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Javni razpisi

Št. 292/08
Ob-4430/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1) ter v skladu s 4. členom
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni projektni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju
v Londonu, ki jih bo v letu 2008 in
2009 financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR26-LO-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev
v Londonu med 1. 11. 2008 in 1. 12. 2009;
financiranje stroškov najemnine, stroškov
rednega vzdrževanja, morebitne osnovne
opreme umetniškega stanovanja v Londonu
ter stroškov, povezanih z bivanjem izbranih
kulturnih ustvarjalcev (občinska bivalna taksa, stroški elektrike, plina, vode in priključka za internet).
2. Osnovna razpisna področja
Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih
umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje
kulture) delujejo v slovenskem kulturnem
prostoru, da se jim omogoči bivanje in delovanje v umetniškem stanovanju v Londonu
v času od 1. 11. 2008 do 1. 12. 2009.
2.1. Vsak kandidat bo lahko bival v ateljeju od vključno 1. v tekočem mesecu, atelje bo moral zapustiti zadnji dan v tekočem
mesecu oziroma kot bo določeno v pogodbi
o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju med
kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo
podpiše pred odhodom.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso oziroma ne bodo koristili umetniškega ateljeja v Berlinu v letih 2007 in
2008,
– da niso oziroma ne bodo koristili umetniškega ateljeja v New Yorku v letih 2007
in 2008,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij ministrstva v letu 2008,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin
s strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje
v skladu s pogodbo o pogojih bivanja in
delovanja v ateljeju med kandidatom in Ministrstvom za kulturo, ki jo podpiše pred
odhodom, v skladu z najemno pogodbo za
stanovanje in v skladu z dogovorom o sodelovanju med Ministrstvom za kulturo in Veleposlaništvom RS v Londonu. Kandidat se
zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za
morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje poravnal
vse morebitne nastale materialne stroške.
4.1 Če kandidat ne bo uporabljal stanovanja s skrbnostjo dobrega gospodarja in
odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neskrbne rabe stanovanja, ter v skladu s pogoji v najemni pogodbi za stanovanje
poravnal vse morebitne nastale materialne
stroške, bo moral naknadno povrniti tudi plačilo najemnine ateljeja v času, ko je v njem
bival, in se tudi ne bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva v prihodnjih
petih letih.
4.2 Po prejemu odločbe bo moral vsak
izbrani kandidat ministrstvo pisno obvestiti
o svojem odhodu najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v ateljeju. Če tega ne bo
upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za bivanje v stanovanju.
4.3 Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
4.4 Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,

če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
4.5 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandidata,
– odmevnost v strokovni javnosti,
– stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
5.2 Med prijavami, ki bodo ustrezale
splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo
na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji:
– predstavitev čim bolj konkretnega projekta,
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor.
6. Ocenjevalni kriteriji
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani
bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
kriteriji in prednostnima kriterijema ter bodo
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
6.1 Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen
v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti
kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Najvišje število prejetih točk je 100
točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev
v izbor, je 80 točk.
6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici:
6.2.1 splošni razpisni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandidata
(0–20 točk),
– odmevnost v strokovni javnosti (0–15
točk),
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– učinkovita predstavitev slovenske
umetnosti v mednarodnem prostoru (0–15
točk),
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja (0–10 točk),
6.2.2. prednostni kriteriji:
– predstavitev čimbolj konkretnega projekta (0–20 točk),
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor (0–20 točk).
6.3 Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev, bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 z izjavami predlagatelja,
– ocenjevalni list.
7.1 Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure).
7.2 Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
7.3 Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa
JPR26-LO-2008 v letu 2008, znaša 30.000
EUR. Sredstva za leto 2009 bodo določena
kasneje.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za
leto 2008 morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008 oziroma v plačilnih rokih, kot
jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
126/06 in 66/07).
10. Razpisni rok: razpis se začne 9. 5.
2008 in se zaključi 9. 6. 2008.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 9. 6. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
razpis 2008, stanovanje v Londonu z oznako JPR26-LO-2008. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov.
11.2 Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila do vštetega 9. 6. 2008 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali je bila tega dne predložena
na vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po
odpiranju vlog, ki bo 11. 6. 2008, iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji ne
izpolnjujejo razpisnih pogojev.
11.3 Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se štejejo za prepozne.
11.4 Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
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12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
11. 6. 2008, iz nadaljnjega postopka izločilo
oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene,
– ki so nepopolne,
– ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12.1 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 6. 2008, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
12.3 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
9. 6. 2008), z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Vesna Jurca Tadel, e-pošta: vesna.jurca@gov.si, tel. 01/369-59-52.
13.1 Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 7.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
11. 6. 2008.
15.1 Ministrstvo bo izbralo predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
15.2. V primeru nepredvidljivih okoliščin,
ki bi preprečile možnost koriščenja stanovanja v Londonu, se razpis razveljavi.
Ministrstvo za kulturo
Št. 281/08
Ob-4431/08
Na podlagi 92. in 98. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, (ZVKD-1, Uradni list
RS, št. 16/08), 15. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB4, Uradni list RS, št.
113/05), 63. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK – UPB1,
Uradni list RS, št. 77/07) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni natečaj
za opravljanje dejavnosti Službe za
premično dediščino in muzeje in
dejavnosti Koordinatorja za varstvo
žive dediščine (v nadaljevanju: natečaj,
oznaka JN 48/2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet natečaja
Predmet natečaja je izvajanje dejavnosti
Službe za premično dediščino in muzeje (v
nadaljnjem besedilu: Služba) in Koordinatorja za varstvo žive dediščine (v nadaljnjem
besedilu: Koordinator).
Dejavnost Službe obsega izvajanje strokovno-upravnih nalog na področju premične
dediščine in muzejev ter posebnih nalog
povezovanja, svetovanja, usklajevanja na
tem področju.
Dejavnost Koordinatorja obsega izvajanje strokovno-upravnih nalog na področju

varstva žive dediščine in nalog povezovanja, svetovanja in usklajevanja na tem področju.
Prijavitelj se lahko prijavi za opravljanje
obeh dejavnosti istočasno ali za opravljanje
ene od obeh dejavnosti.
II. Področje: natečajno področje je varstvo in celostno ohranjanje kulturne dediščine.
III. Pogoji za sodelovanje na natečaju
Za izvajanje dejavnosti Službe se lahko
prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo status javnega zavoda, ki ga je
ustanovila Republika Slovenija,
– so registrirani za izvajanje dejavnosti
muzejev,
– redno izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških
načrtov in programov dela, in izkazujejo pozitivno in transparentno finančno poslovanje, kar ugotavlja naročnik na podlagi naročniku znanih dejstev,
– imajo zaposleno ali evidentirano osebje, ki naj bi delalo v Službi in ki izkazuje:
– poznavanje področja muzejstva in
varstva premične dediščine,
– izkušnje na področju povezovanja, svetovanja, usklajevanja, strokovnega
usposabljanja, mednarodnega sodelovanja
in stikov z javnostjo,
– aktivno znanje bodisi angleškega
bodisi francoskega jezika
– pasivno znanje enega od svetovnih
jezikov,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Minister za kulturo z odločbo izbere izvajalca dejavnosti Službe. Odločba je podlaga
za spremembo akta o ustanovitvi izbranega
javnega zavoda.
Izbrani izvajalec dejavnosti Službe mora
v 30 dneh po spremembi akta o ustanovitvi
ustrezno spremeniti notranje akte, ki urejajo
organizacijo dela in sistemizacijo delovnih
mest na način, ki zagotavlja neodvisno izvajanje nalog Službe, in objaviti razpis za
delovno mesto vodje Službe.
Ravnanje osebja mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen se
je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi utegnili nastati med osebnimi interesi in interesi Službe. Zaposleni ne smejo
biti interesno povezani z osebami javnega
in zasebnega prava, ki delujejo na področju
premične dediščine in muzejev ali ki konkurirajo za pridobitev statusa na tem področju.
Prostori in oprema:
Prijavitelj mora imeti prostore in opremo,
ki so na voljo za izvajanje dejavnosti Službe
in obsegajo najmanj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
muzejev in javnosti,
– prostor, ki je namenjen hranjenju dokumentacije,
– telefonski in internetni priključek,
– možnost za uporabo telefona, telefaksa, kopirnega stroja in elektronske pošte.
Za izvajanje dejavnosti Koordinatorja se
lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani za raziskovalno dejavnost na področju družboslovja in humanistike ali za dejavnost muzejev ali dejavnost
varstva kulturne dediščine,
– redno izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz njihovih aktov o ustanovitvi, strateških
načrtov in programov dela in izkazujejo pozitivno in transparentno finančno poslovanje,
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kar prijavitelj dokazuje z izjavo odgovorne
osebe prijavitelja, kadar je prijavitelj pravna
oseba, ki se ne financira iz državnega proračuna, namenjenega kulturi,
– imajo zaposleno ali evidentirano osebje, ki naj bi delalo v dejavnosti Koordinatorja in ki izkazuje:
– poznavanje področja identificiranja,
dokumentiranja, preučevanja vrednotenja in
interpretiranja žive dediščine,
– izkušnje na področju povezovanja,
usklajevanja z različnimi deležniki, mednarodnega sodelovanja in stikov z javnostjo,
– aktivno znanje bodisi angleškega
bodisi francoskega jezika,
– pasivno znanje enega od svetovnih
jezikov,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Minister za kulturo s sklepom izbere kandidata za izvajalca dejavnosti Koordinatorja
in ga predlaga Vladi Republike Slovenije
v imenovanje. Na podlagi sklepa vlade ministrstvo s Koordinatorjem sklene pogodbo
na podlagi 95. in 98. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine.
Izbrani izvajalec dejavnosti Koordinatorja
mora v 30 dneh po podpisu pogodbe sprejeti
organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo neodvisno izvajanje nalog Koordinatorja, in razpisati delovno mesto vodje te dejavnosti.
Ravnanje osebja mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. V ta namen
se je treba izogibati vsakršnim konfliktom
interesov, ki bi utegnili nastati med osebnimi
interesi in interesi Koordinatorja.
Prostori in oprema:
Prijavitelj mora imeti prostore in opremo,
ki so na voljo za izvajanje dejavnosti Službe
in obsegajo najmanj:
– prostor za sprejemanje deležnikov in
javnosti in za hranjenje dokumentacije,
– telefonski in internetni priključek,
– možnost za uporabo telefona, telefaksa, kopirnega stroja in elektronske pošte.
IV. Okvirna vrednost
Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega natečaja za delovanje Službe za leti 2008 in 2009 znašajo
okvirno 110.000 € na letni ravni. Sredstva
so namenjena pokrivanju stroškov delovanja Službe. Stroške dela Službe bo ministrstvo zagotavljalo v okviru financiranja redne dejavnosti izbranega javnega zavoda in
z ustreznimi prerazporeditvami na podlagi
138. člena ZVKD-1.
Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega natečaja za delovanje Koordinatorja za leti 2008 in 2009

o ustanovitvi, strateških načrtov in programov dela, in o pozitivnem in transparentnem
finančnem poslovanju;
– dokazila o prostorih in potrebni opremi
za delo Službe oziroma Koordinatorja.
Natečajno dokumentacijo lahko predlagatelji v natečajnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Natečajna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si.
IX. Pojasnila prijaviteljem: zainteresirani
subjekti lahko vložijo pisna vprašanja v zvezi
z javnim natečajem najkasneje do vključno
12. 6. 2008 na naslov kontaktne osebe bodisi po navadni pošti bodisi po elektronski
pošti.
X. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati
vse obvezne priloge, ki so določene v natečajni dokumentaciji.
Prijava mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 20. 6. 2008 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava – natečaj – z oznako JN 48/2008.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
prijavitelja in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje ponudba, ki je
bila na poštnem naslovu oddana do vključno 20. 6. 2008, oziroma je bila do vključno
tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Ponudbe, prispele oziroma oddane po tem
datumu, se bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju ponudb iz
nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in ponudbe, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje ponudba, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo natečaja in natečajne dokumentacije.
Oddaja ponudbe pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji natečaja.
XI. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil Špela Spanžel, višja svetovalka II: elektronska pošta: spela.spanzel@gov.si, tel. 01/369-59-53.
XII. Vpogled v natečajno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v natečajno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XIII. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih
natečaja obvestilo najkasneje v enem mesecu po odpiranju prijav, ki bo 26. 6. 2008.

znašajo okvirno 70.000 € na letni ravni.
Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov
delovanja Koordinatorja.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje posrednih proračunskih uporabnikov.
VI. Merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe za
opravljanje dejavnosti Službe obravnavalo
na podlagi naslednjih meril:
– kakovost vizije delovanja Službe – do
40 točk,
– reference osebja, evidentiranega za
delo Službe – do 30 točk,
– finančna ugodnost ponudbe – do
20 točk,
– zagotavljanje prostorov in opreme – do
10 točk.
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe za
opravljanje dejavnosti Koordinatorja obravnavalo na podlagi naslednjih meril:
– kakovost vizije delovanja Koordinatorja
– do 40 točk,
– reference osebja, predvidenega za
delo Koordinatorja – do 30 točk,
– finančna ugodnost ponudbe – do
20 točk,
– zagotavljanje prostorov in opreme – do
10 točk.
VII. Natečajni rok: natečaj se zaključi
20. 6. 2008.
VIII. Natečajna dokumentacija:
– besedilo natečaja,
– naloge Službe,
– naloge Koordinatorja,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– pisna vizija delovanja Službe oziroma
Koordinatorja,
– izjava odgovorne osebe o razpolaganju z osebjem za izvajanje dejavnosti Službe oziroma Koordinatorja,
– dokazila o referencah evidentiranega
osebja,
– za prijavitelje za izvajanje dejavnosti
Koordinatorja, ki niso javni zavodi, ki jih je
ustanovila država, akt o ustanovitvi, poročilo
o delu z računovodskimi izkazi za leto 2007,
ki ga je potrdil ustanovitelj, in akt o sistemizaciji delovnih mest. Če je prijavitelj pravna oseba z več notranjimi organizacijskimi
enotami in se na natečaj prijavlja le ena od
enot, se lahko poročilo o delu in akt o sistemizaciji nanašata le na to enoto. V tem
primeru se kot potrdilo ustanovitelja šteje izjava odgovorne osebe prijavitelja o rednem
izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz aktov
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Dokumentacija javnega nateþaja za opravljanje dejavnosti Službe za premiþno
dedišþino in muzeje in Koordinatorja za varstvo žive dedišþine
(oznaka JN 48/2008)

1. Naloge Službe za premiþno dedišþino in muzeje
2. Naloge Koordinatorja za varstvo žive dedišþine
3. Prijavni obrazec s finanþno konstrukcijo

Naloge Službe za premiþno dedišþino in muzeje
Strokovno-upravne naloge, ki jih doloþa 92. þlen Zakona o varstvu kulturne dedišþine (Uradni list RS,
št. 16/2008):
dajanje mnenj ministrstvu v postopku vpisa v razvid muzejev iz 87. þlena in v postopku podelitve
pooblastila iz 95. þlena tega zakona,
- dajanje mnenj ministrstvu v postopkih izdajanja soglasij za raziskave o dodelitvi arhivov
arheoloških najdišþ in najdenih premiþnin z domnevo dedišþine muzejem,
- koordiniranje priprave izvedenskih mnenj glede iznosa oziroma izvoza premiþne dedišþine,
- dajanje mnenj ministru za odloþanje o kompetenþnih sporih med muzeji, ki opravljajo državno
javno službo,
- priprava strokovnih podlag za izdajo upravnih odloþb, ki jih izdaja ministrstvo,
- izvajanje analiz muzejske dejavnosti in priprava letnih poroþil o izsledkih analiz ministru,
- sodelovanje v pripravi strategije varstva in predlaganje ukrepov za njeno izvedbo,
- sodelovanje z državnimi organi in nudenje strokovno pomoþ pri postopkih v zvezi s premiþninami
z domnevo dedišþine,
- predlaganje meril za sofinanciranje muzejskih programov in projektov,
- oblikovanje skupnih nastopov muzejev, promocije in trženja njihovih storitev,
- priprava standardov za inventarizacijo, postopkov dokumentiranja, interpretiranja in hranjenja
premiþne dedišþine in predlogov ministru za sprejem standardov in postopkov,
- opravljanje drugih nalog v imenu muzejev na podlagi predhodnega dogovora,
- sodelovanje pri varovanju žive dedišþine,
- usklajevanje programov usposabljanja ter vseživljenjskega uþenja na podroþju premiþne dedišþine
in potreb po izobraževanju kadrov v muzejih in
- usklajevanje programov pripravništva in izpopolnjevanja za pridobitev strokovnih nazivov.
Posebne naloge povezovanja, svetovanja in usklajevanjana podlagi 63. þlena Zakona o uresniþevanju
javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/2007):
povezovanje muzejev in muzejskih strokovnjakov,
povezovanje muzejev z razliþnimi mednarodnimi institucijami, ki podpirajo delovanje muzejev
in varstvo premiþne dedišþine,
povezovanje in usklajevanje muzejev pri obvešþanju javnosti o delovanju muzejev in varstvu
kulturne dedišþine,
posredovanje informacij o muzejih in varstvu premiþne dedišþine na svetovni splet,
- svetovanje muzejem pri pripravi strateških in drugih dokumentov,
- svetovanje muzejem pri uvajanju standardov in postopkov in pri njihovem razvijanju,
- svetovanje muzejem pri pridobivanju sredstev za programe in projekte s podroþja muzejske
dejavnosti in varstva premiþne dedišþine.
Naloge koordinatorja za varstvo žive dedišþine
Strokovno-upravne naloge, ki jih doloþa 98. þlen Zakona o varstvu kulturne dedišþine (Uradni list RS,
št. 16/2008):
-

identificiranje, dokumentiranje, preuþevanje, vrednotenje in interpretiranje žive dedišþine,
usklajevanje in samostojno predlaganje vpisa žive dedišþine v register,
svetovanje nosilcem žive dedišþine glede njenega celostnega ohranjanja,
priprava predlogov za razglasitev živih mojstrovin,
usklajevanje dela muzejev in Zavoda za varstvo kulturne dedišþine Slovenije v zvezi z
ohranjanjem žive dedišþine in kulturnih prostorov, povezanih z njo,
opravljanje drugih nalog v zvezi z živo dedišþino po naroþilu ministrstva.
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Opravljanje dejavnosti Službe za premiþno dedišþino in muzeje
Pravna oseba:
Polni naziv predlagatelja:
Naslov (sedež):
Davþna številka:
Transakcijski raþun št:
Naslov banke:
Telefon:
Faks:
Elektronska pošta:

Odgovorna oseba in funkcija:

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
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JN 48/2008
prijavni obrazec

Opravljanje dejavnosti Koordinatorja za varstvo žive dedišþine
Pravna oseba:
Polni naziv predlagatelja:
Naslov (sedež):
Davþna številka:
Transakcijski raþun št:
Naslov banke:
Telefon:
Faks:
Elektronska pošta:

Odgovorna oseba in funkcija:

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
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nateþaj
JN 48/2008
prijavni obrazec

Vizija delovanja Službe
Navedite vizijo delovanja Službe v obsegu, ki je opredeljen v nateþajni dokumentaciji. Še posebej
navedite vizijo opravljanje drugih nalog v imenu muzejev na podlagi predhodnega dogovora in
nalog povezovanja, svetovanja in usklajevanja na podlagi Zakona o uresniþevanju javnega interesa
za kulturo.

Izjava odgovorne osebe o zaposlitvi in evidentiranju osebja za izvajanje dejavnosti
Službe
Navedite osebna imena in strokovne nazive oseb, ki so že zaposlene pri prijavitelju in ki so
pripravljene izvajati naloge Službe, ter osebna imena, strokovne nazive in sedanjo zaposlitev oseb,
ki so evidentirane za te naloge.

Predraþun za organizacijo in izvajanje nalog Službe v letu 2008
A

pisarniški in splošni material in storitve (poštne, kurirske, telefonske, internetne storitve,
založniške in tiskarske storitve, prevajalske, raþunalniške storitve…)

skupaj
B

izdatki za službena potovanja (dnevnice, kilometrine, prenoþevanje…, posebej doma in v tujini)

skupaj

Stran
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C

stroški dela (plaþila po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, preko študentskega servisa ...)

skupaj
D

stroški opreme (nakup raþunalniške in komunikacijske opreme, pisarniške opreme …)

skupaj
E

stroški uporabe prostorov (najem prostorov, þe predlagatelj ne razpolaga s svojimi prostori,
stroški þišþenja, ogrevanja, komunalnih storitev…)

skupaj
F

drugi stroški (navedite, kateri)

skupaj

Datum in kraj:

Podpis odgovorne osebe:
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Vizija delovanja Koordinatorja
Navedite vizijo delovanja Koordinatorja v obsegu, ki je opredeljen v nateþajni dokumentaciji. Še
posebej navedite vizijo opravljanje povezovanja, svetovanja in usklajevanja nalog varstva žive
dedišþine z državnimi in pooblašþenimi muzeji ter z Zavodom za varstvo kulturne dedišþine
Slovenije.

Izjava odgovorne osebe o zagotavljanju osebja za izvajanje dejavnosti Koordinatorja
Navedite osebna imena in strokovne nazive oseb, ki jih prijavitelj zagotavlja za izvajanje dejavnosti
Koordinatorja in ki so pripravljene izvajati te naloge.

Predraþun za organizacijo in izvajanje nalog Koordinatorja v letu 2008
A

pisarniški in splošni material in storitve (poštne, kurirske, telefonske, internetne storitve,
založniške in tiskarske storitve, prevajalske, raþunalniške storitve…)

skupaj
B

izdatki za službena potovanja (dnevnice, kilometrine, prenoþevanje…, posebej doma in v tujini)

skupaj

Stran
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C

stroški dela (plaþe, þe predlagatelj ni javni zavod, ki se financira iz državnega proraþuna, plaþila
po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah, preko študentskega servisa ...)

skupaj
D

stroški opreme (nakup raþunalniške in komunikacijske opreme, pisarniške opreme …)

skupaj
E

stroški uporabe prostorov (najem prostorov, þe predlagatelj ne razpolaga s svojimi prostori,
stroški þišþenja, ogrevanja, komunalnih storitev…)

skupaj
F

drugi stroški (navedite, kateri)

skupaj

Datum in kraj:

Podpis odgovorne osebe:

Ministrstvo za kulturo

45 / 9. 5. 2008 /

1713

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Št. 430-56/2008/2
Ob-4432/08
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Spremembe proračuna za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 114/07), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(Uradni list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06, 61/06 ZDru – 1, 112/07)
in Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu
tehnološkega razvoja, z dne 17. 11. 2006)
in pogodbe EraSME med Ministrstvom za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
Evropsko komisijo št. 011725 z dne 27. 11.
2006, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana

Narodnemu prijavitelju ni potrebno pošiljati
prijave na mednarodni razpis, če ni koordinator.
Ostalim partnerjem v projektu, ki niso ne
narodni prijavitelji in ne koordinatorji, vloge
ni potrebno pošiljati.
Podjetje, ki se prijavlja na razpis, mora
biti član mednarodne projektne skupine, in
sicer na enega od dveh možnih načinov,
glede na vrsto projekta, ki ga prijavljajo. Na
razpis EraSME je možno prijaviti naslednji
dve vrsti projekta:
– konzorcijski projekt, z najmanjšo sestavo: vsaj 4 MSP iz dveh različnih držav ali
območij ter vsaj 2 RRO, po ena iz vpletenih
držav ali območij; ali
– mali sodelovalski projekt, z najmanjšo
sestavo: vsaj 2 MSP iz dveh različnih držav
ali območij ter vsaj 1 RRO, iz ene od držav
ali območij, vključenih v projekt.
Trajanje projekta za slovenske udeležence je največ dve leti.
5. Upravičeni stroški: financiral se bo del
prijavljenih, dokazanih in plačanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta
upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije.
6. Merila za izbor projektov
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že
v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne
pogoje v skladu z določbami razpisa, se
uvrstijo v ocenjevanje.
6.1 Mednarodno ocenjevanje
Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanje
na odpiranju in ki se uvrstijo v ocenjevanje,
ocenijo mednarodni izvedenci v skladu z določbami in merili mednarodnega razpisa. Ta
so navedena v točki 4 b – »Katera so izbirna
merila?« (»What are the selection criteria?«
– v angleščini) dokumenta »Pogosto zastavljena vprašanja« (»Frequently Asked Questons« – v angl.).
6.2 Ocenjevanje doma
Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih:
– znanstveni in tehnološki vidiki (tehnološki izziv in izvedljivost projekta, raven
inovativnosti oziroma novosti, znanstvena
odličnost, strategija pravic intelektualne lastnine in načrt njihove porazdelitve) – 25%
ocene;
– potrebe tržišča in gospodarski vpliv
(zmožnost tržišča, gospodarske zmožnosti projekta, vpliv na konkurenčnost in rast
MSP, razmerje stroški – koristi, načrt trgovanja in načrt trženja) – 25% ocene;
– projektni načrt (celotni proračun, delovni načrt in razdelitev nalog, jasni cilji in
mejniki, upravljanje projekta, delitev dela po
vsem konzorciju, nad-narodna dodana vred
nost) – 20% ocene;
– sestava konzorcija (sposobnosti vključenih ustanov znanja, sposobnosti vključenih podjetij, človeški in tehnični viri, finančni
viri, uravnotežene koristi, kakovost konzorcija) – 20% ocene;
– vpliv na skupnost (gospodarski vpliv,
razširjanje znanja in izidov, usklajenost z narodnimi prednostmi, vpliv na družbo, zdravje
in okolje) – 10% ocene.
Merila se uporabljajo za celotni projekt.
Vsako lahko dobi oceno odlično, zelo dobro,
dobro, zadovoljivo ali nezadostno. Posamezne ocene prinesejo naslednji sorazmerni
delež: odlično 1,00, zelo dobro 0,95, dobro
0,90, zadovoljivo 0,80 in nezadostno 0,00.
Izračun njihovega skupnega deleža se ob-

javni razpis
EraSME
1. Neposredni uporabnik, ki dodeljuje
sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo mednarodno
sodelovanje med malimi in srednje velikimi
podjetji (MSP) ter raziskovalno-razvojnimi
organizacijami (RRO) na področju raziskav,
razvoja, demonstracij in inovacij. Razpis je
odprt za predloge sodelovanja na vseh tehnoloških področjih.
Skupaj z ostalimi vključenimi partnerskimi ministrstvi ter agencijami izvaja ministrstvo v projektu EraSME v okviru pogodbe
z Evropsko komisijo usklajevanje politik
spodbujanja raziskav in tehnološkega razvoja, pomembnega zlasti za MSP. Ta razpis
se navezuje na ustrezni mednarodni skupni
razpis projekta EraSME z imenom »4. razpis
za nadnarodne projekte družabništva EraSME«, (v izvirniku: »4th EraSME call for
trans-national projects of the EraSME partnership«), objavljenem 11. 1. 2008 na spletnem naslovu: http://www.era-sme.net/ (v
angleščini) pod »4th CALL for proposals«.
Glavni cilj razpisa EraSME je preko skupnih projektov krepiti konkurenčnost MSP
s tem, da se povečuje: sodelovanje med
MSP iz različnih držav, sodelovanje med
RRO in MSP, konkurenčnost in sposobnost
MSP za delo v mednarodnih RR omrežjih
ter sposobnosti RRO, da sodelujejo z evropskimi MSP. Pričujoči razpis je namenjen
slovenskim udeležencem v teh projektih.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v okviru pogodbe z Evropsko
komisijo lahko sofinancira le tisti del projektov, ki zadeva slovenske udeležence.
Poleg slovenskih podjetij lahko sodelujejo podjetja iz naslednjih držav ali območij,
ki izrecno sodelujejo v ustreznem mednarodnem razpisu: Avstrije, Češke, Danske,
Flandrije (Belgija), Nemčije, Grčije, Islandije,
Španije in Švedske. Sodelujejo lahko tudi
podjetja ali RRO iz drugih evropskih držav
oziroma območij, vendar zanje financiranje
ni zajamčeno.
3. Pogoji sodelovanja
Na javni razpis se lahko prijavijo mala
in srednje velika podjetja (definicija MSP je

npr. v Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07-ZPOP-1)
oziroma v Priporočilu Evropske komisije št.
2003/361/EC, objavljenem v Uradnem listu
EU, št. L124 z dne 20. 5. 2003, neformalno
programsko orodje, ki vam lahko pomaga pri
ugotavljanju, ali ste MSP, se nahaja na naslednjem spletnem naslovu: http://flt.uwe.be/
– v angleščini). Na razpis se lahko prijavijo
MSP s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso bila na dan 31. 12. v letu pred
objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02
in 93/02),
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila niti niso
v postopku pridobivanja sofinanciranja iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna in
– imajo poravnane vse obveznosti do
države.
– Ker se pričujoči narodni javni razpis navezuje na prej omenjeni mednarodni razpis
in ga dopolnjuje, je pogoj za sodelovanje na
tem razpisu, da je bil projekt prijavljen na ta
mednarodni razpis v skladu z roki in pogoji
le-tega. Odgovornost za prijavo na mednarodni razpis nosi koordinator projekta.
Ostale podrobnosti razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji.
4. Prijava projekta
Projekt mora biti inovativen in mora biti
usmerjen bodisi v razvoj novih produktov,
postopkov ali storitev, bodisi v izboljšavo obstoječih. Projekt mora tudi izkazati resnično
možnost trženja.
Osnovna zahteva za celotni projekt, ki so
navedene v »Navodilih za prijavitelje, 4. razpis EraSME« (»4th Call EraSME, Guidelines
for Applicants«, 2. poglavje: »Basic Requirements«; v angleščini), je predvsem, a ne
edina, uravnoteženo sodelovanje partnerjev
pri RR delu, kar se tolmači zlasti tako:
– vsaj 50% dela naj bi izvedli industrijski
partnerji,
– četudi bi v projektu sodelovala velika podjetja, morajo vsaj 25% dela izvesti
MSP,
– vsaj 25% dela naj bi izvedle raziskovalno-razvojne organizacije (RRO).
Malo ali srednje veliko podjetje lahko
v projektu sodeluje kot koordinator (ki je
v projektu le eden), kot narodni prijavitelj
(ki je po eden v vsaki državi ali območju)
ali kot partner (teh je lahko v vsaki državi
ali območju eden ali več ali pa tudi noben).
Vsak slovenski partner lahko sodeluje največ v enem tekočem projektu iz mreže EraSME. Raziskovalno-razvojna organizacija
lahko na projektu sodeluje kot partner ali
kot podizvajalec, ne pa kot koordinator ali
narodni prijavitelj.
Če slovensko podjetje v projektu nastopa
v vlogi koordinatorja, je bilo dolžno poskrbeti
za oddajo vloge po določilih mednarodnega
razpisa, v elektronski obliki, preko spletne
strani mreže EraSME (»Proposal Submission Form«). Razen tega se je dolžno kot
narodni prijavitelj prijaviti tudi na ta razpis
v skladu z razpisnimi določili.
Narodni prijavitelj je dolžan poskrbeti
za dostavo vloge po določilih tega razpisa.
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računa z zgoraj navedeno in v odstotkih
izraženo utežjo, ki je predpisana k vsakemu
od petih sklopov meril. Za pozitivno oceno
se šteje, če projekt doseže vsaj 80%.
6.3 Usklajevanje ocen
V postopku ocenjevanja se na sestankih
projektne skupine EraSME preveri in uskladi
podpora vseh držav oziroma območij, vključenih v posamezni projektni predlog.
Projekt se za primeren smatra le, če ga
podpirajo vse narodne agencije ali ministrstva v partnerskih državah ali območjih, iz
katerih prihajajo partnerji posameznega prijavljenega projekta.
7. Višina sredstev
Za sofinanciranje projektov EraSME je
na proračunski postavki 5686 (razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu
2008 namenjenih 100.000,00 EUR, v letu
2009 pa bo namenjenih 100.000,00 EUR,
če bodo v ta namen zagotovljena sredstva
v proračunu za leto 2009. Projekt bo lahko
prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi,
vendar je zgornja meja največ 50.000,00
EUR v enem letu na projekt.
Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem
letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010,
s posebnim aneksom k pogodbi.
8. Izdelava predloga sofinanciranja
Strokovna komisija po opravljenem mednarodnem in domačem ocenjevanju pripravi
predlog sofinanciranja.
Glede na razpoložljiva sredstva, prejete
vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo
podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov
z zagotovljeno podporo na mednarodni ravni toliko najviše po domačem ocenjevanju
uvrščenih in izbranih projektov, kolikor bo
razpoložljivih sredstev. Projekt je pozitivno
ocenjen, če prejme vsaj 80% točk.
Najvišje ocenjeni in izbrani projekti z vrha
seznama bodo za sofinanciranje prejeli najvišji možni znesek sofinanciranja oziroma
do višine prijavljenih upravičenih stroškov,
vse do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi zaradi prevelikega števila prijavljenih projektov brez sofinanciranja ostal
en ali več projektov, katerih kakovost bi si
zaslužila sofinanciranje, se lahko komisija
odloči, da v sofinanciranje vključi še nekaj
projektov, če imajo mednarodno podporo
in so po kakovosti primerljivi s tistimi, ki so
se že uvrstili v sofinanciranje (kar pomeni
razliko največ 10 odstotnih točk od zadnjega
še uvrščenega). To izvede tako, da višino
sofinanciranja vsem projektom sorazmerno
enako zniža, vendar največ za 20%.
Dokončno odločitev o financiranju slovenskega dela posameznega projekta
sprejme na podlagi ocen mednarodnih ocenjevalcev in predloga strokovne komisije
minister.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta
2008, 2009 in 2010.
10. Sestava vloge: za oddajo se sestavi
en izvod popolne vloge po navodilih iz 10.
točke razpisne dokumentacije. Vloga naj bo
vezana na način, ki onemogoča neopazno
spreminjanje vsebine (menjavo, dodajanje
listov ipd.). Vloga naj bo napisana v slovenščini, razen tam, kjer je navedeno drugače.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za predložitev vlog na ta razpis je
19. maj 2008 do 14. ure. Vloga mora biti do
tega roka dostavljena na naslov: Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ko-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na 4. javni
razpis EraSME«, na prednji strani ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki so
dostavljene ne glede na način dostave na
ministrstvo do zgoraj določenega roka.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali,
ki ne bodo pravilno označene, komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 21. maja 2008, ob 14. uri, v sejni
sobi št. 223 v II. nadstropju.
13. Obveščanje o izboru
Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa
obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.
Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni
od vročitve sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega
podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija z dodatnimi pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni
strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več
informacij o projektu EraSME je dostopnih
na naslovu: www.era-sme.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-40
ali po elektronski pošti, stična oseba: mag.
Rajko Sabo, e-pošta: rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 033/08
Ob-4342/08
Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakona
o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02,
51/04 – EZ-A), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za tehnološki razvoj (Uradni list RS,
št. 12/04), Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za
tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 75/06), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06,
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), mnenja Ministrstva za finance
o priglasitvi ''de minimis'' pomoči (št. priglasitve: M001-2045419-2008), Programa dela
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008 in Pogodbe št.
3211-08-000109 o izvajanju in financiranju
ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja iz Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za
obdobje 2007–2012 v okviru Programa dela
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2008, Javna agencija
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za financiranje delovanja organizacij,
ki podpirajo inovacijsko dejavnost
1. Predmet, namen in cilj razpisa
1.1. Predmet razpisa

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi
preko Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija) s sofinanciranjem upravičenih stroškov
podpreti nadaljnje delovanje organizacij, ki
podpirajo inovacijsko dejavnost.
1.2. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je spodbujati podporno
okolje za dejavne na področju inovacij. Organizacije aktivne na tem področju povezujejo izumitelje, zasebne raziskovalce, samostojne podjetnike, inventorje, inovatorje,
študente, dijake, upokojence ter ostale inovativne posameznike in jim nudijo strokovno
pomoč, pri razvoju, zaščiti in uveljavljanju
njihovih zamisli, idej, novosti ...
Cilj razpisa je podpreti delovanje vsaj
petih tovrstnih organizacij in s tem prispevati
k dvigu inovacijske kulture ter posredno povečati število novosti s področja industrijske
ali intelektualne lastnine.
2. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo organizacije,
ki podpirajo inovacijsko dejavnost tako, da
svojim članom nudijo naslednje oblike pomoči s področja inovacijske dejavnosti:
– evidentiranje članov z naslovi,
– informiranje, povezovanje in tematska
srečanja,
– svetovanje, strokovna pomoč,
– organizacija natečajev,
– obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih,
delavnicah,
– usposabljanja in izobraževanja s področja inovacijskih dejavnosti.
Vstopni pogoji:
– organizacija povezuje najmanj 300
izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov, inventorjev, inovatorjev,
študentov, dijakov, upokojencev ter ostalih
inovativnih posameznikov v javnem ali zasebnem sektorju, s katerimi je imela stik
v obdobju zadnjih 12 mesecev. V tem številu
(300) se ne upoštevajo zaposleni v organizaciji, ki kandidira na razpisu;
– organizacija nudi vsaj tri od zgoraj naštetih oblik pomoči;
– organizacija podpira inovacijsko dejavnost navzven, kar mora biti razvidno iz
programa dela. Vloge organizacij, ki inovacijsko dejavnost podpirajo le navznoter,
v okviru lastne organizacijske strukture, ne
bodo obravnavane;
– organizacija s predložitvijo 30 inovacijskih projektov pripravljenih v zadnjih dveh
letih izkazuje, da se navedeni člani dejansko
ukvarjajo z inovacijsko dejavnostjo.
Drugi splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– je gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje, registrirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr.,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI) oziroma zavod registriran v skladu
z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št.
12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC,
127/06 – ZJZP);
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji;
– ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– nima neporavnanih obveznosti do države;
– ni bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa za podelitev držav-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nih pomoči v stanju insolventnosti, kot jo
opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Ur. l.
RS, št. 126/07);
– niso podjetja v težavah v skladu
s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah (2004/C 244/02);
– ni za iste stroške pridobil in ne pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene
pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila).
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale
pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 120.000,00 EUR. Financiranje je predvideno iz proračunske
postavke 5688 – Podpora tehnološkemu
razvoju, recenzije in ekspertize za leto 2008.
Razpisana sredstva se bodo razdelila med
organizacije, ki bodo ustrezale pogojem sodelovanja.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu de minimis ne sme
preseči 200.000,00 EUR v obdobju treh let
od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki
so v zadnjih treh letih presegla višino take
pomoči, niso upravičena do sredstev tega
javnega razpisa.
Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2008.
4. Upravičeni stroški
Osnova za sofinanciranje upravičenih
stroškov so aktivnosti vezane na oblike pomoči s področja inovacijske dejavnosti navedene v drugi točki razpisa.
Upravičeni stroški so:
– stroški dela,
– stroški izvedbe svetovanj, izobraževanj
ipd.,
– obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih,
delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih
s področja inovacijskih dejavnosti,
– drugi stroški.
DDV ni upravičen strošek.
Stroški dela:
Upravičeni stroški so stroški dela zaposlenih v organizaciji, ki ga opravijo v okviru
aktivnosti vezanih na oblike pomoči s področja inovacijske dejavnosti navedene v drugi
točki razpisa. Regres ni upravičen strošek.
Dokazila: poročilo o opravljenem delu,
službeni poti (datum, število ur, vrednost
ure, kratek opis dela).
Stroški izvedbe svetovanj, izobraževanj
ipd.:
Upravičeni so stroški najema poslovnih
prostorov za izvedbo svetovanj, izobraževanj, plačila zunanjim predavateljem, stroški
pripadajočega gradiva.
Dokazila: račun, potrdilo o plačilu, v primeru najema tudi dokazilo o izvedbi dogodka (vabilo in/ali program dogodka in seznam
udeležencev).
Stroški obiskov in sodelovanj na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah,
seminarjih, delavnicah, usposabljanjih in
izobraževanjih s področja inovacijskih dejavnosti:
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Upravičeni so stroški nastali s sodelovanjem članov organizacije na zgoraj omenjenih prireditvah.
Dokazila: račun, potrdilo o plačilu, program prireditve.
Drugi stroški:
Upravičeni so tudi stroški povezani z delovanjem organizacije (najemom prostorov
nakupom pisarniškega materiala, telekomunikacije, energenti).
Dokazila: račun, potrdilo o plačilu.
5. Merila za izbiro predlogov
Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril:
– 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih
organizacijam sorazmerno deležu članov
posamezne organizacije med vsemi člani
vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa.
– 25% razpisanih sredstev bo dodeljenih
organizacijam sorazmerno deležu podeljenih
patentov članom posamezne organizacije
v zadnjih petih letih med vsemi podeljenimi
patenti članov vseh prijavljenih organizacij,
ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2
tega razpisa. Ena nova tehnična rešitev se
pri tem upošteva največ kot en patent.
– 45% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu ocene
programa posamezne organizacije v vsoti
vseh ocen vseh prijavljenih organizacij, ki
ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega
razpisa. Ocena programa organizacije je sestavljena iz ocene predstavitve programa
(0 do 8 točk), ocene mejnikov (0 do 6 točk),
ocene rezultatov (0 do 6 točk), ocene indikatorjev (0 do 6 točk) ter ocene preglednosti
finančnega načrta (0 do 7 točk) in podrobnosti finančnega načrta (0 do 7 točk).
Sredstva posamezni prijavljeni organizaciji, ki ustreza pogojem pod točko 2 javnega razpisa se bodo izračunala po naslednji
formuli:
Si = Ssk (0,3 * Nči/Nčsk + 0,25 * Npi/Npsk + 0,45 * Noi/Nosk)
Si...Sredstva, dodeljena posamezni organizaciji
Ssk...Skupna razpisana sredstva
Nči...Število članov posamezne organizacije
Nčsk...Skupno število članov vseh prijavljenih organizacij
Npi...Število podeljenih patentov članom
posamezne organizacije v zadnjih 5 letih
Npsk...Skupno število podeljenih patentov
vsem članom vseh prijavljenih organizacij
v zadnjih 5 letih
Noi...Število točk ocene programa posamezne organizacije
Nosk...Skupno število točk (vsota) vseh
ocen programov organizacij
Na naveden način bodo razdeljena razpisana sredstva za leto 2008.
6. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih, mora
biti dostavljena na naslov: Javna agencija
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do 13. 6.
2008, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za financiranje delovanja organizacij, ki podpirajo inovacijsko
dejavnost« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji strani ter polnim
naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v Glavno in splošno pisarno Javne
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agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska
cesta 22, 1511 Ljubljana, do vključno petka,
13. 6. 2008, do 12. ure.
Nepravilno označenih (ni razvidno, da
gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis
se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.
7. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 16. 6. 2008
ob 10. uri, v prostorih Javne agencije za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Odpiranje
vlog zaradi pričakovanega večjega števila
vlog ne bo javno.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni pozvala
vlagatelje k dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene.
8. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
do 50 dni od datuma odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnem naslovu agencije http://www.
tia.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi
v Glavni in splošni pisarni agencije od dneva
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka.
10. Dodatne informacije
Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: ino08@
tia.si.
Odgovore bo agencija javno objavila
v okviru spletne strani http://www.tia.si/.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
Št. 430-25/2008-1
Ob-4416/08
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, št.
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),
usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma
o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Češke (Uradni list RS, št. 59/03, MP,
št. 14/03) ter Protokola 9. zasedanja skup
nega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje, podpisanega 31. marca 2008
v Pragi in Metodologija ocenjevanja prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje
J – Mednarodno znanstveno sodelovanje
(številka 6319-5/2008-1 z dne 3. 3. 2008),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Češko v letih 2009–2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Češki;
– dnevnice za češke raziskovalce do
višine določene v veljavni uredbi (Uredba
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, 29. 12.
2006, v nadaljevanju: uredba);
– stroške bivanja za češke raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor), v primeru zasedenosti domov pa izjemoma v hotelu B kategorije, vendar največ do 100 EUR dnevno (za
kratke obiske – do 14 dni) oziroma v višini
največ 1.252 EUR mesečno (ob daljših obiskih – do treh mesecev).
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska.
Izbrane raziskovalne organizacije češkim
raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski) izplačajo akontacijo
dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so:
– projekte je potrebno prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev agencije in izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij
ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih
programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega
projekta po Zakonu o raziskovalni in razvojni
dejavnosti;
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje in raziskave Republike Češke).
5. 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 pri-

javni obrazec (ARRS-MS-CZ-A-05/2008 in
ARRS-MS-CZ-B-05/2008). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora
vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska09-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-češki odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje: skupni odbor
pa ne bo odobril projektov tistim vodjem
projektov, katerim so bili projekti odobreni
že trikrat po vrsti).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-češkega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 83.459 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. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
9. Predvideni čas izvajanja predmeta
razpisa je od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2010.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in
z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Češko v letih od 2009 do 2010«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS,Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
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V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prijavni obrazec A (v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska09-10@
arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: ovojnica
s prijavo mora biti oddana po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno ponedeljka,
30. junija do 12. ure (poštni žig), oziroma oddane v vložišču ARRS, do vključno 30. junija do 12. ure. Prijavni obrazec A se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ceska09-10@arrs.si, do vključno ponedeljka, 30. junija 2008 do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so
v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki
in po elektronski pošti (samo obrazec A).
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma decembra 2008. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije
(glej priloge). Podrobnejše informacije: Petja
Stanovnik, tel. 01/400-59-12, e-pošta: Petja.Stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

6. Stroški, povezani s kreditom oziroma
garancijo
RCR za izdano garancijo in obdelavo
vloge ne zaračunava nobenih stroškov.
Banka zaračuna za vodenje kredita nadomestilo oziroma provizijo, ki je objavljena
na sedežu RCR.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije: vsebina vloge za dodelitev kredita
in garancije je razvidna iz obrazca: Vloga
za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na sedežu Regionalnega centra za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Vloge lahko prosilcem posredujemo
tudi preko elektronske pošte.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
od dneva objave razpisa do porabe sredstev
oziroma do konca leta 2008.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke 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.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov najkasneje v sedmih
dneh po sprejemu odločitve.
11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR (tel. 03/566-05-04,
03/566-05-05, 03/566-05-06).
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Garancijska shema za Zasavje

Ob-4392/08
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema za Zasavje (v nadaljevanju: RCR) v sodelovanju
z bankami: Banka Koper d.d., NLB d.d. področje NLB Zasavje in Probanka d.d., objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega
in srednjega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije
v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti:
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit
v višini od najmanj 4.600 EUR do največ
91.000 EUR.
– Obrestne mere:
Informacije o trenutni višini obrestnih mer
in provizij oziroma nadomestil, ki jih zaračunavajo posamezne banke in so dogovorjene
s pogodbo med RCR in posamezno banko,
so na razpolago na sedežu RCR.
– Doba vračanja kredita znaša od najmanj 1 leto do največ 10 let.
– Posojila z dobo vračanja daljšo od sedem let se lahko odobrijo le za financiranje
nepremičnin.
– Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev pri kreditih z dobo vračanja do
vključno 5 let in do 12 mesecev pri kreditih
z dobo vračanja od 6 do 10 let.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– Črpanje kredita je v celoti namensko,
v skladu s predloženo dokumentacijo in ni
namenjeno financiranju obratnih sredstev.

2.2 Garancije:
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup opreme-osnovnih sredstev,
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
Investicija mora biti realizirana v eni izmed zasavskih občin.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisane
v ustrezen register in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so člani Garancijske sheme za Zasavje pri Regionalnem centru za razvoj, d.o.o.,
Zagorje, torej
– so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino,
– ustrezajo merilom za mikro, male ali
srednje velike gospodarske družbe po določbah Zakona o gospodarskih družbah,
– imajo sedež dejavnosti na območju občin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče, Zagorje ob Savi in Šmartno.
V skladu s ''Pravili delovanja GSZ'' in
''Pravicami ter obveznostmi članov GSZ''
članstvo v shemi ne predstavlja avtomatične
obveznosti RCR pri odobritvi garancije.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja s področja kmetijstva, ribištva
in jeklarstva,
– podjetja v težavah (glede na določbe
Zakona o finančnem poslovanju).
Če podjetje deluje v sektorju transporta,
premogovništva, ladjedelništva, motornih
vozil in sintetičnih vlaken, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev kredita
in garancije
Pri obravnavanju vlog bo upoštevano
predvsem:
– ocena bonitete preteklega poslovanja
in kreditne sposobnosti upravičenca,
– načelo donosnosti projekta in ocena
možnosti realizacije projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garancije
bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani,
– usmerjeni na nove in /ali tuje trge,
– ekološko naravnani,
– ustvarjali nova delovna mesta,
– inovativni in konkurenčni,
– predstavljali investicijo v dejavnost, za
razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes.

Stran

Št. 430-283/08-3
Ob-4337/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in
114/07 ZIPRS0809), Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2008:
Socialno varstvo – Ljubljana – zdravo
mesto
I. Predmet razpisa:
1. Socialno varstveni programi z možnostjo namestitve za ženske in otroke, ki doživljajo nasilje (zavetišče),
2. Socialno varstveni programi celovite nastanitvene podpore za brezdomke in
brezdomce,
3. Socialno varstveni programi za povzročitelje nasilja,
4. Preventivni programi za istospolno
usmerjene (preventiva HIV/AIDS in drugih
spolno prenosljivih bolezni).
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II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji/-ce (v nadaljevanju vlagatelji)
lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij
MOL za leto 2008 in niso upravičeni kandidirati na javni razpis s programi in/ali projekti,
ki so že financirani iz sredstev proračuna
MOL.
Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
1. so pravne osebe (nevladne organizacije ali javni zavodi), ki imajo v svojih aktih
jasno opredeljeno delovanje na področju socialnega varstva,
2. izvajajo dejavnost oziroma posamezne programe tudi na območju MOL oziroma za občanke in občane MOL,
3. vsebina prijavljenega programa je
v skladu s predmetom razpisa,
4. vlagatelji ki so v preteklih 3 letih že
bili pogodbene stranke MOL, morajo imeti
v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti
do MOL.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Posebni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji, ki kandidirajo na predmet tega
javnega razpisa pod točko 1. in točko 2.:
– program/ projekt omogoča namestitev
oziroma bivanje in je uporabnikom/-cam na
voljo praviloma vse dni v tednu.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov: merila vsebinskega ocenjevanja,
s pomočjo katerih strokovna komisija (v
nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi,
ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno
razpisno področje, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega
razpisa.
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji projektov
in/ali programov s področij tega javnega razpisa v letu 2008 znaša: 153.000,00 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena v letu 2008.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno petka, 30. maja 2008 (datum poštnega žiga).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega
področja. V primeru, da vlagatelj kandidira
z več programi in/ali projekti, mora biti vsaka
vloga poslana v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga: socialno
varstvo« z dodatno oznako številke razpisnega področja, na katerega se vlagatelj
s programom prijavlja (npr. 1.).
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge, navedene v prijavnem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa.
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VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in
ne bo javno, se bo začelo v torek, 3. junija
2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Pri odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija najkasneje v roku
osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku osmih dni
dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na
razpisanih področjih po pooblastilu župana
s sklepom odločil podžupan, o pritožbi zoper
ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo tega
javnega razpisa in razpisne dokumentacije
ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev
vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge oziroma programi/projekti:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu tega javnega razpisa,
– ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije tega
javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega
števila točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila
o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po
zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Zainteresirani vlagatelji jo v tem roku lahko tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak
delavnik med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravje
in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljub
ljana (tajništvo).
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem
javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko
e-pošte
na
naslov:
ozsv@ljubljana.si,
– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času
uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do
16. ure,
– petek od 8. do 12. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 301-2/2008
Ob-4338/08
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 32/07, 33/08) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za
razvoj podjetništva v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 42/08), v nadaljevanju: pravilnik) objavlja Mestna občina
Nova Gorica

javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in
investicij v razširjanje dejavnosti in
razvoj ter projektov inovacij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
A) Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih začetnih investicij in investicij
v razširjanje dejavnosti in razvoj: materialnih investicij (nakup novih strojev in opreme)
ter nematerialnih investicij (nakup patentov,
licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja).
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje:
– obnove poslovnih in proizvodnih prostorov, strojev in opreme;
– nakupa, komunalnega in infrastrukturnega opremljanje zemljišč;
– gradnje in/ali nakupa objekta;
– investicij v opremo poslovnih prostorov
(npr. pohištva, klimatskih naprav ipd.);
– nakupa drobnega inventarja in materiala (Slovenski računovodski standardi
1, Uradni list RS, št. 18/05, Računovodski
standard 1 – točka 1.47).
B) Sofinanciranje upravičenih stroškov
naslednjih projektov inovacij: pridobitev patenta, zaščita blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo, izdelava prototipa in raziskovalni projekti, ki so namenjeni
razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega
podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah
njihovega razvoja, povečanje možnosti za
ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje
njihove rasti.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je 164.000
EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva skladno s pravili
o  dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci:
1. Do sredstev so upravičena podjetja,
ki:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter projekte inovacij:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2007 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do občine iz
predhodnih javnih razpisov, če so na njih
sodelovala.

45 / 9. 5. 2008 /

1719

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– investirajo na območju Mestne občine
Nova Gorica;
– imajo najmanj eno zaposleno osebo;
– investirajo v: opredmetena osnovna
sredstva za ustanovitev novega obrata ali
v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata
v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali
proizvodnega procesa obstoječega obrata,
in sicer v predelovalni, storitveni ali razvojno
– raziskovalni dejavnosti ali v neopredmetena osnovna sredstva.
Za projekte inovacij:
– podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež na območju občine in
razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo
tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti
začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo
tehnične in druge lastnosti novih tehničnih
rešitev predloga inovativnih rešitev;
– za sofinanciranje upravičenih stroškov
za pridobitev patenta, patenta za krajšo
dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo
prototipa so upravičenci tudi fizične osebe
s stalnim bivališčem na območju občine.
2. Do sredstev niso upravičena:
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj ter za projekte
inovacij:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene
v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
VI. Drugi pogoji za dodelitev sredstev
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– na podlagi tega javnega razpisa bo
posameznemu upravičencu sofinancirana
le ena investicija, ki predstavlja zaključeno
celoto. V primeru, da posamezni upravičenec prijavi več takšnih investicij, bo naročnik upošteval tisto investicijo, katere znesek
upravičenih stroškov bo najvišji;
– minimalni znesek vseh upravičenih
stroškov (brez DDV) posamezne investicije, ki predstavlja zaključeno celoto, mora
znašati vsaj 4.000,00 EUR.
Investicija se mora ohraniti na območju
občine vsaj pet let po dodelitvi sredstev.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
A) Za začetne investicije in investicije
v razširjanje dejavnosti in razvoj:
– stroške materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v opredmetena osnovna
sredstva (nakup novih strojev in opreme);
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo v neopredmetena osnov-

ločb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti investicije oziroma projektov inovacij, za katere so mu bila z odločbo
sredstva odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega
razpisa v celoti realizirali investicije oziroma projekte inovacij. Predlog prejemnikov
sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna komisija, pri čemer
upošteva namen pravilnika in tega javnega
razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Ukrep A: Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
Komisija bo vloge ocenila na podlagi
spodnjih meril, in sicer na naslednji način:
– komisija bo vlogo glede na posamezno
merilo točkovala s točkami od 0–5;
– vrednost točke pri posameznem merilu
se pomnoži z ustreznim ponderjem;
– vloge se glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk
do vloge z najnižjim številom točk.

na sredstva (nakup patentov, licenc, znanja
in izkušenj – know how-a ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za
ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti
in razvoj se šteje investicija v opredmetena
osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni
dejavnosti.
Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne
šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in
povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.
Kot opredmeteno osnovno sredstvo se
šteje sredstvo, ki je oziroma bo v lasti upravičenca in se uporablja pri ustvarjanju pro
izvodov ali opravljanju storitev ter se bo po
pričakovanjih uporabljalo več kot eno obračunsko leto. Kot opredmeteno osnovno
sredstvo se ne šteje sredstvo, ki se uporablja v pisarniške namene.
B) Za projekte inovacij:
– Stroški za pridobitev patenta;
– Stroški za pridobitev patenta za krajšo
dobo;
– Stroški za zaščito blagovne znamke;
– Materialni stroški za izdelavo proto
tipa;
– Stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški
se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani
z izplačilom in razvidni iz posebne pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma
z aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi
o zaposlitvi;
– Stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in
z običajnim poslovanjem prijavitelja;
– Stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri
izvedbi prijavljenega projekta.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 55% upravičenih stroškov
celotne vrednosti posamezne investicije.
Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški investicije (brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev
za sofinanciranje investicije znaša 20.000
EUR.
Za projekte inovacij:
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% vrednosti upravičenih
stroškov prijavljenega projekta inovacij. Pri
odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški
(brez DDV). Maksimalna višina zneska odobrenih sredstev za sofinanciranje projekta
inovacij znaša 10.000 EUR.
Za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in za projekte inovacij:
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa investicije oziroma projekta inovacij ne realizira v obsegu, kot ga je
prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi do-
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Merilo
Pričakovani učinki tehnološke
posodobitve
Začetna investicija
Demografsko ogroženo
območje
Pričakovani učinki
investicijskega projekta

Ponder
0,20
0,30
0,20
0,30

Ukrep B: Za projekte inovacij:
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril, in sicer po sistemu
rangiranja:
– vloge se glede na oceno razvrstijo po
vrstnem redu, pri čemer je vrednost točke
najbolje ocenjene vloge enaka številu prejetih vlog,
– vrednost točke, ki jo prejme posamezna vloga se pomnoži z ustreznim ponderjem,
– vloge se glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk
do vloge z najnižjim številom točk.
Merilo
Tržna perspektivnost
Uporaba sodobnega znanja
Interes vlagateljev za izvedbo
projekta
Pridobitev patenta
Pričakovani učinki na
povečanje zaposlovanja

Ponder
0,25
0,25
0,15
0,10
0,25

Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril, ki so glede na težo, ki jo prispevajo
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k skupni oceni, ovrednotena z ustreznim
ponderjem.
XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko
leto 2008. Sredstva bodo dodeljena tistim
investicijskim projektom in projektom inovacij, ki bodo realizirani v času od 16. 10. 2007
do najkasneje 15. 9. 2008.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 6. 6. 2008. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 6. 6. 2008. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 6. 6. 2008 do
14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in
razvoj ter projektov inovacij«, z navedenim
ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahtevati
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 6. 2008
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90
dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane Obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-71 (Tanja Žgur), za člane
Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni
zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič
Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče
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posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si,
Boza.Lovercic@ooz.si ali Anuska.Motore@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 301-2/2008
Ob-4339/08
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 32/07, 33/08) in na podlagi Pravilnika
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj
podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 42/08), v nadaljevanju:
pravilnik) Mestna občina Nova Gorica objavlja
javni razpis
za spodbujanje promocijskih aktivnosti
podjetij
I. Naročnik: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
(v nadaljevanju: občina).
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:
– Sofinanciranje upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti podjetij, ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma
ali v tujini.
III. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje promocijskih
aktivnosti podjetij.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih proračunskih sredstev, za izvedbo razpisa je
10.000 EUR.
Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 1402/09.027 – Finančne spodbude za
razvoj podjetništva.
V. Upravičenci:
1. Do sredstev so upravičena podjetja
ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso bila na dan 31. 12. 2007 v stanju
kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje
10. člen Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02);
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah;
– niso za iste upravičene stroške pridobila sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene
pogodbene obveznosti do občine iz predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovala.
– Imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica in se udeležijo določenega
sejma ali razstave doma ali v tujini.
2. Do sredstev niso upravičena:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je
znesek pomoči določen na podlagi cene ali
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni
od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogoje-

na s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljene
v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
VII. Upravičeni stroški
Naročnik bo upravičencem sofinanciral
naslednje upravičene stroške:
– stroške najema razstavnega prostora
in postavitve stojnice na sejmu ali razstavi
doma ali v tujini.
VIII. Višina odobrenih sredstev
Skupna višina odobrenih sredstev ne
sme presegati 50% upravičenih stroškov
najema razstavnega prostora in postavitve
stojnice. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto upravičeni stroški (brez DDV).
V primeru, da upravičenec v roku iz XI.
točke tega razpisa aktivnosti ne realizira
v obsegu, kot ga je prijavil v vlogi na razpis, se znesek odobrenih sredstev s strani
naročnika sorazmerno zmanjša, v skladu
z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb iz pravilnika in tega razpisa, rezultatov
ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih
sredstev s strani upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.
IX. Izguba pravice do dodelitve sredstev,
nerazdeljena sredstva
Upravičenec izgubi pravico do dodelitve
odobrenih sredstev oziroma sorazmernega
dela odobrenih sredstev, kolikor v roku iz XI.
točke tega razpisa ne realizira oziroma ne
realizira v celoti projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo sredstva
odobrena.
Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena
nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemnikom sredstev, ki so v roku iz XI. točke tega
razpisa, v celoti realizirali vse aktivnosti.
Predlog prejemnikov sredstev in razdelitve
še nerazdeljenih sredstev pripravi strokovna
komisija, pri čemer upošteva namen pravilnika in tega javnega razpisa.
X. Merila za ocenitev vlog
Komisija bo vloge ocenila in točkovala na
podlagi spodnjih meril, in sicer po sistemu
rangiranja:
– vloge se glede na oceno razvrstijo po
vrstnem redu, pri čemer je vrednost točke
najbolje ocenjene vloge enaka številu prejetih vlog,
– vrednost točke, ki jo prejme posamezna vloga se pomnoži z ustreznim ponderjem,
– vloge se glede na zbrano število točk
razvrstijo od vloge z najvišjim številom točk
do vloge z najnižjim številom točk.
Merilo
Ponder
Finančna stabilnost in likvidnost
prosilca
0,30
Izvajanje promocijskih
aktivnosti na tujih trgih
0,30
Promocija izdelkov lastnega
razvoja
0,25
Panožne povezave
promocijskih aktivnosti
0,15
Pravočasne in popolne vloge bo na podlagi zgoraj navedenih meril ocenila strokovna komisija, imenovana s strani Mestnega
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sveta Mestne občine Nova Gorica. Prednost
pri izboru in dodelitvi sredstev imajo upravičenci, ki dobijo najvišjo oceno na osnovi
meril, ki so glede na težo, ki jo prispevajo
k skupni oceni, ovrednotena z ustreznim
ponderjem.
XI. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za katerega so namenjena razpisana
proračunska sredstva iz točke IV. je proračunsko leto 2008. Sredstva bodo dodeljena
za tiste promocijske aktivnosti, ki so se odvijale v času od 16. 10. 2007 do najkasneje
15. 9. 2008.
XII. Vloge, razpisna dokumentacija, način prijave in razpisni roki
Javni razpis je odprt do 6. 6. 2008. Prijavitelji oddajo vloge v obdobju od objave razpisa do 6. 6. 2008. Kot pravočasna se šteje
vloga, ki bo najkasneje do 6. 6. 2008 do
14. ure prispela po pošti oziroma bo osebno oddana na naslov: Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica (soba 38, 1. nadstropje). Prepozne
vloge bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za spodbujanje
promocijskih aktivnosti«, z navedenim ukrepom na katerega se prijavljate in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Obrazec pravilne opreme ovojnice za
prijavo na javni razpis je priložen razpisni
dokumentaciji in ga prilepite na prvo stran
ovojnice.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Naročnik lahko od prijavitelja zahtevati
na vpogled originale dokazil. Naročnik lahko
od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva
oziroma izjave iz vloge. Vloge, ki ne bodo
izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 6. 2008
in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 5
delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste
prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje vse elemente, ki so določeni
v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge
(ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov
razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane najkasneje v 90
dneh od zaključka razpisa.
XIII. Razpisna dokumentacija
Brezplačna razpisna dokumentacija
z navodili prijaviteljem za izdelavo vloge,
je na voljo na Oddelku za gospodarstvo
pri Mestni občini Nova Gorica Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (I. nadstropje,
soba št. 29), za člane Obrtne zbornice tudi
na Območni obrtni zbornici Nova Gorica,
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica
vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Razpisno dokumentacijo se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, če prijavitelj na spodaj
navedene elektronske naslove posreduje
prošnjo za dvig razpisne dokumentacije.
Dokumentacija je na voljo tudi na spletni
strani: http://www.nova-gorica.si.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro na Oddelku za
gospodarstvo pri Mestni občini Nova Gorica
na tel. 05/335-01-70 (Tatjana Gregorčič) ali
na tel. 05/335-01-71 (Tanja Žgur), za člane

7. Rok za prijavo na javni razpis – Šport
2008 – je 26. 5. 2008.
8. Prijave z dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Bovec, Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. Odpiranje prijav bo 27. 5. 2008 in ne
bo javno.
10. Sklep o delitvi sredstev za šport bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Izbrane vsebine bodo sofinancirane
na podlagi meril, pogojev in normativov za
vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list RS, št. 8/08).
12. Izvajalci letnih programov športa morajo dodeljena sredstva porabiti do 30. 12.
2008.
13. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec

Obrtne zbornice pa tudi na Območni obrtni
zbornici na tel. 05/330-66-00 (Boža Loverčič
Špacapan). Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktnim osebam po elektronski pošti: Tanja.Gregorcic@Nova-Gorica.si,
Tanja.Zgur@nova-gorica.si,
Boza.Lovercic@ooz.si ali Anuska.Motore@gzs.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 6710-01/2008
Ob-4341/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Uradni list
RS, št. 8/08) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Bovec
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Bovec za leto 2008
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno vadbo,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini, kolikor so organizirani
v skladu z Zakonom o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti.
3. V primeru, da izvajalci s sedežem
v občini ne izpolnjujejo pogojev za športno vadbo otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, se za izvajanje teh programov lahko sofinancira izvajalce s sedežem
v drugi občini.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
4. Sofinanciralo se bo naslednje vsebine
športnih programov:
– interesno športno vzgojo predšolskih
in šoloobveznih otrok ter mladine in študentov,
– športno vzgojo otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športno rekreacijo,
– kakovostni in vrhunski šport,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje,
– športne prireditve in promocijske dejavnosti in
– delovanje društev.
5. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v letu 2008, znaša 24.500,00 EUR.
Višina sredstev za posamezne vsebine je
razvidna iz letnega programa športa v Občini Bovec za leto 2008.
6. Razpisna dokumentacija je na voljo
na internetni strani Občine Bovec (www.
obcina.bovec.si) oziroma jo izvajalci športnih programov lahko dvignejo na Občini
Bovec, Mala vas 121, 5230 Bovec, v času
uradnih ur.

Stran

Št. 430-13/2008
Ob-4373/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Sežana
v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
92/07), Odloka o proračunu Občine Sežana
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja
Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Sežana za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«,
C. drugi ukrepi – prestrukturiranje vinogradov.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2008 v okvirni višini 99.914,65 EUR, od tega
za:
– investicije v kmetijska gospodarstva
v okvirni višini 31.168,00 EUR,
– za sofinanciranje plačila zavarovalnih
premij v okvirni višini 8.345,00 EUR,
– za tehnične podpore in spodbujanje pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
v okvirni višini 18.428,00 EUR,
– za stroške transporta iz odročnih krajev
v višini 5.007,00 EUR,
– za investicije v dopolnilne dejavnosti
ter investicije v trženje proizvodov in storitev
v okvirni višini 22.188,65,00 EUR,
– za druge ukrepe – prestrukturiranje vinogradov v okvirni višini 14.778,00 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne
bodo porabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale proračunske postavke za izvedbo
drugih ukrepov. Sredstva za programe na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede
na prijavljeno vrednost investicije oziroma
programa kot najvišja vrednost upošteva
vrednost 20.000 EUR. Najnižji skupni izplačani znesek pomoči pri sofinanciranju zavarovalnih premij je 50 EUR. Najvišji izplačani

Stran

1722 /

Št.

45 / 9. 5. 2008

znesek pri investicijah v primarni proizvodnji
in pri investicijah v dopolnilno dejavnost in
trženje je 10.000 EUR.
Komisija bo opravila izračun zneska pomoči posameznemu upravičencu na podlagi
vseh podanih vlog upravičencev in razpoložljivih sredstev za sofinanciranje posameznih ukrepov.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– Do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Sežana in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za
programe na območju Občine Sežana.
– Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju Občine
Sežana.
3.2. Upravičenci iz točke 3.1. so upravičeni do pomoči, če:
– pri posodabljanju kmetij ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na
katerih mora biti skupni znesek najmanj
2.000 EUR,
– pri urejanju pašnikov in kmetijskih zemljišč ob vlogi predložijo ureditveni načrt
(predračun je priloga ureditvenega načrta)
z zneskom najmanj 1.000 EUR,
– pri pomoči za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov ob vlogi predložijo predračun oziroma predračune na katerih mora
biti skupni znesek najmanj 2.000 EUR,
– pri zagotavljanju tehnične podpore ob
vlogi predložijo finančno ovrednoten program z zneskom najmanj 100 EUR,
– pri tehnični pomoč ob vlogi predložijo
račun oziroma račune ali predračun oziroma predračune na katerih mora biti skupni
znesek najmanj 1.000 EUR,
– pri naložbi za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženju kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven
kmetije) ob vlogi predložijo račun oziroma
račune ali predračun oziroma predračune
na katerih mora biti skupni znesek najmanj
1.000 EUR,
– pri promociji in trženju proizvodov ob
vlogi predložijo račun oziroma račune ali
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR,
– pri izobraževanju in usposabljanju na
področju dopolnilnih dejavnosti in trženja ob
vlogi predložijo račun oziroma račune ali
predračun oziroma predračune na katerih
mora biti skupni znesek najmanj 200 EUR.
3.3. Splošni pogoji za financiranje
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti
določene s tem razpisom. Upravičencu, pri
katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
3.4. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun – v času po pre-
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jetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno
predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– predračun ali račun za ukrepe s področja »de minimis«,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega
gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%,
– najvišji skupni znesek za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 50% vrednosti naložbe.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana,
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za:
1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
A. 1.1. posodabljanje kmetij
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko
in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvi.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega
nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo,
nakup večletnega sadilnega materiala,
– nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
10% upravičenih stroškov naložbe, če gre
za zaokrožitev kompleksa,
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih živinorejskih objektov (razen
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo za najmanj 5
let ali soglasje solastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,

– za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah, v primeru
nakupa zemljišča overjeno kupoprodajno
pogodbo,
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičereja – 10 plemenskih svinj
oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– predračun predložen ob vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 11. 2008 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 10. 2008 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih
površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR.
A. 1.2 urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),
– posestni list ali najemna pogodba,
sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da
upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje
lastnika ali solastnika,
– ureditveni načrt potrjen s strani strokovne službe in predračun – oba predložena
ob vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 11. 2008 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 10. 2008 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski
rabi zemljišča.
Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek v višini najmanj 1.000 EUR.
4. A. 2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov
vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in
označb porekla ali potrdil o posebni naravi
proizvoda skladno z ustreznimi uredbami
Evropske skupnosti,
– stroški za uvajanje dobre higienske
prakse na kmetijah.
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Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% dejansko
nastalih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo
dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato
ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine,
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma
fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev z območja Občine Sežana,
– predračun predložen ob vložitvi vloge,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 11. 2008 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 10. 2008 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Znesek na predloženem predračunu
oziroma predloženih predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 2.000 EUR.
4. A. 3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade
(do 250 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in
vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za

predračun morajo do 10. 11. 2008 predložiti
še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji,
blagajniški prejemek). Računi in dokazila
o plačilu računov morajo biti iz obdobja od
dne prejema sklepa do 30. 10. 2008.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR.
4. B. 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava
kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji)
in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji,
izven kmetije)
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev
Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 50,
– fotokopijo dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun in dokazilo o plačilu računa
(plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun – prosilci, ki predložijo
predračun morajo do 10. 11. 2008 predložiti
še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji,
blagajniški prejemek). Računi in dokazila
o plačilu računov morajo biti iz obdobja od
dne prejema sklepa do 30. 10. 2008,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 1.000 EUR.
4. B. 3. Promocija in trženje proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.

zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– finančno ovrednoten program za tekoče leto,
– finančno poročilo o delu v preteklem
letu,
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana,
– v času od prejetega sklepa o odobritvi
sredstev do 10. 11. 2008 obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa
z datumom opravljene storitve iz obdobja
od prejema sklepa do 30. 10. 2008 (plačilni
nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek).
Iz finančno ovrednotenega programa
mora biti razviden znesek v višini najmanj
100 EUR.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša do 5.000 EUR.
4. A. 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki v času od 1. 1. 2008 do 31. 12.
2008 sklenejo zavarovalno pogodbo zavarovanja,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za zavarovanje posevkov in plodov,
ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, upravičencem, ki v času od 1. 1. 2008
do 31. 8. 2008 sklenejo zavarovalno pogodbo zavarovanja.
Najnižji skupni izplačani znesek pomoči pri sofinanciranju zavarovalnih premij je
50 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev ter pravne osebe, ki imajo površine in sedež na
območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
4. B. Pomoči »de minimis«
4. B. 1. Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter
obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev:
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun in dokazilo o plačilu računa
(plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun – prosilci, ki predložijo
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun in dokazilo o plačilu računa
(plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun – prosilci, ki predložijo
predračun morajo do 10. 11. 2008 predložiti
še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji,
blagajniški prejemek). Računi in dokazila
o plačilu računov morajo biti iz obdobja od
dne prejema sklepa do 30. 10. 2008.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 200 EUR.
4. B. 4. Izobraževanje in usposabljanje
na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun in dokazilo o plačilu računa
(plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti predračun – prosilci, ki predložijo
predračun morajo do 10. 11. 2008 predložiti
še račune in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji,
blagajniški prejemek). Računi in dokazila
o plačilu računov morajo biti iz obdobja od
dne prejema sklepa do 30. 10. 2008.
Znesek na predloženem računu – računih ali predračunu – predračunih ob vložitvi
vloge mora biti najmanj 200 EUR.
4. B. 5. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 11. 2007 do oddaje
vloge,
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– oceno – pred izplačilom pa še dokazilo
o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z oceno razdalje od oddaje
vloge do 30. 10. 2008,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
4. C. Drugi ukrepi – prestrukturiranje vinogradov
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Sežana,
so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
V primeru obnove vinograda so upravičenci pridelovalci, ki so vpisani v register
pridelovalcev grozdja in vina in so obnovili
vinograd v skladu z Uredbo o uravnavanju
vinogradniških površin (Ur. l. RS, št. 23/07
in 17/08).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– za namen ureditve trajnega nasada
– potrebno je izpolnjevati pogoje skladne
z veljavno uredbo o uravnavanju vinogradniških površin,
– dokazilo o vpisu v register,
– odločba o potrjenem programu prestrukturiranja,
– kopija katastrskega načrta.
Občina Sežana bo lahko za potrebe postopka sama pridobila potrdilo o namenski
rabi zemljišča.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko
leto 2008.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« z izjemo ukrepa 4. A. 4. »Pomoč
za plačilo zavarovalnih premij« velja, da gre
za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od odobritve sredstev s strani
Občine Sežana in do 30. 10. 2008. Računi
in dokazila o plačilu računov za izvedene
aktivnosti morejo biti z datumom iz tega
obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 21 dni od objave
razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne
vloge se štejejo vloge oddane osebno zadnji
dan (21. dan) do 12. ure ali prispele po pošti
na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št.
10). Nepravočasnih vlog komisija ne obravnavala in bodo naslovnikom vrnjene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne
odpiraj razpis za kmetijstvo – skupinske izjeme«, ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis«, ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – prestrukturiranje vinogradov« – vložijo prijavitelji na
naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 10)
ali po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja
več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka
vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti
označen naziv in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog: komisija
bo obravnavala pravočasno prispele vloge
v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpira-

nje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo.
8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v 90 dneh po zaključku razpisa. Če
v tem roku še ne bomo pridobili potrditve
s strani Ministrstva za finance oziroma
Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, bodo prijavitelji obveščeni takoj po
pridobitvi le teh potrdil.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni (soba št. 10)
Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.
sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana,
Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Janja
Kristančič, soba 69, na tel. 05/731-01-25.
Občina Sežana
Št. 309-01/2008-1
Ob-4381/08
Na podlagi
– Zakona o spremljanju državnih pomoči,
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. 10. 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list
L379, 28. 12. 2006 str. 0005-0010),
– Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001
z dne 12. 1. 2001 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (Uradni list L010, 13. 1.
2001, str. 0033-0042),
– 5. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 54/04,
70/05),
– Odloka o proračunu Občine Komen za
leto 2008 (Ur. l. RS, št. 33/08), objavlja Občina Komen
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Komen
za leto 2008
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje
ukrepe:
A) subvencioniranje realne obrestne
mere,
B) promocija izdelkov in storitev malih
podjetij,
C) svetovalne storitve,
D) pospeševanje poklicnega izobraževanja,
E) pospeševanje zaposlovanja,
F) sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta.
2. Višina razpisanih sredstev na postavki
140201 Malo gospodarstvo znaša 13.000
EUR.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter vsa podjetja, ki
imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni
promet in/ali letno bilančno vsoto manjšo od
10 mio (Priporočilo Komisije 2003/361/ES
z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij).
Do sredstev ni upravičeno podjetje iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po
opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000,
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premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES)
št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k
Pogodbi o ustanovitvi Evropskih skupnosti.
Prav tako do sredstev ni upravičeno podjetje
v težavah (v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije), podjetje v težavah, ki
prejema pomoč po posebnem programu za
reševanje in prestrukturiranja in subjekti, ki
so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice morajo biti na območju Občine Komen.
Samostojni podjetniki morajo imeti sedež /
stalno prebivališče na območju Občine Komen.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Subvencioniranje realne obrestne
mere
Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij.
– minimalni
znesek
posojila
je
4.173 EUR,
– posojilo mora biti odobreno v tekočem
letu,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let.
Upravičeni stroški investicije so: strošek
nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov, strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, strošek
nakupa opreme.
B) Promocija izdelkov in storitev malih
podjetij
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma
in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi
zahtevanih dokazil. Sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov.
C) Svetovalne storitve
Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti
in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri
pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih
storitev enkratnega značaja. Višina pomoči
znaša do 30% upravičenih stroškov.
D) Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Upravičeni stroški so stroški izplačila
mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja. Višina sredstev je do
30% mesečne nagrade določene z učno
pogodbo za 2., 3., in 4. letnik vajeniškega
razmerja, do 20% mesečne štipendije ali
stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo
o izobraževanju.
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena
učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju
z dijakom ali študentom, s stalnim prebivališčem v Občini Komen.
E) Pospeševanje zaposlovanja
Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje
samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih.
Brezposelna oseba mora izpolnjevati
naslednje pogoje: mora biti državljan RS,
prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje naj-

stev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo
izvedel aktivnost ali investicijo v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zaradi ugotavljanja dejanskega stanja zahteva
predložitev dodatne dokumentacije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku
30 dni od dneva odpiranja vlog.
6. Dodelitev sredstev
Na podlagi sklepov o dodelitvi sredstev
bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev.
V primeru odstopa od pogodbe mora
upravičenec vrniti vsa že pridobljena sredstva v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejema sredstev.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je
Andreja Štok.
Občina Komen

manj 3 mesece pred dnem zaposlitve (razen
za prvo zaposlitev), ima stalno prebivališče
v Občini Komen, sedež podjetja mora biti
v Občini Komen, zaposlitev brezposelne
osebe mora biti sklenjena v koledarskem
letu.
Višina pomoči: pomoč brezposelni osebi
za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov iz bruto OD
(zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, prispevek
za zaposlovanje in starševsko varstvo) skladno s kolektivno pogodbo, pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov
iz bruto OD delavca skladno s kolektivno
pogodbo.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za
ta namen.
F) Sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta
Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja. Sredstva se namenjena podjetnikom
in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo
sedež in poslovne prostore za opravljanje
dejavnosti na območju Občine Komen, in
sicer enkrat v obdobju petih let.
Upravičeni strošek je strošek izdelave
poslovnega načrta za nakup, urejanje in
opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta
za nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup
opreme. Sofinancira se do 30% upravičenih
stroškov.
5. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
razpisnem obrazcu (vlagatelji lahko obrazec
dobijo v sprejemni pisarni Občine Komen
ali na spletni strani Občine Komen www.
komen.si/objave), vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na
ustreznih mestih podpisana.
Vlagatelji vlogo oddajo po pošti priporočeno na naslov »Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen« ali osebno v sprejemni pisarni Občine Komen. Vloga mora biti oddana
v zaprti ovojnici in ustrezno označena. Na
sprednji strani ovojnice mora biti izpisano
»ne odpiraj – javni razpis – malo gospodarstvo«, na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan priimek in ime ter naslov vlagatelja.
Občina Komen bo vloge sprejemala od
dneva objave razpisa do 15. oktobra 2008,
oziroma do porabe razpoložljivih sredstev.
Občina Komen odpira in obravnava vloge
po vrstnem redu oddaje vlog po pošti oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog, in sicer
do porabe razpisanih sredstev. Odpiranje
vlog bo dvakrat, in sicer 15. 7. in 15. 10.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
obravnavala komisija, imenovana s sklepom
župana. Po odprtju vloge se le-ta pregleda
glede na popolnost. Če vloga ni popolna,
se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva na
dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki je vlagatelj
v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom
zavrže. Vlogo, ki vsebinsko ne ustreza pogojem razpisa, se s sklepom zavrne.
Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo
za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sred-
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Ob-4382/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 25/08,
v nadaljevanju: Pravilnik), Letnega programa športa v Mestni občini Celje v letu 2008
(v nadaljevanju: LPŠ) in sklepa župana št.
671-5/2008 z dne 17. 3. 2008, objavlja Mestna občina Celje (v nadaljevanju: MOC),
Trg celjskih knezov 9, Celje
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v Mestni
občini Celje v letu 2008
I. Splošni pogoji za prijavo na javni razpis
(v nadaljevanju: JR)
1. Na JR se lahko prijavijo izvajalci LPŠ
v MOC, navedeni v 5. členu Pravilnika.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje,
navedene v 6. členu Pravilnika.
Športna društva in Zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju izvajanja LPŠ v MOC.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem,
ki za iste programe niso prejeli sredstev že
na drugih razpisih MOC.
II. Predmet JR so naslednje vsebine ter
razvojne in strokovne naloge v športu:
(Podrobnejši opis vsebin je v Letnem
programu športa v MOC v letu 2008 in v navodilih za izpolnitev in oddajo obrazcev.)
1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 leta),
1.2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok (od 6 do 15 leta),
1.3. Interesna športna vzgoja mladine
(od 15 do 20 leta),
1.4. Interesna športna dejavnost študentov,
1.5. Športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami.
2. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3. Športna rekreacija
4. Kakovostni šport
5. Vrhunski šport
6. Šport invalidov
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7. Razvojne in strokovne naloge
7.1. Delovanje športnih društev in Zve-

7.2. Vzdrževanje športnih objektov,
7.3. Usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu,
7.4. Organizacija športnih prireditev,
7.5. Mednarodna in medobčinska dejavnost v športu,
7.6. Založniška dejavnost in informatika
v športu,
7.7. Meritve in testiranja športnikov ter
svetovanja,
7.8. Druge vsebine, pomembne za razvoj športa v MOC.
III. Pogoji in merila za izbor ter sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci LPŠ v MOC v letu 2008 ter določi
višina sofinanciranja, so za razpisane vsebine ter razvojne in strokovne naloge določeni
v Pravilniku.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa, znaša skupaj
867.651 EUR. Od tega je za redno vzdrževanje športne infrastrukture namenjenih
62.594 EUR, za ostale vsebine ter razvojne
in strokovne naloge pa 805.057 EUR.
V primeru, da v času postopka JR Mestni
svet MOC sprejme rebalans proračuna MOC
za leto 2008, se zgoraj navedena višina razpoložljivih sredstev lahko tudi spremeni.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena v letu 2008.
VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo biti poslane izključno po
pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Rok za prijavo na JR je 30. 5. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti najkasneje
zadnji dan roka za prijavo. Prijava mora biti
poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti
na sprednji strani pod naslovom prejemnika
napis: »Javni razpis 2008 – šport (Ne odpiraj)«. Na sprednji levi zgornji strani ovojnice
mora biti naveden polni naziv in naslov izvajalca programa.
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene prijave ter prijave, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih naročnika, ki so del razpisne dokumentacije, ali pa ne bodo izpolnjevale
osnovnih razpisnih pogojev, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka takoj, ko bo to evidentirano.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav, ki ga vodi strokovna
komisija za izvedbo JR, imenovana s sklepom župana, bo v roku 8 dni od končnega
roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne
bo javno.
Odpirale se bodo samo v predpisanem
roku prispele ter pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki bodo vsebovale prijave.
VIII. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na predpisanih
razpisnih obrazcih za posamezne programe
oziroma v skladu z navodili naročnika.
Športna društva, v katerih deluje več
sekcij v različnih športnih panogah, morajo oddati prijavo na JR za vsako sekcijo
posebej.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
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1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2007, morajo predložiti:
1.1. kopijo odločbe Upravne enote Celje
o vpisu v register društev, če je v letu 2007
ali 2008 prišlo do statusnih sprememb (velja
za športna društva),
1.2. pogodbe o najemu športnega objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je
izvajalec lastnik oziroma upravitelj športnega objekta,
1.3. dokazila o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za
izvedbo programa,
1.4. koledar nacionalne panožne športne
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2007/2008 oziroma za koledarsko leto
2008 (velja za športna društva),
1.5. poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v letu 2007,
1.6. zaključni račun s finančnim oziroma
poslovnim poročilom za leto 2007.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, oziroma v letu 2007 niso imeli pogodbe
o sofinanciranju programov, morajo predložiti:
2.1. kopijo odločbe Upravne enote Celje
o vpisu v register društev (velja za športna
društva) oziroma odločbo ali drugo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti
v športu,
2.2. kopijo veljavnih pravil oziroma statuta društva, potrjenega od Upravne enote
Celje (velja za športna društva),
2.3. pogodbe o najemu športnega objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je
izvajalec lastnik oziroma upravitelj športnega objekta,
2.4. dokazila o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za
izvedbo programa,
2.5. koledar nacionalne panožne športne
zveze, v katero je izvajalec včlanjen, za sezono 2007/2008 oziroma za koledarsko leto
2008 (velja za športna društva),
2.6. poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen od nacionalne panožne
športne zveze (velja za športna društva, ki
nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih panožnih športnih zvez),
2.7. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za športna društva),
2.8. zaključni račun s finančnim oziroma
poslovnim poročilom za leti 2006 in 2007.
IX. Obveščanje o izidu JR
Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane za
sofinanciranje, bodo o tem obveščeni s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnost
MOC, ko bo strokovna komisija zaključila
svoje delo.
Z izvajalci, pri katerih strokovna komisija
ugotovi, da imajo formalno popolne prijave
in so enake programe imeli sofinancirane že
v letu 2007, bodo najprej sklenjene pogodbe
o začasnem sofinanciranju programov v letu
2008, po končanem postopku JR pa še celoletne pogodbe.
X. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija, navodila za izpolnitev in
oddajo obrazcev, Pravilnik ter vzorec pogodbe so od dneva objave JR do izteka roka za
oddajo prijav na voljo na spletni strani MOC
(http://www.celje.si/sport/), lahko pa jo zainteresirani izvajalci prejmejo tudi po elektronski pošti – zahtevek je potrebno posredovati
na naslov: lado.gobec@celje.si.
XI. Dodatne informacije v zvezi z JR:
dodatne informacije v zvezi z JR lahko
interesenti dobijo vsak delovni dan med

9. in 12. uro pri Ladu Gobcu, koordinatorju za šport, na tel. 426-58-72 ali
031/665-778, oziroma na elektronskem naslovu: lado.gobec@celje.si.
Mestna občina Celje
Št. 300-0007/2008
Ob-4383/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06, 14/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB2, 27/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
44/04, 35/06, 40/07), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), določil Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008
(Uradni list RS, št. 38/08) ter na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za usposabljanje
in izobraževanje zaposlenih v podjetjih
v Občini Sevnica v letu 2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: občina bo
sofinancirala neposredne stroške za izobraževanje (stroški kotizacije in šolnine, za
posameznike, ki se usposabljajo in stroške
za opravljeno izobraževanje s strani zunanjih izvajalcev) usposabljanje zaposlenih
v podjetju, opravljenih v času od 1. 1. 2008
dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala ter srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za
cestni promet tovora. Do finančnih spodbud
niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
15.000,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
4.172,00 EUR na upravičenca. Občina bo
sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dol-
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žan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov:
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti
oddane s priporočeno pošto najpozneje
30. 8. 2008 (datum poštnega žiga na dan
30. 8. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za usposabljanje zaposlenih 2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9.
2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail:
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 300/0008/2008
Ob-4384/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06, 14/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB2, 27/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
44/04, 35/06, 40/07), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), določil Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008
(Uradni list RS, št. 38/08) ter na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za subvencioniranje odpiranja novih
delovnih mest v Občini Sevnica v letu
2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je trajno odpiranje novih delovnih
mest, in sicer za zaposlitev brezposelne
osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS, Izpostavi Sevnica, zaposlitev je bila
izvedena od 1. 10. 2007 dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala, srednja in velika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so pri pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Novo delovno mesto mora biti ohranjeno
vsaj dve leti (3 leta za velika podjetja) po
enoletni prejeti pomoči in to mora še dokazovati trimesečno.
Zaposlitev brezposelne osebe, če se
s tem poveča število delovnih mest delodajalca v primerjavi s povprečnim številom
delovnih mest v zadnjih 12 mesecih:
– zaposlitev brezposelne osebe se mora
izvesti na območju Občine Sevnica,
– zaposlitev brezposelne osebe, ki je bila
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS,
Izpostavi Sevnica, vsaj en mesec pred dnevom zaposlitve,
– ta oseba ni imela zadnje zaposlitve pri
delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri
njegovih povezanih pravnih osebah,
– kot nepovratna finančna pomoč za
zaposlitev brezposelne osebe se upošteva
tudi samozaposlitev in brezposelna oseba
je morala biti prijavljena na Zavodu za zaposlovanje RS, izpostavi Sevnica, vsaj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
– brezposelna oseba mora imeti stalno
prebivališče v Občini Sevnica.
Vlogi je potrebno priložiti menico in menično izjavo s pooblastilom za toliko oseb,
za kolikor vlagatelj uveljavlja subvencijo.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za
cestni promet tovora. Do finančnih spodbud
niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
158.000,00 EUR.
Subvencionira se 12 bruto plač do 50%
bruto plače, ki jo določi delodajalec na osno-
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vi povprečja bruto plače novo zaposlenega
v obdobju zaposlitve oziroma največ do 625
EUR na eno bruto plačo. V primeru samozaposlitve subvencioniranje v višini do 50%
plačanih prispevkov na osnovi povprečja že
plačanih prispevkov v obdobju oziroma največ do 417 EUR za kritje mesečnega prispevka. Subvencije pa se bodo izplačevale
od podpisa pogodbe z Občino Sevnica. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi
zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 do
vključno 2009.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008
(datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za nova delovna mesta 2008«. Na kuverti
mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9.
2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail:
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 300-0009/2008
Ob-4385/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06, 14/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
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št. 94/07-UPB2, 27/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
44/04, 35/06, 40/07), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), določil Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008
(Uradni list RS, št. 38/08) ter na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje podjetniškega
svetovanja za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica v letu
2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: Občina
Sevnica bo sofinancirala stroške svetovalnih storitev, ki jih bo za upravičenca opravila
pooblaščena organizacija v času od 1. 1.
2008 dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala ter srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah,
kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne
bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči
dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene
za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti
do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
10.000 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
1.043,00 EUR na upravičenca. Občina bo
sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
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5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008
(datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za podjetniško svetovanje 2008«. Na kuverti
mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9.
2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail:
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica
Št. 300-0010/2008
Ob-4386/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06, 14/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB2, 27/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
44/04, 35/06, 40/07), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), določil Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008
(Uradni list RS, št. 38/08) ter na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za promocijo
izdelkov in storitev malih in srednje
velikih podjetij za pospeševanje razvoja
gospodarstva v Občini Sevnica v letu
2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa: občina bo
sofinancirala stroške najetja, postavitve in
delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v času od 1. 1. 2008 dalje.

3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja (po 52. členu
Zakona o gospodarskih družbah), ki opravljajo svojo dejavnost na območju Občine
Sevnica.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Sevnica.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah, kot jih
opredeljujejo Smernice skupnosti o državnih
pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred
rabo uvoženega in pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za
cestni promet tovora. Do finančnih spodbud
niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
10.000,00 EUR.
Občina bo sofinancirala v višini do 50%
upravičenih stroškov oziroma največ do
2.086,00 EUR za udeležbo na sejmu. Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi
zahtevanih dokazil.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008
(datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za promocija izdelkov in storitev
2008«. Na kuverti mora biti obvezno naslov
prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9.
2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
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prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail:
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

razpis za pogodbena obrestna mera 2008«.
Na kuverti mora biti obvezno naslov prijavitelja.
7. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 2. 9.
2008, ob 12. uri, v prostorih Občine Sevnice.
Odpiranje ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8
dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelj v tem roku na dopolni, se zavržejo
s sklepom.
8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave
v Uradnem listu RS do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Občine
Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
pri Mateji Cvetkovič ali Vlasti Kuzmički, tel.
07/816-12-39 oziroma 07/816-12-33, e-mail:
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si, vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica

Št. 300-0011/2008
Ob-4387/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06, 14/07), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07-UPB2, 27/08), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št.
44/04, 35/06, 40/07), določil Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 119/07), določil Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2008
(Uradni list RS, št. 38/08) ter na podlagi
mnenja o shemi »de minimis« pomoči št.
priglasitve M001-5883008-2007 z dne 12. 3.
2007, Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje pogodbene obrestne
mere iz občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja gospodarstva
v Občini Sevnica v letu 2008
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti program dodeljujejo le enkrat, in sicer za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev in adaptacijo poslovnih
prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme in generalno obnovo
obstoječe opreme.
V razpis so zajeta posojila, ki so bila odobrena od 1. 10. 2007 dalje.
3. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednja podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v poslovni register Slovenije,
– podjetja, ki so na pristojnem sodišču
vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali
poslovni prostori morajo biti na območju Občine Sevnica. Zgoraj navedeni upravičenci
morajo svojo dejavnost opravljati na obmo-

čju Občine Sevnica. Investicija se mora izvesti na območju Občine Sevnica.
Posojila in subvencijo realne obrestne
mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med
viri financiranja zagotovljenih najmanj 30%
lastnih sredstev. Minimalni znesek posojila
je 4.200,00 EUR, doba vračanja posojila
pa najmanj tri leta. Višina pomoči ne sme
presegati 55% upravičenih stroškov investicije. Investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Sevnica vsaj 5 let po
njenem zaključku. Vlogi mora biti priložena
kopija posojilne pogodbe in amortizacijski
načrt.
Občina bo sofinancirala stroške ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Do finančnih spodbud niso upravičena
podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, podjetja v težavah,
kot jih opredeljujejo Smernice skupnosti
o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. Pomoči ne
bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči
dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene
za nabavo vozil za cestni promet tovora.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti
subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti
do Občine Sevnica.
4. Višina razpoložljivih sredstev
Višina razpoložljivih sredstev znaša
40.000,00 EUR.
Višina subvencioniranja pogodbene
obrestne mere bo znašala do 5 odstotnih
točk in se določi na podlagi amortizacijskega načrta in posojilne pogodbe izdane
s strani posojilodajalca. Subvencija na vlagatelja bo znašala največ do 1.000,00 EUR
v 12 mesecih. Doba subvencioniranja realne
obrestne mere za odobreno posojilo je do
tri leta. Občina bo sofinancirala stroške ob
predložitvi zahtevanih dokazil. Subvencije
pa se bodo izplačevale od podpisa pogodbe
z Občino Sevnica.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik subvencijo dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi
obrestmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da
skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel praga 200.000,00
EUR v obdobju treh proračunskih let, pred
vključno zadnjo dodelitvijo takšne pomoči,
ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cesto prometnem
sektorju, znaša zgornja dodeljena meja pomoči 100.00,00 EUR).
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2008,
2009, 2010, do vključno 2011.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 30. 8. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane
s priporočeno pošto najpozneje 30. 8. 2008
(datum poštnega žiga na dan 30. 8. 2008).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
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Št. 030-3/2006
Ob-4393/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih
programov in projektov, ki se financirajo iz
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 123/04, 37/08) Mestna
občina Slovenj Gradec razpisuje
javni razpis
za sofinanciranje projektov ohranjanja
kulturne dediščine v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2008
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva lastnike in
skrbnike kulturnih spomenikov k predložitvi
ponudb za sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju:
projekti).
2. Predmet razpisa: namen razpisa je
izbrati in finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve ali
odkupov nepremičnih in premičnih kulturnih
spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture, skrbniki kulturnih spomenikov za projekte, ki ne sodijo v obseg javne
službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94),
– lastniki premične in nepremične kulturne dediščine, ki je vpisana v zbirni register dediščine ali je po mnenju pristojne
strokovne službe posebnega kulturnega ali
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zgodovinskega pomena za Mestno občino
Slovenj Gradec
ob pogoju, da:
– gre za izkazane nadpovprečne stroške
pri vzdrževanju ali odkupu spomenika zaradi
spomeniške funkcije,
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za
premične spomenike ali pogodbo o odkupu),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen
za javnost,
– je za spomenik izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne
strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na
spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan izvedbeni načrt s popisom del, iz katerega
izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo projekta
ter zagotovljen najmanj 50% delež sredstev
iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev,
pridobljenih iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev.
4. Okvirna
vrednost
razpoložljivih
sredstev namenjenih temu razpisu je
21.204,00 EUR.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
upoštevana predvsem po mnenju strokovne
institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno
uničenje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
kjer gre za nadaljevanje že začetih del za
ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti
ter turistični zanimivosti v posebnem javnem
interesu Mestne občine Slovenj Gradec.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti oziroma fazami projekta, ki bodo
realizirani v letu 2008.
6. Merila in kriteriji za izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenitev prijav uporabila naslednja merila:
– pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec,
– stopnja ogroženosti spomenika,
– strokovna priprava in zaokroženost
programa,
– finančna konstrukcija programa,
– nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku,
– dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma skrbnikov za ohranitev spomenika in
njegove spomeniške funkcije,
– projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
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Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika 30 dni
od dneva objave tega razpisa.
8. Razpisni rok: javni razpis se začne
10. 5. 2008 in traja do 9. 6. 2008.
9. Oddaja in dostava ponudb: prijavitelji
morajo prijave oddati na pošti do zaključka
razpisnega roka, to je do 9. 6. 2008 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno
najkasneje 9. 6. 2008 do 15. ure, v vložišču
na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis
– kulturna dediščina 2008« in naslovljena:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za
pošiljanje vloge, in sicer v zaprtih ovojnicah
z oznako »Ne odpiraj – dopolnilna vloga na
javni razpis – kulturna dediščina 2008«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka
ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 11. 6. 2008. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev
po odpiranju ponudb.
12. Dodatne
informacije:
pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi s tem razpisom je Špela Pruš, tel. 02/88-121-39, e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 030-3/2006
Ob-4394/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02, 123/06, 7/07), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika
o izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04,
37/08) Mestna občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov iz proračunskih sredstev
Mestne občine Slovenj Gradec v letu
2008
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna
občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet razpisa: namen poziva je
finančno podpreti vse oblike ustvarjanja,
poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih
javnih kulturnih programov in projektov, ki
ne sodijo v programe javne službe, bogatijo
pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in

zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali
vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno
dejavnost s področja kulture ter strokovni
razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu
(v nadaljevanju: projekti).
3. Na razpisu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo
v obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za projekte, ki
ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane
iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki/ce in druge fizične osebe – ustvarjalci/ke kulturnih projektov,
ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju
kulturno-umetniške dejavnosti vsaj eno leto
pred prijavo na razpis,
– imajo urejeno evidenco članstva in sodelavcev,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
projekta,
– za prijavljen projekt imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo
zastavljenega projekta in imajo zagotovljen
najmanj 50% delež sredstev iz drugih virov,
ki ne bremenijo občinskega proračuna.
Predlagatelj programa lahko sodeluje
na tem razpisu z enim programom ali projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi
v drugih programih. S predlaganim programom ne sme sodelovati na nobenem
drugem razpisu Mestne občine Slovenj
Gradec.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu razpisu znašajo
6.720,00 EUR za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov ter 5.820,00
EUR za sofinanciranje izrednih programskih
stroškov.
5. Splošni pogoji razpisa
Pri izboru med predlaganimi programi bo
upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in
medijska odmevnost projekta. Prednost pri
izbiri bodo imeli projekti za otroke in mladino
ter projekti že uveljavljenih avtorjev.
Na razpisu lahko predlagatelji sodelujejo
le s projekti, ki se bodo izvedli v letu 2008.
6. Merila in kriteriji za izbor
Strokovna komisija za kulturo bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za Slovenj Gradec,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
7. Razpisna dokumentacija
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Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– merila in kriterije za izbor,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– obrazec poročila.
Razpisna dokumentacija je na voljo v vložišču in na spletnih straneh naročnika 30 dni
od dneva objave tega razpisa.
8. Razpisni rok: javni razpis se začne
10. 5. 2008 in traja do 9. 6. 2008.
9. Oddaja in dostava ponudb
Prijavitelji morajo prijave oddati na pošti
do zaključka razpisnega roka, to je do 9. 6.
2008 na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec
ali osebno najkasneje 9. 6. 2008 do 15. ure,
v vložišču na sedežu naročnika.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Ne odpiraj – Javni razpis
– kultura 2008« in naslovljena: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga na javni razpis
– kultura 2008«. Dopolnjevanje vlog po poteku
razpisnega roka ne bo več mogoče.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem in, ki ne bodo
oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
10. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo opravila strokovna komisija na sedežu
naročnika dne 11. 6. 2008. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku dveh mesecev
po odpiranju ponudb.
12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi
s tem razpisom je Špela Pruš, tel. 02/88-12-139,
e-naslov: spela.prus@slovenjgradec.si.
Mestna občina Slovenj Gradec

mi. Navedene obresti se obračunavajo od
dneva prejema do dneva vračila sredstev.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija.
Prepozno prejete vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno
pozvani, da jih dopolnijo v roku osmih dni
od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Prosilci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v roku 60
dni po izteku razpisnega roka.
Prosilcem, katerih vloge bodo odobrene,
bodo izdani sklepi o odobreni višini sredstev
in predložene v podpis ustrezne pogodbe.
6. Način in rok za dostavo vlog
Prosilci oddajo vloge do 26. 6. 2008.
Prijavitelj lahko vlogo odda na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti
ovojnici, opremljeno na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice
z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis Izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju
malega gospodarstva s sedežem v Občini
Litija«, na naslov: Občina Litija, Jerebova
14, 1270 Litija.
Občina Litija

Št. 430-219/2007
Ob-4395/08
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 50/07), Odloka o proračunu
Občine Litija za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 20/07 in 19/08) ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega
gospodarstva v Občini Litija (Uradni list RS,
št. 103/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
nosilcev dejavnosti na področju malega
gospodarstva s sedežem v Občini Litija
1. Razpisana sredstva in predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2008 so na postavki »1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva« zagotovljena
sredstva v višini do 15.000 EUR za finančno
pomoč k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev
in nadomestilu za opravljanje mojstrskega
izpita nosilcem dejavnosti s sedežem v Občini Litija, na področju malega gospodarstva

za različne smeri izobraževanja oziroma
usposabljanja.
2. Upravičenci
Finančno pomoč za šolnino, stroške jezikovnih tečajev oziroma nadomestilo za
opravljanje mojstrskega izpita, lahko uveljavljajo lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni
podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju Občine Litija. Malo podjetje je podjetje,
v katerem število zaposlenih ne presega
50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega
9.597.729,93 EUR.
Do pomoči niso upravičeni tisti, ki opravljajo dejavnost razvrščeno po standardni
klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva
in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva
– področje primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor
– področje nabave vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze
blaga za najem ali plačilo, nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine, so
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in potrebna dokumentacija
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na
podlagi tega razpisa le pod pogojem, da za
isti namen niso prejeli sredstev iz državnih
ali mednarodnih virov.
Za pridobitev finančne pomoči k šolnini,
stroškom jezikovnih tečajev oziroma nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita,
za dokazila o izobraževanju pridobljena
v letu 2007 oziroma v letu 2008 do poteka
razpisnega roka, morajo prosilci predložiti
podpisano vlogo, ki vsebuje naziv izobraževanja, ime in priimek, naslov, telefonsko
številko, davčno številko, številko računa in
ime banke.
K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
– priglasitveni list, obrtno dovoljenje, ali
redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a,
– podpisano izjavo, da ni podjetje v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo o pridobljenem strokovnem
nazivu na dodiplomskem oziroma podiplomskem programu na slovenskih univerzah
oziroma samostojnih visokošolskih zavodih
v Republiki Sloveniji oziroma mednarodno
priznan certifikat znanja tujega jezika oziroma potrdilo o opravljenem mojstrskem izpitu
(overjena kopija),
– potrdilo o plačanih stroških izobraževanja oziroma usposabljanja,
– podpisano izjavo prosilca, da za namen, na katerega se nanaša vloga, ni prejel
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
4. Višina sofinanciranja
Višina finančne pomoči k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev in nadomestilu za
opravljanje mojstrskega izpita se določi glede na obseg vlog in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in lahko znaša
največ 90% stroškov šolnine, stroškov jezikovnih tečajev oziroma stroškov nadomestila za opravljanje mojstrskega izpita (upravičeni strošek).
V primeru nenamenske porabe sredstev
je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrest-
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Št. 41001-70/2008
Ob-4410/08
Na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV, št. 27/95, 13/98, 17/98,
23/98, 5/00, 10/02, 6/04, 13/04 in 26/05),
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 –
uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5
in 36/08 ZOFVI-G) in Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 (MUV,
št. 4/08)
razpis
Mestne občine Maribor za
sofinanciranje programov za
šolske otroke in mladino v okviru
projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti« v letu 2008
I. Predmet sofinanciranja po tem razpisu:
1. izvedba občinskih, območnih, državnih in mednarodnih tekmovanj v znanju za
učence osnovnih in dijake srednjih šol;
2. udeležba na območnih, državnih in
mednarodnih tekmovanjih v znanju za učence osnovnih in dijake srednjih šol;
3. izvedba počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih
taborov, šol in delavnic za učence, dijake ter
dodiplomske študente, ki za udeležence ne
pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti in je med udeleženci vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor, če se program
izvaja na območju Mestne občine Maribor,
oziroma 70%, če se program izvaja izven
njenega območja na območju RS in ni izvedljiv na območju Mestne občine Maribor;
4. dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje mladih talentov (izjemno nadarjenih
učencev, dijakov in dodiplomskih študentov),
udeležba učencev, dijakov ter dodiplomskih
študentov na (praviloma) počitniških izobraževalno-raziskovalnih in/ali izobraževalno-invencijskih taborih/šolah/delavnicah (ki
za udeležence ne pomenijo dela redne izobraževalne dejavnosti) in aktivna udeležba
posameznikov na strokovnih, tudi mednarodnih srečanjih (učenci, dijaki ali dodiplomski
študentje);
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5. dodatno izobraževanje in usposabljanje učiteljev – mentorjev in koordinatorjev raziskovalne in invencijske dejavnosti
na mariborskih osnovnih in srednjih šolah
ter dijaških domovih, ki aktivno sodelujejo
v programu »Mladi za napredek Maribora«
v okviru projekta »Maribor – mesto znanja
in ustvarjalnosti«;
6. izvedba drugih projektov s področij
izobraževalno-raziskovalne in izobraževalno-invencijske dejavnosti, ki jih ni mogoče uvrstiti v predhodne točke razpisa in
so namenjeni dodatnemu izobraževanju in
usposabljanju šolskih otrok in mladine na
navedenih področjih z aktivnim ustvarjalnim
delom mladih (strokovna, tudi mednarodna
srečanja) in na katerih je med udeleženci
vsaj 30% občanov Mestne občine Maribor.
I. Pogoji za prijavo in kriteriji za izbor
1. Splošni pogoji in kriteriji:
– Na razpis so lahko prijavljeni le neprofitni programi, realizirani najkasneje do
30. 11. 2008.
– Vloge na razpis morajo biti napisane
v slovenskem jeziku, na ustreznih obrazcih (prijavnicah) glede na to, na katero točko (predmet) razpisa se vloga nanaša ter
opremljene z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami, kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji. Vsi obrazci so sestavni del
razpisne dokumentacije, ki je dosegljiva na
naslovu: Mestna občina Maribor, Urad za
vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost,
Ul. heroja Staneta 1, soba 351 ali 357, in
na spletnih straneh Mestne občine Maribor
www.maribor.si.
– Če prijavitelj na razpis prijavlja več
programov, je potrebno za vsak program
pripraviti ločeno vlogo (tudi v okviru iste točke razpisa) ter priložiti seznam prijavljenih
programov.
– Izvajalec razpisa si pridržuje pravico
prerazporeditve prijav med točkami razpisa.
– Razpis ne vključuje sofinanciranja dejavnosti na področju športa.
– Po tem razpisu se ne sofinancirajo programi, za katere bo izvajalec prejel sredstva
iz drugih virov Mestne občine Maribor.
2. Dodatni pogoji za prijavo, kriteriji za
izbor in merila za sofinanciranje za posamezne točke (predmet) razpisa
Pod 1. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva v javnem interesu in drugi izvajalci
uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo
imeti urejen pravni status za izvajanje izobraževalne dejavnosti. Prijavljeni programi
morajo biti izvedeni na območju Mestne
občine Maribor. Razpis prijavljenega programa mora biti javno objavljen (vsaj na
spletnih straneh). Predmet sofinanciranja
so materialni stroški osnovne priprave za
izvedbo tekmovanja (priprava in objava
razpisa, administrativni stroški priprave
gradiv za tekmovanje, objava rezultatov,
stroški priznanj in diplom) ter stroški ocenjevanja. Prednostno bodo obravnavani
programi z nižjo kotizacijo.
Pod 2. točko se lahko prijavijo osnovne
in srednje šole, ki imajo sedež v Mestni občini Maribor in organizirajo sodelovanje svojih učencev in dijakov na območnih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih v znanju.
Predmet sofinanciranja so stroški kotizacije,
za udeležbo na tekmovanjih izven Mestne
občine Maribor tudi stroški potovanja in bi-
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vanja za učence in dijake, občane Mestne
občine Maribor.
Pod 3. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva v javnem interesu, in drugi izvajalci
uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti urejen pravni status za izvajanje
izobraževalno-raziskovalne dejavnosti in/ali
izobraževalno-invencijske dejavnosti. Prijavljeni programi morajo biti izvedeni v času
počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim
letom). Razpis prijavljenega programa mora
biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni
stroški izvedbe programa. Prednostno bodo
obravnavani programi z nižjo kotizacijo za
udeležence, z večjim deležem udeležencev
iz Mestne občine Maribor in izvedeni na območju Mestne občine Maribor. Za programe,
izvedene na območju Mestne občine Maribor, je delež sofinanciranja vezan na celotne
materialne stroške izvedbe programa, za
programe, izvedene izven območja Mestne
občine Maribor, pa sorazmeren deležu njenih občanov med udeleženci programa.
Pod 4. točko se lahko prijavijo posamezniki v starosti do 24 let s stalnim bivališčem
v Mestni občini Maribor in statusom rednega učenca/dijaka/dodiplomskega študenta
ter imajo priporočilo (s kratko utemeljitvijo,
vključno s predstavitvijo dosedanjih dosežkov pri šolanju ipd.) šole, v kateri imajo status rednega učenca/dijaka/dodiplomskega
študenta (če gre za vzporedno izobraževanje izven smeri rednega izobraževanja,
je potrebno tudi priporočilo ustrezne druge
strokovne institucije), pri aktivni udeležbi na
strokovnih srečanjih pa tudi dokazilo/povabilo o aktivni udeležbi z izjavo, da za sodelovanje niso prejeli plačila. Predmet sofinanciranja je cena programa (praviloma
kotizacija).
Pod 5. točko lahko mariborske osnovne
in srednje šole ter dijaški domovi prijavijo
strokovne delavce šole, ki na šoli opravljajo
naloge mentorja ali koordinatorja raziskovalne ali invencijske dejavnosti ter aktivno
sodelujejo v projektu »Mladi za napredek
Maribora«. Predmet sofinanciranja je dodatno izobraževanje, katerega vsebina je
neposredno vezana na vsebino programa
»Mladi za napredek Maribora« (praviloma
kotizacija).
Pod 6. točko se lahko prijavijo izvajalci
javnih služb, društva, ki imajo status društva v javnem interesu, in drugi izvajalci
uveljavljenih tovrstnih programov, ki izvajajo
neprofitno dejavnost. Prijavitelji morajo imeti
urejen pravni status za izvajanje izobraževalno-raziskovalne dejavnosti in/ali izobraževalno-invencijske dejavnosti. Prijavljeni
programi morajo biti izvedeni na območju
Mestne občine Maribor in praviloma v času
počitnic (poletnih ali tedenskih med šolskim
letom). Razpis prijavljenega programa mora
biti javno objavljen (vsaj na spletnih straneh). Predmet sofinanciranja so materialni
stroški izvedbe programa. Prednost pri izboru imajo vsebinsko kvalitetnejši programi
(reference …), ki so namenjeni predvsem
izobraževanju in usposabljanju šolskih otrok
in mladine ter vključujejo večji delež mladih
iz Mestne občine Maribor.
III. Višina razpoložljivih sredstev: za sofinanciranje po tem razpisu bo v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 razpoložljivih predvidoma 18.000 EUR. Višina
sofinanciranja je odvisna od števila vlog,

ki izpolnjujejo razpisne pogoje, in razpoložljivih sredstev ter lahko znaša največ do
50% stroškov, ki so predmet sofinanciranja
oziroma največ do višine kotizacije (II. 2.
točka razpisa).
IV. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do 10. 9. 2008 z dvema
rokoma za oddajo vlog, in sicer:
– prvi rok – 15 dni od dneva objave razpisa,
– drugi rok – 10. september 2008. Sofinanciranje projektov na osnovi vlog, prispelih v drugem roku, bo odvisno od porabe
sredstev v prvem roku. V primeru porabe
vseh sredstev v prvem razpisnem roku bo
razpis zaključen in drugi razpisni rok preklican na spletnih straneh Mestne občine
Maribor ob objavi rezultatov prvega razpisnega roka.
Vlagatelj mora vse vloge na ta razpis
oddati v enem paketu, vloge za vsak posamezen prijavljen program s pripadajočimi
prilogami morajo biti v paketu ločene, priložen mora biti seznam vlog.
Vloge je potrebno poslati priporočeno
po pošti na naslov: Mestna občina Maribor,
Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
z oznako na kuverti »ne odpiraj – vloga na
razpis Maribor, mesto znanja in ustvarjalnosti«.
Nepravilno posredovane in po roku prispele vloge ne bodo obravnavane.
V. Odpiranje vlog, sprejemanje odločitev
in obveščanje o izidu razpisa
Odpiranje vlog z ugotavljanjem popolnosti vlog bo izvedla komisija strokovne službe
Mestne občine Maribor za področje šolstva
predvidoma v roku 8 dni po izteku razpisnega roka in ne bo javno. Vlagatelji nepopolnih
vlog bodo pozvani, da jih dopolnijo v roku 8
dni. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili
v skladu s pozivom, bodo zavržene.
Vloge bo obravnavala Komisija za izbor, usklajevanje in vrednotenje programov
v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in
ustvarjalnosti« in predlagala odločitve, ki jih
sprejme župan Mestne občine Maribor. Komisija bo vloge obravnavala v skladu s tem
razpisom in Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07).
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Vlagatelji lahko v roku 8
dni od prejema obvestila vložijo pritožbo na
odločitve župana, na naslov: Mestna občina
Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje,
zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1. Pritožbe bo obravnavala navedena komisija in
županu Mestne občine Maribor predlagala
odločitve.
Z izvajalci za sofinanciranje izbranih
programov bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju bo za
vse izbrane programe posameznega izvajalca skupna in bo sklenjena pod pogojem,
da skupni odobreni znesek sofinanciranja
za posameznega izvajalca ne bo nižji od
150,00 EUR (ne velja za 4. točko razpisa).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
so dosegljive na naslovu: Mestna občina
Maribor, Urad za vzgojo in izobraževanje,
zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost, Ul. heroja Staneta 1 (Zdenka
Bergoč, tel. 22-01-298, soba 351/III).
Mestna občina Maribor
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Št. 33001-0007/2008-3
Ob-4412/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 51/06), Odloka o proračunu Občine
Muta za leto 2007 (MUV, št. 10/07) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta
za programsko obdobje 2007–2013 (MUV,
št. 26/07) Občina Muta objavlja

želja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS
Radlje ob Dravi);
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (samo A obrazec);
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna
strokovna služba (KSS Radlje ob Dravi);
o upravičenosti naložbe, če je ta večja od
50.000 €;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.

javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2008
I. Naročnik: Občina Muta, Glavni trg 17,
2366 Muta.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Muta v letu 2008 po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006. Sredstva se dodelijo za nasled
nje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo;
2. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu;
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe iz 1. točke prejšnjega člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za majhna
in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se
ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijski pro
izvodov in imajo sedež na območju Občine
Muta ali posedujejo kmetijska zemljišča na
območju Občine Muta in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz
17. člena:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 20. člena:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
IV. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Muta za leto 2008.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša za:

– posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov 14.959,92 EUR.
Predmet pomoči:
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov.
1.2 Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Obravnavale se bodo vloge z investicijsko vrednostjo do 5.000,00 €.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih
z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in/ali preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi, za namen za katerega je upravičenec
pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in pode-
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Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbe izvajajo mladi kmetje, se
intenzivnost pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe
1698/2005). Naložba se lahko izvede v obdobju pet let po prevzemu kmetije.
Upravičeni stroški so naslednji:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov (nakup sadilnega materiala);
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, pašni aparat,
ureditev napajališč itd.) (ograje iz trdega ali
impregniranega lesa, debelina žice 2,5 mm,
za govedo 2 žici, za drobnico 4 žice);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja, analize zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja, vključno z apnenjem, nakup
in sejanje travnega semena, razen drenažna dela in material za drenažo …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 €
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov in lokalnih
virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Zagotavljanje
tehnične
podpore
v kmetijstvu
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.070,00 EUR
Predmet pomoči:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
– krepitev človeških virov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore,
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
– pri zahtevku mora biti priložen spisek udeležencev svetovanja.
Občina Muta z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Omejitve:
– za že izvedene aktivnosti,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški so naslednji:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro

izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Pomoči de minimis
3. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
11.385,00 EUR.
Predmet pomoči:
Financiranje stroškov prevoza za prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.
Cilji ukrepa:
– ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih in zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenec/izvajalec transporta mora
biti registriran za opravljanje dejavnosti tovornega transporta;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj;
– upravičenec/izvajalec transporta mora
predložiti seznam lokalnih odročnih prog
z navedbo razdalj in številom prevozov
letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport;
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca registrirane dejavnosti; v primeru, da je vključen v sistem
DDV, mora biti vlagatelj davčni zavezanec;
– izvajalec ne sme biti v finančnih težavah.
– Upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Muta za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– potrdilo organizatorja prevoza.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za prevoze v nižini;
– z prevoze izven občine.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški:
Sofinancira se do:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Upravičeni stroški so:
– operativni stroški tovornega prevoza /
kilometer v odročnih krajih
Odročna območja: Sv. Primož nad Muto,
Pernice, Sv. Jernej nad Muto, Mlake, Gortina (k.o. Zg.Gortina).
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
100.000 € bruto v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa
V. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt do 16. junija 2008 oziroma v primeru neporabljenih sredstev na
posameznih postavkah bo razpis odprt do
16. 7. 2008.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
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kmetijstva in podeželja v Občini Muta v letu
2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«, na naslov: Občina Muta, Glavni
trg 17, 2366 Muta. V primeru, da upravičenec pošilja več vlog za več namenov, mora
biti vsaka vloga v svoji kuverti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan, bo odpiranje vlog v sredo, 18. 6.
2008. V primeru neporabljenih sredstev na
posameznih postavkah bo opravljeno drugo
odpiranje vlog v četrtek, 17. 7. 2008. Odbor
za kmetijstvo bo opravil pregled vlog ter jih
ocenil na podlagi pogojev in meril, ki so bili
navedeni v javnem razpisu.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem po
tem razpisu odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih
sredstev, namenu in opravičljivih stroških za
posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena. Hkrati se jih
pozove k podpisu pogodbe.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka
lahko upravičenec vloži pritožbo županu
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se
uredijo s pogodbo.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8
dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane
v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega
razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpisu bodo sklenjene pogodbe,
kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti
dostavljena na Občino Muta najkasneje do
15. 12. 2008.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti za ukrepe, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa. Račune
z datumom pred izdajo sklepa odobritve,
kot račune z datumom po 15. 12. 2008 odbor ne bo upošteval.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2008. Pogoj za dodelitev
sredstev je sprejeti Odlok o proračunu Občine Muta za leto 2008.
VII. Nadzor in sankcije
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Muta spremlja in preverja
pri prejemnikih in na terenu namensko porabo sredstev komisija.
V primeru nenamensko porabljenih
sredstev, pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Muta za
programsko obdobje 2007–2013, mora pre-

Pri ukrepih 11.A.1, 11.A.3, 11.A.4,
11.B.1, 11.B.2 in 11.B.3 mora upravičenec
investicijo ohraniti vsaj pet let po dodelitvi
sredstev.
Upravičenci ter drugi pogoji za sofinanciranje so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 11 tega razpisa ter
v pogojih in merilih za dodelitev sredstev
(točka 12 tega razpisa).
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je za
ukrepe iz:
točke 11.A: 46.000 EUR;
točke 11.B: 43.764 EUR;
točke 11.C: 20.587 EUR.
Kolikor sredstva na razpisu pri posamezni skupini ukrepov (A, B) ne bodo porabljena, se lahko s sklepom komisije prerazporedijo na drugo skupino ukrepov (A, B).
Sredstva za programe in investicije na
področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Pri obravnavi vlog se, ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa, kot najvišja vrednost posamezne investicije oziroma programa upošteva vrednost
21.000 EUR (brez vključenega DDV).
4. Višina dodeljenih sredstev
Zgornje meje za dodelitev sredstev so
navedene pri posamezni vrsti ukrepov iz
točke 11.
Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh
popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev
s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo strokovna komisija določila
višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma
programa.
V primeru, da so izkazani upravičeni
stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od upravičenih stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika sorazmerno
zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom
sofinanciranja.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katerega so namenjena
sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2008. Sredstva na podlagi tega
razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim
investicijam in programom, ki bodo realizirana v času:
– od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do
12. 9. 2008 (za vse ukrepe iz točke 11.A,
razen za ukrep iz točke 11.A.5.);
– od 20. 11. 2007 do najkasneje 12. 9.
2008 (za ukrep 11.A.5.);
– od 20. 11. 2007 do najkasneje 10. 10.
2008 (za ukrepe iz točke 11.B in 11.C).
6. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je za ukrepe:
iz točke razpisa 11.A do vključno 10. 6.
2008,
iz točke razpisa 11.B do vključno 20. 6.
2008,
iz točke razpisa 11.C. do vključno 20. 6.
2008.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do rokov iz prejšnjega odstavka te točke
osebno oddane oziroma prispele po pošti
na naslov: Mestna občina Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 38/I.
Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
7. Organ, pri katerem se vložijo vloge na
razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo
po pošti na naslov: Mestna občina Nova

jemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Muta (www.
muta.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v tajništvu Občine Muta, tel.
02/887-96-00, v času uradnih ur, ponedeljek
od 8. do 14.30; v sredo od 8. do 16.30, v petek od 8. do 12.30.
Občina Muta
Ob-4414/08
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Nova Gorica za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 32/07, 33/08), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št.
50/07) in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica
(Uradni list RS, št. 60/07, 42/08, v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
investicij v kmetijstvu na območju
Mestne občine Nova Gorica za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa: predmet
tega javnega razpisa je sofinanciranje ukrepov iz točke 11 tega razpisa.
2. Upravičenci ter splošni pogoji za sofinanciranje:
2.1. Upravičenci do sredstev so:
– pravne in fizične osebe (kmetijska
gospodarstva), ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo ali so registrirani za izvajanje
tehnične pomoči v kmetijstvu in ki prijavljajo
na razpis program ali investicijo, ki se izvaja
oziroma se bo izvedla na območju Mestne
občine Nova Gorica,
– registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije.
2.2. Splošni pogoji za financiranje
Upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel državno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Znesek upravičenih stroškov prijavljene investicije, programa (razen za ukrepe
11.C.3) oziroma zavarovale premije mora
znašati vsaj 1.000 EUR (brez vključenega
DDV).
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Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, soba 38/I.
8. Pregled in ocenitev vlog: strokovna
komisija obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se
pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo. Vloge
prijaviteljev, ki v postavljenem roku ne bodo
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
9. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
v 60 dneh po poteku rokov iz točke 6 tega
razpisa.
Dodeljene pomoči se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino
Nova Gorica in prejemnikom sredstev, po
predhodni predložitvi dokazila o namenski
porabi sredstev.
10. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah
od 8. do 16. ure) na naslovu: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba 28/I ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si.
Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih
razpisne dokumentacije, mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pokličete na tel. 05/335-01-72 (Zdenka Kompare).
11. Ukrepi
11. A. Skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006)
Omejitve višine ter drugi pogoji za ukrepe pod točko od 11.A.1 do 11.A.4
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu malemu ali srednje velikemu
podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne
sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah ter
za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Kumulacija (za ukrepe 11.A.):
Najvišje višine sofinanciranja pomoči po
skupinskih izjemah se uporabljajo ne glede
na to, ali se ukrep v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno
financira iz sredstev Skupnosti.
11.A.1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
kmetijskih zemljišč za izboljšanje in preusmeritev proizvodnje.
Upravičeni stroški: zemeljska dela (odstranitev zarasti in kamenja, navoz zemlje,
terasiranje, planiranje, rigolanje), analize zemlje v sklopu urejanja kmetijskih zemljišč,
založno gnojenje, opora, mrežniki za zaščito
proti toči in dežju, zaščitna ograja za divjad,
stroški sadik, zatravljenja in drugi stroški vezani na urejanje zemljišč, nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in kopijo katastrskega načrta, dokazilo
o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in predračun ob prijavi ter račun, kopija
overjene kupoprodajne pogodbe (če gre za
nakup zemljišča) in dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100
EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
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11.A.2. Urejanje dostopnih poti
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve
poti, ki niso javno dobro, do kmetijskih zemljišč zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov.
Upravičeni stroški: strojna dela in material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10% upravičenih stroškov naložbe, če
je nakup kmetijskega zemljišča sestavni
del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
v poti, ki niso javno dobro, še ni začeta,
vloga z zahtevanimi prilogami, kopijo katastrskega načrta z vrisano traso predvidene
poti, dokazilo o lastništvu, dolgoročna zakupna pogodba ali soglasje lastnikov zemljišč, po katerih poteka urejanje in predračun ob prijavi ter račun, kopija overjene
kupoprodajne pogodbe in dokazilo o plačilu
pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.3. Ograje za pašnike
Cilj ukrepa je sofinanciranje ureditve pašnikov zaradi izboljšanja kakovosti in izboljšanja naravnega okolja.
Upravičeni stroški: žica ali mreža, količki, izolatorji, agregat ali transformator.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija
še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami
in kopijo katastrskega načrta, dokazilo o lastništvu ali dolgoročna zakupna pogodba in
predračun ob prijavi ter račun in dokazilo
o plačilu pred izplačilom pomoči.
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.4. Nakup opreme
Cilj ukrepa je sofinanciranje nakupa opreme za osnovno kmetijsko pro
izvodnjo.
Upravičeni stroški: nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme za osnovno
kmetijsko pridelavo razen traktorjev, rastlinjakov s potrebno opremo; nakup kmetijskih
zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih
stroškov naložbe, če je nakup kmetijskega
zemljišča sestavni del celotne naložbe.
Pogoji za pridobitev sredstev: prijavitelj
ne sme biti podjetje v težavah, investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter račun,
kopija overjene kupoprodajne pogodbe in
dokazilo o plačilu pred izplačilom pomoči.
Najnižja vrednost posameznega računa ne
sme biti nižja od 100 EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 40%
vrednosti investicije brez DDV.
11.A.5. Zavarovalne premije
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo
naravne nesreče ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičeni stroški:
1. sofinanciranje zavarovalne premije
za posevke in plodove (zavarovanje pred
nevarnostjo udara strele, spomladanske
pozebe, viharja in poplave) za eno rastno
dobo;
2. sofinanciranje zavarovalne premije
za bolezni živali (pred nevarnostjo pogina
zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni
in ekonomskega zakola zaradi bolezni) za
eno zavarovalno leto.
Pri sofinanciranju zavarovalnih premij
se upoštevajo predpisi o sofinanciranju za-

varovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
zavarovanca ali njegovega pooblaščenca
z zahtevanimi prilogami, kopija sklenjene
zavarovalne police za zavarovanje pridelkov in/ali živine, kopija dokazila o plačilu
premije.
Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja je razlika med višino sofinanciranja
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije iz točke 1. in 2 tega ukrepa.
11.A.6. Kakovostni kmetijski proizvodi
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje 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;
– za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000,
sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov
sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali
programov presoje vplivov na okolje;
– za usposabljanje osebja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč
se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo
tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik,
dodeli se v obliki subvencioniranih storitev,
investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter
račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči.
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.A.7. Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in
strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih
storitev, organizacije prireditev, tekmovanj,
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu (predavanja, informativna
izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar
izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški
strokovnih ekskurzij ipd.;
– na področju organizacije prireditev,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simbolične nagrade (do 250 EUR
na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji: (kritje stroškov priprave katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
internetne strani).
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Pogoji za pridobitev sredstev: pomoč
se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo
tretje strani in je dostopna vsem upravičencem na območju, ki ga pokriva pravilnik,
dodeli se v obliki subvencioniranih storitev,
investicija še ni začeta, vloga z zahtevanimi prilogami in predračun ob prijavi ter
račun in dokazilo o plačilu pred izplačilom
pomoči.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
11.B. »De minimis« (Uredba komisije
ES št. 1998/2006)
Kumulacija
Skupna dodeljena pomoč »de minimis«
posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh zaporednih proračunskih let.
Pomoči po pravilu »de minimis« se
prištevajo k dodeljenim pomočem za iste
upravičene stroške. Za iste upravičene
stroške lahko upravičenec dobi pomoč le
enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po
tem pravilu.
11.B.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov,
ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje
in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega
položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu
v register (upravičenec mora imeti v skladu
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom
sredstev), predračuni ali računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100
EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.2 Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe
na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in
izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na
izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih
z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu
v register (upravičenec mora imeti v skladu
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom
sredstev), predračuni ali računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpis, dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100
EUR (brez vključenega DDV).

11.C.3. Sofinanciranje programov društev
Namen ukrepa: sofinanciranje programov društev na podeželju.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe programov društev.
Pogoji za pridobitev sredstev: pripravljen program delovanja s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane za tekoče
leto, iz programa za tekoče leto mora biti
razvidno, da se njegove aktivnosti izvajajo pretežno na območju občine; poročilo
o delu za predhodno leto; izpolnjena vloga
z zahtevanimi prilogami; računi ali predračuni izdani od zaključka prejšnjega razpisa
do zaključka tekočega razpisa; dokazila
o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti stroškov brez DDV.
12. Merila in pogoji za dodelitev sredstev:
12.1 Splošni pogoji:
– Kmetijska gospodarstva, ki na območju Vipavske doline obdelujejo najmanj 4
ha primerljivih kmetijskih površin, na območju Trnovske in Banjške planote obdelujejo najmanj 2,5 ha primerljivih kmetijskih
površin.
– Registrirana stanovska in interesna
društva, združenja in zveze, ki delujejo na
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis projekt (program,
investicijo), ki se izvaja ali se bo izvedla na
območju Mestne občine Nova Gorica ali
Goriške statistične regije.
– Pravne osebe: dejavnost na območju
Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelji morajo izpolniti vlogo na predpisanem obrazcu, kateremu morajo biti priloženi dokumenti, določeni s tem razpisom
in v razpisni dokumentaciji.
12.2 Pogoji in merila po ukrepih in ponderji
A) Skupinske izjeme
1. Urejanje kmetijskih zemljišč
Ostali pogoji: kmetijsko gospodarstvo
obdeluje vsaj 0,65 ha trajnih nasadov in
mora biti vpisano v register, če gre za urejanje kmetijskih zemljišč za obnove trajnih
nasadov.
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju MONG
=1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
2. Urejanje dostopnih poti
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju MONG
=1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
3. Ograje za pašnike
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo
in opravlja dejavnost na območju MONG
=1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5

Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.B.3 Trženje kmetijskih proizvodov in
storitev
Namen ukrepa je izboljšati kakovost
ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za
ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest,
izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za
konfekcioniranje, skladiščenje in opremo
prostorov za prodajo kmetijskih pridelkov
in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, fotokopija registracije dejavnosti ali dokazila o vpisu
v register (upravičenec mora imeti v skladu
z veljavnimi predpisi registrirano dopolnilno dejavnost najkasneje pred izplačilom
sredstev) predračuni ali računi, izdani od
zaključka prejšnjega razpisa do zaključka
tekočega razpisa, dokazilo o plačilu pred
izplačilom pomoči. Najnižja vrednost posameznega računa ne sme biti nižja od 100
EUR (brez vključenega DDV).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C. Druge pomoči
11.C.1 Sofinanciranje priprave projektov
na podeželju
Namen ukrepa: sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so
v skladu s Programom razvoja podeželja
in kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica
za obdobje 2005–2009.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Mestne občine Nova Gorica, ki prijavijo programe ali
investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški priprave vlog
in prilog za kandidiranje na nacionalnih in
mednarodnih razpisih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila
o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
11.C.2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju.
Namen ukrepa: je sofinanciranje projektov, ki podpirajo razvoj podeželja na območju Mestne občine Nova Gorica in so
v skladu s Programom razvoja podeželja
in kmetijstva v Mestni občini Nova Gorica
za obdobje 2005–2009.
Upravičenci: registrirana stanovska in
interesna društva, združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane in ki prijavijo programe ali investicije neprofitnega značaja.
Upravičeni stroški: stroški izvedbe neprofitnih projektov (ureditev turističnih poti,
turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialnih stroškov
prireditev …).
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga
z zahtevanimi prilogami, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazila
o plačilu računov.
Višina sofinanciranja: do največ 100%
vrednosti investicije brez DDV.
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4. Nakup opreme
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je
registrirana za osnovno kmetijsko pro
izvodnjo in opravlja dejavnost na območju
MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
5. Zavarovalne premije
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
6. Kakovostni kmetijski proizvodi
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
7. Zagotavljanje tehnične podpore
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
B) »De minimis«
1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije = 0,5
2. Naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetijskih gospodarstvih
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije in pravne osebe = 0,5
3. Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Ponderji:
čista kmetija in pravna oseba, ki je registrirana za osnovno kmetijsko proizvodnjo in
opravlja dejavnost na območju MONG = 1
kmetija na TBP = 0,75
ostale kmetije in pravne osebe = 0,5
C) Druge pomoči
Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi
meril in bodo razvrščeni po vrstnem redu
na podlagi tako prejetih točk. Sredstva se
bodo dodelila prijaviteljem na podlagi doseženega vrstnega reda, pri čemer se prične
z najbolje ocenjenim prijaviteljem. V primeru enakega števila točk imajo prednost
prijavitelji, ki so v vlogi navedli nižji delež
sofinanciranja MONG. Sredstva za ukrepe
iz točke 11.C se bodo dodeljevala do njihove porabe.
1. Sofinanciranje priprave projektov na
podeželju
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posamezen projekt je do največ
1.000 EUR. Projekt mora za sofinanciranje
doseči najmanj 20 točk.
Ostale priloge: finančna konstrukcija projekta in dokazila o izpolnjevanju meril.
2. Sofinanciranje izvedbe projektov na
podeželju
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Go-
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rica za posamezen projekt je do največ
1.000 EUR. Projekt mora za sofinanciranje
doseči najmanj 20 točk.
Ostale priloge: finančna konstrukcija projekta in dokazila o izpolnjevanju meril.
Tabela 1: velja za ukrepe točke 1 in 2
Zap. št. Merilo
1
Področje projekta

2

3

Kmetijstvo
Kulturna in naravna dediščina
Turizem
Drugo
Organizacijska shema projekta Točno določeni cilji
Izdelan terminski plan
Opredeljeni viri financiranja
Trajnost projekta nad 5 let
Pričakovan delež financiranja
Do 25%
MONG
26% do 50%
Nad 50%

Št. točk
20
15
10
5
5
5
5
5
10
5
0

3. Sofinanciranje programov društev
Ostali pogoji: najvišja vrednost deleža
sofinanciranja Mestne občine Nova Gorica za posamezen program je do največ
1.000 EUR. Društvu, ki deluje na področju
več občin, se prizna le 15% upravičenih
stroškov. Društvo mora za sofinanciranje
doseči najmanj 20 točk.
Tabela 2: velja za ukrep točke 3
Zap. št. Merilo
1
Področje delovanja

2

Delež članov iz MONG

3

Aktivnost društva

4

Program društva

Kmetijstvo
Podeželje
Drugo
91–100%
50–90%
0–49%
Aktivnosti vključujejo tudi zunanje
člane
Aktivnosti izključno za člane
Aktivnosti samo za del članov
Nad 5 aktivnosti
2–4 aktivnosti
1 aktivnost

Št. točk
20
5
0
10
5
0
10
5
0
10
5
0

Mestna občina Nova Gorica
Št. 160-1/2008-1
Ob-4434/08
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) ter
šestega odstavka 6. člena Statuta Občine
Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08),
objavlja Občina Straža
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje javne
zdravstvene službe na območju Občine
Straža
1. Naročnik (koncedent): Občina Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža.
2. Predmet koncesije:
a) Patronažna dejavnost,
b) Dejavnost fizioterapije,
c) Dejavnost otroške pediatrije.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela izvajati najkasneje v
enem letu po podpisu pogodbe med koncedentom in koncesionarjem. Koncesija se
podeljuje za nedoločen čas.
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4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za podelitev koncesije:
4.1. Zakonsko predpisani pogoji:
a) da ima ustrezno izobrazbo za izvajanje dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
b) da ni v delovnem razmerju oziroma
mu bo s pričetkom izvajanja koncesije delovno razmerje prenehalo;
c) da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
d) da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
e) da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja in je vpisan
v register zasebnih zdravstvenih delavcev
oziroma ima začasno odločbo o registraciji
zasebnika.
4.2. Drugi pogoji:
a) da bo dejavnost opravljal v prostorih
Zdravstvene postaje Straža, za kar sklene
s koncedentom najemno pogodbo (velja za
dejavnost pod b in c),
b) da bo zagotavljal ordinacijski čas
6,5 ur dnevno, vsaj dvakrat tedensko (velja
za dejavnost pod točko c).
5. Kriteriji in merila za izbiro:
– dodatna strokovna usposobljenost
in strokovne izkušnje: maksimalno število
10 točk;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni skupnosti in vključitev v izvajanje preventivnih
programov v obdobju 2003–2007: maksimalno število 10 točk;
– trajanje zaposlitve na območju Občine
Straža, na delovnem področju, za katerega se oddaja ponudba: posamezno leto 1
točka;
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– vizija dela: maksimalno število
15 točk.
6. Postopek in rok za oddajo vlog
Rok za prijavo na razpis je 23. maj 2008 do
12. ure. Vloge morajo biti oddane na naslov:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije v zdravstvu«;
– naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9,
8351 Straža;
– naslov ponudnika na hrbtni strani.
7. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog bo v petek, 23. maja
2008, ob 12.30, v prostorih Občine Straža.
Postopek odpiranja in ocenjevanja ponudb
bo vodila razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo ocenjevala le pravočasne,
pravilne in popolne vloge ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu organu. Po pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZZDej, bodo
koncesije podeljene z upravno odločbo.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko razpis za to
koncesijo ponovi oziroma v primeru, da ni
ustreznih kandidatov za vse razpisane programe, se koncesija lahko ne podeli.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: vsi vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30
dni po preteku roka za zbiranje prijav.
9. Razpisno dokumentacijo dobijo kandidati na Občini Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža ali na spletnem naslovu http://www.
obcina-straza.si.
Občina Straža
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Javne dražbe
Št. 711-12/2007/17
Ob-4418/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Zemljišče s parc. št. 63.S, k.o. 2703
– Hrušica, s površino 583 m2, vpisano
v zemljiškoknjižni vložek št. 786, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki. Zemljišče je last Republike Slovenije, do celote.
Potrdilo o namenski rabi zemljišča št.
3501-607/2007-2, z dne 10. 8. 2007, ki ga
je izdala Občina Logatec, glede osnovne
namenske rabe navaja, da se zemljišče nahaja na območju urejanja z oznako S-druga
ureditvena območja, glede podrobnejše namenske rabe pa govori o območju SK-stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi.
Na zemljišču stojijo ostanki porušenega
objekta.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je
predmet prodaje, je 10.000,00 €, najnižji
znesek višanja pa 500,00 €.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je treba plačati v 8 dneh po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi prodajne pogodbe.
Davek na dodano vrednost po stopnji 20%,
ki se bo odmeril od cene, dosežene na javni
dražbi, plača kupec.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v III. nadstropju, in sicer v torek, 27. 5. 2008, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina, ki jo je treba položiti pred začetkom javne dražbe, znaša 1.000,00 € in
se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba –
Hrušica.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe.
Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni
dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Podrobnejši podatki v zvezi s prijavo
in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Mihaelu Štruklju,
Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/47887-75, e-pošta: mihael.strukelj@gov.si.

Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na
naslovu: http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/aktualne_javne_drazbe/.
Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
9. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo svojo udeležbo na javni dražbi napovedati najkasneje do petka,
23. 5. 2008 in v zaprti kuverti z napisom »Ne
odpiraj, javna dražba – Hrušica«, na naslov:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije in nepremičnine, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, priporočeno po pošti
ali osebno na vložišče oddati naslednje dokumente:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s. p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 472-62/2008-4
Ob-4422/08
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, objavlja v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07)
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.

Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 346,29 m2, objekta parc. št.
422/4 in 422/29, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 119.000,00 EUR.
b) Možen ogled dne 19. 5. 2008 od 12.
do 13. ure, 21. 5. 2008 od 12. do 13. ure.
2. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta
(prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc.
št. 422/12, 422/25, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 146.000,00 EUR.
b) Možen ogled dne 19. 5. 2008 od 12.
do 13. ure, 21. 5. 2008 od 12. do 13. ure.
3. Zemljišče v obrtni coni Majer, v Črnomlju, parc. št. 1256/32 dvorišče v izmeri
381 m2 in parc. št. 1256/33 dvorišče v izmeri
204 m2, k.o. Loka, ZKV 356 (Odlok o predkupni pravici občine).
a) Izklicna cena: 8.800,00 EUR.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954 od 5. 5. 2008 do
28. 5. 2008 med 8. in 12. uro.
4. Zemljišče, v obrtni coni Majer v Črnomlju, parc. št. 1256/39 dvorišče v izmeri
515 m2, k.o. Loka, ZKV 356 (Odlok o predkupni pravici občine).
a) Izklicna cena: 10.300,00 EUR.
b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 5. 5. 2008 do
28. 5. 2008 med 8. in 12. uro.
B) Stanovanja:
1. Garsonjera (prazno), št. 25 v IV. nad.
v izmeri 16,47 m2 s kletjo, v stanovanjski
stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul. 26, z ident.
št. 9.E, podvložek 1744/9, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, letnik 1957 (tablica Mors 22081).
a) Izklicna cena: 46.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od
13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12.
ure.
2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 3
v PR, v izmeri 40,68 m2 s kletjo, v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova
ul. 24b, stoječe na parc. št. 432/2 zkv 420,
k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978, (tablica Mors
25020).
a) Izklicna cena: 38.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od 12.
do 13. ure, 21. 5. 2008 od 9.30 do 10.30.
3. Enosobno stanovanje (prazno), št. 18
vhod 3 v II. nad., v izmeri 39,79 m2 s kletjo,
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868,
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1948,
(tablica Mors 24938).
a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od
13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12.
ure.
4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 16
vhod 3 v I. nad., v izmeri 39,79 m2 s kletjo,
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
(tablica Mors 24936).
a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od
13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12.
ure.
5. Enosobno stanovanje (prazno), št. 15
vhod 3 v I. nad., v izmeri 39,79 m2 s kletjo,
v stanovanjski stavbi v Ilirski Bistrici, Rozmanova ul. 13a, stoječe na parc. št. 1868
zkv 420, k.o. Ilirska Bistrica, letnik 1978,
(tablica Mors 24935).
a) Izklicna cena: 27.000,00 EUR.
b) Ogled stanovanja: 20. 5. 2008 od
13.30 do 14.30, 21. 5. 2008 od 11. do 12.
ure.
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup: oglede stanovanj
in poslovnih prostorov lahko brez najave
opravite ob stanovanjih in poslovnih prostorih (zgoraj) določenih terminih. Na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji lahko
pokličete na tel. 01/471-22-13, od 5. 5. 2008
do 28. 5. 2008, med 8. in 12. uro.
V. Pogoji in pravila javnih dražb:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar
bo moral na lastne stroške prevzeti kupec
sam. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebitno drugačne ugotovljene
površine stanovanja pri izdelavi etažnega
načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso
vštete v izhodiščno ceno in stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za
500,00 EUR,
– od 50.000,00 EUR do 150.000,00 EUR
za 2.000,00 EUR,
– od 150.000,00 EUR do 500.000,00
EUR za 4.000,00 EUR,
3. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-44000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino
v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-44000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena
sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti dražitelji, ki bodo do 28. 5. 2008 do
12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom

»Ne odpiraj, Javna dražba 29. 5. 2008«,
s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in
priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji iz katere je
zraven plačila razviden tudi predmet nakupa
in priloženo celotno številko TRR računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(samo za pravne osebe, s.p.), staro največ
30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (samo za
pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, oziroma potni list
(fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Predložiti je potrebno tudi:
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
10. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem
premoženju države pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07, 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo
posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 29. 5. 2008 ob 11. uri,
v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4780-431/2007
Ob-4344/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
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2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 94/1 njiva v izmeri 2225 m2,
poslovni prostor v izmeri 93 m2, poslovni
prostor v izmeri 87 m2, vpisano v zk vl. št.
1164, k.o. Nadgorica.
Montažna objekta, označena pri parc. št.
94/1 pod vrsto rabe poslovni prostor nista
predmet prodaje in sta v lasti tretjih, prodaja
pa se zemljišče, na katerem stojita.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 6/9 Nadgorica, v morfološki
enoti 3 C/1, v površinah za stanovanja in
spremljajoče dejavnosti oziroma po podrobnejši namenski rabi v 3-območju za osrednje
dejavnosti – kompleksu s svojevrstno zazidalno strukturo.
Območje urejanja BS 6/9 Nadgorica, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto B 6 Črnuče-Nadgorica in
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto B 1 Bežigrad – zahod.
Mestna občina Ljubljana si pridrži pravico do brezplačnega prenosa (vrnitve), po
pravnomočni odločbi GURS o parcelaciji
ustreznega dela prodanega zemljišča, ki bo
opredeljen in določen kot cesta.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 1.850.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
2.2 Nepremičnina v idealnem deležu do
951/1000 na poslovni stavbi Mestni trg 15
v Ljubljani, ki stoji na parc. št. *254 stavbišče 262 m2, vl. št. 225, k.o. Ljubljana mesto, s pripadajočim solastniškim deležem
na skupnih delih zgradbe in zemljišču kar
v naravi predstavlja poslovne prostore v kleti, pritličju, 1. nadstropju, 2. nadstropju, 3.
nadstropju, mansardi in podstrešju, v skupni
neto izmeri 848,69 m2.
Predmetna nepremičnina leži v območju urejanja CO 1/19 Cankarjevo nabrežje,
v površinah, namenjenih za osrednje dejavnosti in se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območja urejanja
v mestnem središču (Uradni list SRS, št.
13/88 in Uradni list RS, št. 21/90, 16/91,
35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99,
77/02, 69/03, 19/07 in 95/07) ter v območju,
ki je s posebnim aktom oziroma predpisom
o zavarovanju opredeljeno kot varovano
območje (Odlok o razglasitvi arheološkega
kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni
in zgodovinski spomenik in Odlok o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra – Stare
Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in
zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost).
Na nepremičnini ima solastnik do
49/1000 predkupno pravico.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 3.100.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine za
nepremičnino pod točko 2.1 in 2.2 je
10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, za katerega bo Komisija ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
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4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, za nepremično pod zap. št.:
2.1: št. računa: 01261-0100000114, sklic
na številko: 007-19000;
2.2: št. računa: 01261-0100000114 sklic
na številko: 000-18000,
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo
korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila dne 27. 5.
2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana),
z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
10. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
10.30.
Kandidati se bodo morali 30 minut pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna in fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS, ki se pravočasno in
pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.
– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 na
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
201006, z navedbo »plačilo varščine – JD
Pod hribom«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 na
podračun enotnega zakladniškega ra-
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čuna Mestne občine Ljubljana, številka: 01261-0100000114, sklic na številko:
201006, z navedbo »plačilo varščine – JD
Mestni trg«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetnih nepremičninah in informacije
za ogled poslovne zgradbe oziroma zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni
občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
ravnanje z nepremičninami, in sicer:
– za nepremičnino pod zap. št 2.1 na
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 na
tel. 01/306-10-94, kontaktna oseba je Natalija Božič.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija
Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Ob-4345/08
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča
v Slovenj Gradcu opr. št. St 8/2000 z dne
16. 4. 2008 objavlja
javno dražbo
dela premoženja stečajnega dolžnika
Železarna Ravne d.o.o. – v stečaju, Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnine pripisane pri vl. št. 244,
k.o. Kotlje, ki v naravi predstavljajo gostinsko turistični kompleks Rimski vrelec s pripadajočimi parcelami.
Nepremičnine se prodajajo kot celota za
izklicno ceno 501.426,00 EUR.
Na navedenih nepremičninah ima predkupno pravico Občina Ravne na Koroškem.
II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe:
– fizične osebe morajo predložiti potrdilo
o državljanstvu Republike Slovenije,

– pravne osebe morajo predložiti največ
10 dni star izpisek iz sodnega registra o registraciji v Republiki Sloveniji, ter
– javno listino ali izjavo iz četrtega odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), overjeno
pri notarju.
Kupci ne morejo biti fizične ali pravne
osebe, določene v drugem in tretjem odstavku 153. člena ZPPSL.
Pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb se
morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati
z veljavnim pooblastilom.
Pred javno dražbo mora vsak dražitelj
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri Koroški banki d.d., Slovenj
Gradec, št. 01000-0002045037, s pripisom
»za javno dražbo«.
Na javni dražbi lahko sodelujejo tiste
pravne in fizične osebe, ki na dan javne
dražbe predložijo potrjen virmanski nalog,
potrjeno položnico ali blagajniški prejemek
o vplačilu varščine. Plačana varščina se
bo kupcu vštela v kupnino, dražiteljem ki
na dražbi ne bodo uspeli, pa se bo vrnila
v roku treh dni po končani javni dražbi brez
obresti.
III. Sklenitev pogodbe
Kupec je mora skleniti kupno pogodbo
v roku 15 dni po končani javni dražbi. Če
v tem času pogodbe ne podpiše, se mu
varščina ne vrne.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali
potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine
iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL.
IV. Plačilo kupnine
Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe na račun stečajnega
dolžnika, pri čemer se mu varščina všteje
v kupnino. Če preostanka kupnine ne plača
v tem roku in plačila ustrezno ne zavaruje,
velja, da je odstopil od nakupa in se prodaja
razveljavi, plačano varščino pa stečajni dolžnik – prodajalec obdrži.
Plačilo kupnine se lahko odloži tudi za
obdobje 90 dni od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo kupnine
zagotoviti in predložiti nepreklicno in brezpogojno garancijo prvovrstne banke na prvi
poziv in za znesek kupnine.
Nepremičnine se izročijo kupcu v last in
posest šele, ko je kupnina v celoti plačana,
oziroma, ko je stečajnemu upravitelju izročena garancija.
Prodaja se po načelu videno – kupljeno,
zato stečajni dolžnik ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za kupljeno premoženje.
Davek na dodano vrednost in stroške
sestave kupoprodajne pogodbe, overitev
pogodbe pri notarju in vse morebitne druge
stroške prodaje je dolžan poravnati kupec in
niso vključeni v izklicno ceno.
V. Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo dne 16. 5. 2008 ob 11.
uri, soba št. 38 Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu.
Vse informacije, glede prodaje in ogleda
je možno dobiti pri stečajnem upravitelju
odvetniku Tonetu Kozelju, Glavni trg 39, Slovenj Gradec oziroma na tel. 02/884-15-45.
Železarna Ravne d.o.o. – v stečaju
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Razpisi delovnih mest
Št. 277/08
Ob-4346/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo
ZUJIK-UPB1), 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91, 451/94 Odl. US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98,
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi
javnega zavoda Narodna in univerzitetna
knjižnica (Uradni list RS, št. 46/03) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za
delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Narodna in
univerzitetna knjižnica.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba;
– najmanj deset let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih, od tega najmanj
pet let delovnih izkušenj pri vodenju javnega
zavoda oziroma službe z enako ali podobno
dejavnostjo;
– aktivno znanje slovenskega jezika in
višja raven znanja najmanj enega svetovnega jezika;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Za višjo raven znanja svetovnega jezika
se šteje potrdilo o aktivnem znanju jezika
ali dokazilo, da se je kandidat šolal v tujem
jeziku (pridobil stopnjo izobrazbe – osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko v državi,
v kateri je to materni jezik) ali je dosegel VII.
stopnjo izobrazbe v okviru študija enega
izmed svetovnih jezikov ali je 6 mesecev ali
več opravljal dela visokošolske zahtevnosti
v tujini v tujem jeziku.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– načrt vodenja dela in poslovanja knjižnice v prihodnjih petih letih;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidna vrsta študijskega programa in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje
2. vodstvene in organizacijske sposobnosti
(opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe
za katero je kandidat opravljal delo, datum
začetka in konca opravljanja dela ter opis
dela);
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval
za ravnatelja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s svetom
javnega zavoda Narodna in univerzitetna
knjižnica.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Javni razpis – ravnatelj – Narodna in univerzitetna knjižnica«
v osmih dneh po objavi javnega razpisa
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je ga. Rifelj,
tel. 01/369-59-34.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Št. 02-328/08
Ob-4347/08
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi
25. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi:
pomočnik generalnega direktorja za
finančno področje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri ali diplomirani ekonomist,
– 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
delih,
– poznavanje orodij za urejanje teksta,
– poznavanje orodij za obdelavo podatkov.
Zaželeno poznavanje delovanja in financiranja javnega sektorja – zdravstva, zaželen opravljen magisterij.
Mandat pomočnika generalnega direktorja za finančno področje traja 4 leta.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut
Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška cesta
2, Ljubljana, s pripisom »razpis za pomočnika generalnega direktorja za finančno področje«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 110-98/2008
Ob-4348/08
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 Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-99/2008
Ob-4349/08
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 Gospodarskem oddelku Okrožnega
sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
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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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za učitelja (specialno
pedagoška izobrazba za duševno prizadete
otroke) ali svetovalnega delavca v zavodu
in imeti vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2008
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdila o izobrazbi, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost in program vodenja zavoda, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Ljubo
Šercer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer

Št. 110-5/2008
Ob-4363/08
Svet Centra za socialno delo Trebnje na
podlagi sklepa 5. seje Sveta Centra za socialno delo Trebnje, z dne 24. 4. 2008, ponovno razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Trebnje.
Za direktorja/direktorico je po določilih
34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 121/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96,
18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr. in 122/07
Odl. US: U-I-11/07-45) in 9. ter 12. člena
Statuta Centra za socialno delo Trebnje lahko imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu
ali
– višja strokovna izobrazba v skladu
z 69. členom Zakona o socialnem varstvu,
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu.
Kandidat/ka mora imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za
splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od pričetka opravljanja nalog direktorja.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden pričetek dela je 16. 8. 2008.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave
z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev,
skupaj z izdelano vizijo razvoja Centra za
socialno delo Trebnje, v roku 8 dni od objave
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Trebnje, Goliev trg 11, z oznako: Ne odpiraj
– razpis za direktorja/direktorico.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri
v 30 dneh po objavi razpisa.
Svet Centra za socialno delo
Trebnje

Št. 111-3/2008
Ob-4421/08
Na podlagi ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07),
Zakona o osnovni šoli (UR. l. RS, št. 81/06)
in Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07)
razpisujemo naslednja prosta delovna mesta:
– učitelja glasbene vzgoje za določen
čas s krajšim delovnim časom in vodenjem
pevskega zbora od 1. 9. 2008 do 31. 8.
2009,
– učitelja slovenskega jezika za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 9.
2008 do 31. 8. 2009,
– učitelja angleškega jezika za določen
čas s polnim delovnim časom od 1. 9. 2008
do 31. 8. 2009.
– učitelja angleškega jezika s književnostjo in pedagogiko za določen čas
s polnim delovnim časom od 1. 9. 2008 do
31. 8. 2009.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti pričakujemo v 8 dneh od
objave razpisa na naslov: OŠ Frana Kocbeka, Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad,
z oznako »za razpis«.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Frana Kocbeka
Gornji Grad

Ob-4409/08
Svet zavoda Osnovne šole Ljubo Šercer,
Reška cesta 6, 1330 Kočevje razpisuje na
podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI
(Uradni list RS, št. 16/07) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Uradni

Št. 110-289/2007
Ob-4423/08
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 Šmarju pri Jelšah.
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. 110-343/2007
Ob-4424/08
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 Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
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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

okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-35/2008
Ob-4425/08
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 Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.

Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2008
Ob-4426/08
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 Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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Druge objave
Št. 007-16/2008/7
Ob-4354/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev:
1. Dušan Šrok se razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje kmetijstvo – pedologija,
z dnem 16. 4. 2008.
2. Vinko Carli se razreši kot sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništvo – visoke gradnje, z dnem 17. 4. 2008.
3. Gvido Klar se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje varstvo pri delu in požarna varnost – varstvo pri
delu, splošno, z dnem 22. 4. 2008.
4. Ivana Novak se razreši kot sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje
kmetijstvo – agro in hidromelioracije, kmetije, kmetijska proizvodnja, kmetijska tehnika
in mehanizacija, kmetijska zemljišča in živinoreja, z dnem 22. 4. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4780-431/2007
Ob-4343/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodišča cena
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
2.1 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 2116/44 barjanski travnik v izmeri 1576 m2, vpisano v vl. št. 4525, k.o.
Vič.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja VP 6/1 – Plutal, ki je namenjeno
za proizvodnjo, skladišča in terminale.
Območje urejanja VP 6/1 – Plutal, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o sprejemu zazidalnega načrta
za zazidalni otok VP 6/1 – Plutal. Za del območja, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
prostorski izvedbeni akti še niso izdelani.
V primeru, da bo po izdelanih prostorskih izvedbenih aktih del zemljišča potreben
za izgradnjo javne infrastrukture, bo imetnik
le-to brezplačno prenesel nazaj na MOL.

Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izhodiščna cena: 863.648,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
2.2 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 1689/876 sadovnjak v izmeri 426 m2 in barjanski travnik v izmeri 1766,00 m2, vpisano v z.k. vl. št. 1143,
k.o. Trnovsko predmestje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za
območje Mestne občine Ljubljana, nahaja
v območju urejanja VS 5/2-Črna vas, v morfološki enoti 2A – območje enodružinske
stanovanjske gradnje.
Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom
o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev
za plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list
SRS, št. 6/88 in Uradni list RS, št. 40/92,
63/99).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 876.800,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
2.3 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 806/1 dvorišče v izmeri
156,00 m2, stanovanjska zgradba v izmeri
25,00 m2 in parc. št. 806/6 dvorišče v izmeri
122,00 m2, obe vpisani v z.k. vl. št. 758,
k.o. Moste.
Zemljišče, ki je predmet prodaje se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju
urejanja MM 5/1 Toplarna, v površinah za
gradnjo trgovsko poslovnih objektov.
Območje urejanja MM 5/1 – Toplarna,
kjer se nahajata predmetni zemljišči, se
ureja z Odlokom o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna (Uradni list RS, št. 26/95), ki predmetni zemljišči uvršča v morfološko enoto
z oznako F6.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 272.700,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
2.4 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 118 dvorišče v izmeri 337,00 m2,
poslovna stavba v izmeri 169,00 m2, vpisano
v z.k. vl. št. 82, k.o. Poljansko predmestje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, delno nahaja
v območju urejanja CM 7/6 Komunalna cona
– površine za mestne javne službe in servise, v funkcionalni enoti 1.
Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS,
št. 13/88 in Uradni list RS, št. 21/90. 16/91,
35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99,
77/02, 69/03, 19/07). Po določilih veljavnega prostorskega akta je zemljišče namenjeno proizvodnim dejavnostim, komunali
in skladiščem, dopustne so rekonstrukcije
obstoječih objektov, novogradnje pa niso
dovoljene.

Objekt, ki stoji na predmetnem zemljišču,
je v lasti gospodarske družbe GIVO d.o.o.
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Iskra invest kot prodajalcem in
GIVO d.o.o. kot kupcem. Zadeva zemljiško
knjižno ni urejena.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 379.500,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
2.5 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 1750/1, k.o. Vižmarje dvorišče
v izmeri 1112,00 m2, vpisano v z.k. vl. št.
873, k.o. Vižmarje.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih Dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, delno nahaja v območju urejanja ŠI 6/1 Turboinštitut
– površine za inštitute, šolstvo in zdravstvo,
v območju morfološke enote 5C/1, del pa
znotraj območja evidentirane razpršene gradnje R, znotraj območja ŠG 6/1, tj. gozdnih
površin.
Območje urejanja, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje (Uradni list SRS,
št. 29/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 70/95,
72/98, 63/99, 59/00, 23/02, 89/02, 70/03).
Določila Odloka o PUP v m.e. 5C/1 dovoljujejo širitve gradnje za potrebe inštitutske
dejavnosti. V območju gozdnih površin ter
v območju razpršene gradnje pa novogradnje niso dopustne.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 556.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške
vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in
v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega
sodišča.
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4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
št. 201006. Plačana varščina se izbranemu
ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.4. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 23. 5.
2008. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako:
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VP 6/1 – Plutal« za točko 2.1.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 5/2-Črna
vas « za točko 2.2.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MM 5/1 – Toplarna« za točko 2.3.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja CM 7/6 Komunalna cona« za točko 2.4.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja ŠI 6/1 Turboinštitut« za točko 2.5.
na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Komisija za pridobivanje in razpolaganje
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2.
4.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 10. 2008.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel oziroma
306-10-68, Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

stroški določijo na podlagi splošno veljavnih
standardov;
– stroški uporabe stavbenega zemljišča
v delu predmeta najema;
– stroški zavarovanj;
– stroški za hrambo in dnevni odvoz
smeti;
– stroški ureditve zunanjih površin.
VI. Pogoji najema:
1. Predmet najema se oddaja za dobo
petih let. Najemno razmerje se lahko obnovi
s sklenitvijo nove najemne pogodbe za dodatnih pet let, z enakimi pogoji kot prejšnjo,
če najemnik izrazi tako voljo, najemodajalec
pa ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni
razlogi.
2. Letne najemnine je najemnik dolžan
plačati v roku 3 mesecev, pred iztekom
obdobja za katerega je plačal najemnino.
Vsakokratna letna najemnina se revalorizira
z letno mero kapitalizacije, ki znaša 7,68%.
3. Gostinska dejavnost se mora izvajati
čez vse leto, z izjemo zunanjih površin, kjer
je izvajanje dejavnosti odvisno od vremenskih razmer.
4. Za osebje najemnika bodo v souporabi sanitarije v kleti objekta. Ob predhodnem
soglasju MGLC bo najemniku omogočena
souporaba dela kletnih prostorov. Ob predhodnem soglasju MGLC bo najemniku omogočen najem dodatnega dela zunanjih in notranjih prostorov na podlagi cenika MGLC.
Vse prostore v souporabi je najemnik dolžan
redno čistiti in vzdrževati.
5. Zunanje površine mora najemnik
usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi
in zahtevano opremo, skladno z načrtom postavitve in kuturnovarstvenimi pogoji Zavoda
za varstvo kulturne dediščine za postavitev
gostinskega vrta pred in ob gradu Tivoli, ki
je sestavni del pogodbe, najkasneje v roku
enega meseca od podpisa pogodbe in upoštevaje velikost zunanje površine najema.
Najemnik mora na lastne stroške prilagoditi
obstoječe električne in vodne napeljave na
dvorišču, če jih želi uporabljati.
6. Najemnik priskrbi na svoje stroške
stole, mize, gostinsko posodo in gostinske
aparate.
7. Najemnik mora na lastne stroške sam
pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske
dejavnosti in izvedbo morebitnega kulturnega programa.
8. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki
presega redna vzdrževalna dela, pridobiti
soglasje najemodajalca.
9. Vse stroške za obratovanje (uporaba
električne energije, poraba vode, telefonski
stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in
ostali stroški uporabe) nosi najemnik. Stroški se določijo glede na dejansko porabo,
kjer pa to ni mogoče, se stroški določijo na
podlagi splošno veljavnih standardov.
10. Najemnik mora kriti stroške uporabe stavbenega zemljišča v delu predmeta
najema. Najemnik krije tudi stroške zavarovanj, pri čemer se mora zavarovalna polica,
ki jo sklepa najemnik, vinkulirati v korist
lastnika nepremičnine, Mestne občine Ljub
ljana.
11. Za kritje stroškov ogrevanja, električne energije, vode, stavbnega zemljišča
in zavarovanj, se lahko najemnik in MGLC
dogovorita, da se navedeni stroški najemniku obračunavajo mesečno v višini 3 €/m²
notranje površine najema.

6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 27. 5. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub
15 (dvorana), z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
11. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
11.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
12. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob
12.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob
13. uri.
6.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.4 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.5 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 22/08
Ob-4391/08
Mednarodni grafični likovni center, Pod
turnom 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 44.
in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem za
opravljanje gostinske dejavnosti
I. Lastnik: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.
II. Najemodajalec in organizator javnega
zbiranja ponudb: Mednarodni grafični likovni
center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana.
III. Opis predmeta najema: predmet najema za opravljanje gostinske dejavnosti je
del poslovne stavbe na naslovu Pod turnom 3, Ljubljana, parcelna št. 2047, k.o.
Ajdovščina, z delom dvorišča na parceli št.
2052, k.o. Ajdovščina, ki v naravi predstavlja
dvorišče pred stavbo v izmeri 50 m². Skupna
površina vseh prostorov v delu poslovne
stavbe je 98,90 m². Skupna površina predmeta najema znaša 148,90 m². Lokacija in
postavitev je določena v načrtu, ki je dostopen v prostorih MGLC v času uradnih ur.
IV. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba.
V. Izhodiščna najemnina
Izhodiščna najemnina je določena na
podlagi cenitve in znaša 11.000,00 EUR za
prvo leto najema.
V izhodiščni najemnini niso vsebovani:
– stroški za obratovanje (uporaba električne energije, poraba vode, telefonski stroški, ogrevanje, varovanje prostorov in ostali
stroški uporabe), ki se določijo glede na
dejansko porabo, kjer pa to ni mogoče, se
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12. Najemnik mora z Javnim podjetjem
Snaga d.o.o. pred začetkom obratovanja
skleniti pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti.
13. Najemnik ni upravičen do povrnitve
vlaganj v predmet najema.
14. Najemnik mora zagotoviti minimalni obratovalni čas vse dni v tednu razen
ponedeljka in torka, ko najemnik lahko ne
obratuje:
poletni čas: od 15. 4. do 15. 10. med
10. in 20. uro;
zimski čas: od 16. 10. do 14. 4. med
10. in 18. uro.
Obratovalni čas je lahko daljši od minimalnega, če najemnik to želi.
15. V sodelovanju z MGLC mora najemnik prilagoditi program in obratovalni čas
trajanju in vsebini prireditev MGLC in prireditvam drugih, za katere je MGLC izdal
soglasje.
16. Najemnik izvajanja gostinske dejavnosti ne sme dodeliti v izvajanje drugemu
izvajalcu.
17. Sprejemljiva dejavnost je gostinska
dejavnost s kulturnim programom. Ponudnik
mora imeti v gostinski ponudbi tople napitke, brezalkoholne pijače in napitke, manjše vnaprej pripravljene hladne in/ali tople
prigrizke.
18. Najemnik lahko zagotovi za obiskovalce brezplačni kulturni program, ki je kompatibilen dejavnosti MGLC in je predhodno
dogovorjen z vodstvom MGLC.
19. Najemodajalec nima nikakršnih obveznosti do najemnika glede morebitne
vzpostavitve drugačnega stanja oziroma
vzdrževanja predmeta najema. Investicijsko vzdrževanje, vlaganje v dejavnost, ki
jo bo najemnik opravljal in pridobitev vseh
dovoljenj za opravljanje te dejavnosti so,
s predhodnim soglasjem MGLC, izključno
stvar in breme najemnika. Vse obveznosti najemnika pričnejo teči z dnem podpisa
najemne pogodbe, ne glede na to, kdaj bo
najemnik začel opravljati dejavnost.
20. Najemnik mora najemodajalcu omogočiti, da brezplačno, a največ 60 ur na leto,
izvaja na zunanjih površinah, ki so predmet
najema, svojo dejavnost, ali da se izvede
dejavnost, za katero je najemodajalec dal
soglasje.
21. Najemnik mora omogočiti MGLC pregled vseh prostorov najmanj dvakrat letno.
22. Najemnik se zavezuje, da bo skrbel, da gostinska dejavnost ne bo hrupna in
moteča za okoliške stanovalce in poslovne
dejavnosti, skladno z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 121/04).
23. Za uporabo zvočne naprave na prireditvi mora organizator prireditve v skladu
z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup
(Uradni list RS, št. 118/05), pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom, ki ga izda MOL, Oddelek
za gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, Ljubljana.
24. Najemnik mora površino, na kateri se izvaja gostinska dejavnost, in njeno
vplivno okolico redno vzdrževati in po preteku veljavnosti dovoljenja vzpostaviti prvotno stanje na površini. V primeru nastale
škode na površini v času veljavnosti pogodbe mora najemnik na površini vzpostaviti
prvotno stanje, v nasprotnem primeru ga
vzpostavi pooblaščeni izvajalec na stroške
najemnika.
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25. Čas pridobitve dovoljenj za opravljanje dejavnosti ne vpliva na letno najemnino,
prav tako pa najemnik iz tega naslova nima
nobenih zahtevkov do najemodajalca.
26. Najemnik lahko odstopi od pogodbe
v roku treh mesecev od pisnega obvestila
o odstopu.
27. V primeru, da MGLC odstopi od pogodbe zaradi kršitve določb pogodbe s strani najemnika oziroma odstopa najemnika
od pogodbe, se najemniku letna najemnina
ne vrne.
VII. Pogoji sodelovanja:
a) Ponudnik mora biti registriran za gostinsko dejavnost in mora izkazati vsaj 3 leta
izkušenj pri opravljanju gostinske dejavnosti
na podobnem projektu.
Ponudniki lahko predložijo tudi dodatne
reference v obliki potrjenih standardov kakovosti, znakov kakovosti, prejetih nagrad in
priznanj. Dodatne reference se bodo upoštevale v primeru, da bo enakovredno ponudbo
za najem prostorov poslalo več ponudnikov,
ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje.
b) Ponudnik mora obvezno plačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10 odstotkov izhodiščne letne najemnine, to
je 1.100,00 EUR, na račun MGLC številka
01261-6030356044, odprt pri UJP Ljubljana.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina
obračunana pri enkratni najemnini, neuspelim pa bo vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firma, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številka transakcijskega računa, matična
in davčna številko;
– fizične osebe: potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki jo izda pristojna izpostava Davčnega urada RS;
– pravne osebe: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši
od 90 dni;
– ponujeno višino letne najemnine, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne letne najemnine;
– opis gostinske ponudbe. Ponudniki
lahko v svoji ponudbi navedejo tudi druge
morebitne ugodnosti, ki jih nudijo v povezavi
z gostinsko dejavnostjo;
– dokazila o opravljanju gostinske dejavnosti najmanj zadnja tri leta;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10
odstotkov izhodiščne letne najemnine;
– izjava, da se ponudnik strinja z vsemi pogoji razpisa, z lastnoročnim podpisom
ponudnika.
d) Rok za zbiranje ponudb je 27. 5. 2008
do 9. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo
priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure.
Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb. Pisne ponudbe
naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na
naslov: Mednarodni grafični likovni center,
Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, z označbo:
»Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za
oddajo nepremičnin«.
VIII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Javno odpiranje ponudb bo 27. 5.
2008 ob 10. uri, na naslovu: Mednarodni
grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru, da so navzoči pri odpiranju
ponudb, izkazati s pooblastilom ponudnika.

2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo
izpolnjevali vse razpisne pogoje.
3. Ponudbe pod izhodiščno letno najemnino ne bodo upoštevane.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija najemodajalca, ki bo
vse ponudnike obvestila o izboru v 8 dneh
od dneva javnega odpiranja ponudb.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena letna najemnina.
6. Na podlagi te javne ponudbe Mednarodni grafični likovni center ni zavezan
skleniti pogodbe s ponudnikom oziroma si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
IX. Način in rok plačila najemnine
Izbrani najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 3 dni po prejemu
pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil.
V tem primeru zapade varščina v korist najemodajalca.
Prva letna najemnina mora biti plačana
v 15 dneh po podpisu pogodbe na transakcijski račun MGLC, pri čemer se položena
varščina všteje v prvo letno najemnino. Plačilo celotne letne najemnine v roku 15 dni
po podpisu pogodbe je bistvena sestavina
pogodbe.
Za vsako nadaljnjo leto najema, bo najemnik plačal letno najemnino v roku 3 mesecev, pred iztekom obdobja za katerega je
plačal najemnino. Vsakokratna letna najemnina se revalorizira z letno mero kapitalizacije, ki znaša 7,68%.
X. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogledom predmeta najema, vpogleda v najemno pogodbo, načrt postavitve gostinskega vrta in drugo dokumentacijo lahko
vsi zainteresirani dobijo v tajništvu Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Pod
turnom 3, Ljubljana, od ponedeljka do petka
med 9. in 15. uro ali po tel. 01/241-38-00
(Lilijana Stepančič).
Mednarodni grafični likovni center
Št. 1.- 864/08
Ob-4403/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO, Ur.
l. RS, št. 14/07) in Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: demontiran vozni vod.
Lokacija: proga Pivka – Gornje Ležeče
– Sežana.
Predmet prodaje obsega: približno
150 ton demontiranega voznega voda, bakrene žice.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 450.000,00 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu
01/291-48-33 ali po elektronski pošti: slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije
na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
20. 5. 2008.
Slovenske železnice d.o.o.
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Ob-4389/08
Na podlagi Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji ter sklepa stečajnega
senata nad dolžnikom Hmezad TG d.o.o.
– v stečaju, Koroška cesta 65, 2360 Radlje
ob Dravi, opr. št. St 12/200 z dne 15. 4. 2008,
se odreja prodaja dela premoženja stečajnega dolžnika Hmezad TG d.o.o. – v stečaju
z zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje:
1. parc. št. 138:
– dvorišče 337 m2,
– stanovanjska stavba 206 m2,
parc. št. 139 – njiva 195 m2, ki sta vpisani
k vl. št. 11, k.o. Radlje ob Dravi.
Najnižja prodajna cena znaša 54.300,00
EUR.
Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje prodajne cene.
Za del nepremičnine je sklenjena najemna pogodba s tremi najemniki.
2. parc. št. 129/4 – travnik 725 m2, ki je
vpisana k vl. št. 11, k.o. Radlje ob Dravi.
Najnižja prodajna cena znaša 18.125,00
EUR.
Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje prodajne cene.
3. parc. št. 128/3 – dvorišče 15 m2,
parc. št. 129/11 – travnik 493 m2, ki sta
vpisani k vl. št. 11, k.o. Radlje ob Dravi.
Najnižja
prodajna
cena
znaša
7.620,00 EUR.
Ponujena cena ne sme biti nižja od najnižje prodajne cene.
II. Pogoji prodaje
Ponudniki naj pošljejo ponudbe v zaprti ovojnici v osmih dneh od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Kidričeva 1,
z oznako St 12/2002 – ponudba za odkup
– ne odpiraj.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti, in
sicer fizične osebe kopijo osebnega dokumenta, samostojnosti podjetniki izpisek iz
poslovnega registra, pravne osebe pa kopijo
sklepa o registraciji.
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Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoj
točen naslov oziroma naziv pravne osebe, ponujeni znesek in podpis odgovorne
osebe.
Ponudniki morajo plačati varščino, ki
znaša 10% najnižje prodajne cene, in sicer na račun stečajnega dolžnika, številka
20470-0089697112, s pripisom Ponudba za
odkup št. 12/2002.
Ponudbi mora biti priloženo potrdilo
o plačani varščini. Varščina se izbranemu
ponudniku všteje v kupnino, drugim pa brezobrestno vrne v roku treh dni po izbiri.
Pogodbe s stečajnim dolžnikom ne morejo skleniti fizične ali pravne osebe, glede katerih obstajajo zadržek po 153. členu Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Izbrani ponudnik je dolžan poravnati kupnino v celoti na TRR stečajnega dolžnika,
številka 20470-0089697112, v 15 dneh od
podpisa pogodbe. Prodajna pogodba se
sklene najkasneje v roku 15 dni od prejema
obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne plača kupnine v navedenem roku ali če ne sklene pogodbe v 15 dneh od sprejema obvestila
o izbiri, se šteje, da je od nakupa odstopil.
Takemu ponudniku se varščina ne vrne.
Nakup se opravi po načelu videno – kup
ljeno.
Davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost, stroške sestave
vseh pogodb, notarske stroške in stroške
zemljiškoknjižne izvedbe pogodbe bo nosil
kupec.
Poziv za zbiranje ponudb se objavi v Uradnem listu RS in na oglasni deski Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Vse informacije in ogled predmeta prodaje je mogoč na sedežu stečajnega dolžnika Hmezad TG d.o.o. – v stečaju, Koroška
cesta 65, Radlje ob Dravi, vsak dan med
9. in 12. uro, po predhodni najavi na tel.
02/887-11-09.
Hmezad TG d.o.o. – v stečaju
Stečajni upravitelj
Odvetnik Miran Ocepek
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2008-3-2
Ob-3573/08
Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije,
Sindikat v oddelku za invalidno mladino
Stara Gora, s sedežem Rožna Dolina, Liskur 23, 5000 Nova Gorica, katerega pravila sindikata so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa št. 013-211/2004-4
z dne 18. 10. 2004 in so bila vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
št. 139, se z dnem 26. 3. 2008 izbriše iz
evidence statutov sidnikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-54/2008-6
Ob-4355/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
24. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da je
koncentracija družb Gorenje, gospodinjski
aparati, d.d., Partizanska 12, Velenje, in
Publicus, gospodarjenje z odpadki, trgovina, leasing, prevoz, d.o.o., Vodovodna
97, Ljubljana, skladna s pravili konkurence
in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Publicus, d.o.o., s strani družbe Gorenje, d.d.,
na podlagi nakupa poslovnega deleža, kar
pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije, ki se
nanaša na področje ravnanja z odpadki, ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4413/08
Popravek
Izdajatelj: Media Projekt, izdajanje časopisov in revij, Kopitarjeva 2, 1510 Ljub
ljana.
Ime medijev: Direkt.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– Aleksandar Mićić, Clevelandska ulica
27, 1000 Ljubljana, 19%,
– Miha Štamcar, Malenškova ulica 5,
1000 Ljubljana, 19%,
– Irena Račič, Pod obzidjem 18, 8250
Brežice, 19%,
– Gregor Cerar, Žigonova ulica 35, 1000
Ljubljana, 13%,
– Gorazd Suhadolnik, Neubergerjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, 10%,
– Mateja Hrastar, Novi trg 1, 1000 Ljubljana, 10%,
– Iztok Klemenčič, Krivec 1, 1000 Ljubljana, 10%.
Imena članov uprave izdajatelja: direktor:
Miha Štamcar.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4390/08
SARISSA, gostinstvo, trgovina, pro
izvodnja, posredništvo in druge poslovne
dejavnosti ter storitve d.o.o., Loška ulica 13,
Maribor, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Mariboru pri številki registrskega
vložka 11246800, matična številka 2124904
ter družba DEGO, gostinstvo, gradbeništvo,
posredništvo, najemi in druge storitve d.o.o.,
Loška ulica 13, Maribor, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča v Mariboru, pri
številki registrskega vložka 112462, matična
številka 2118076 na podlagi prvega odstavka 516. člena ZGD-1 obveščata družbenike
in upnike, da je bila sklenjena pogodba o pripojitvi prevzete družbe DEGO d.o.o. k prevzemni družbi SARISSA d.o.o. Družbi sta
pripojitveno pogodbo predložili registrskemu
sodišču dne 24. 4. 2008.
Vsi družbeniki imajo pravico do vpogleda
listin iz drugega in tretjega odstavka 586.
člena ZGD-1. Družba mora vsakemu družbeniku, skladno z določili četrtega odstavka
cit. člena, na njegovo zahtevo dati brezplačni prepis listin iz drugega in tretjega odstavka 586. člena ZGD-1.
O soglasju za pripojitve bodo odločale
skupščine obeh družb po preteku 30 dni od
dneva objave nameravane pripojitve.
Sarissa d.o.o.
prevzemna družba
direktorja
Šolaja Zoran
Belna Bojan
Dego d.o.o.
prevzeta družba
direktorja
Šolaja Zoran
Belna Bojan
Ob-4372/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
o vpisu sprememb dne 23. 4. 2008, opr. št.
Srg 2008/17394, pri družbi Foto Tivoli d.o.o.,
Cankarjeva cesta 7, Ljubljana, vpisalo začetek redne likvidacije družbe po ZGD.
Za likvidacijsko upraviteljico je imenovana Odvetnica Simona Goriup, Čufarjeva 1,
Ljubljana.
Upniki se pozivajo, da prijavijo terjatve
likvidacijski upraviteljici v roku 30 dni od
objave tega sklepa.
Foto Tivoli d.o.o. – v likvidaciji
Likvidacijska upraviteljica
Simona Goriup
Ob-4352/08
Novak Jože s.p., Okonina 9, 3333 Ljubno
ob Savinji, matična številka 5187025, v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objav
ljam, da nameravam prenehati opravljati
dejavnost pri čemer bo podjetje zavezanca
preneseno na drugo fizično osebo. Dejavnost bo prenehal opravljati 30. 8. 2008.
Novak Jože s.p.
Ob-4371/08
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah po 76. členu, (5) Določbe o prenehanju poslovanja se smiselno uporabljajo

tudi, če podjetnik namerava podjetje prodati,
ali ga vložiti v družbo, kot podjetnik Grafit
projektiranje in nadzor, Daniel Veselič, s.p.,
Barislovci 23, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju, se želim preoblikovati v gospodarsko
družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.
Grafit projektiranje in nadzor,
Daniel Veselič, s.p.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4350/08
Direktor družbe Idris d.o.o. Idrija, Vojkova ulica 8, 5280 Idrija, matična številka:
1201549000, skladno z določbo 520. člena
ZGD-1 objavlja naslednja sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se iz 41.729,03
EUR zmanjša za 34.229,03 EUR, tako da
znaša po zmanjšanju 7.500,00 EUR.
2. Upnike pozivamo, naj se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Idris d.o.o. Idrija
direktor
Štucin Dušan
Ob-4351/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi družbe
AS Domžale servis in trgovina, d.o.o., je
družba AS Domžale Moto center, d.o.o., ki
jo zastopa prokurist Darko Gognjavec, kot
edini družbenik in lastnik družbe AS Domžale servis in trgovina, d.o.o., sprejel naslednja sklepa:
Dosedanji osnovni kapital v višini
150.276,00 EUR se zniža za 140.276,00 EUR
tako, da bo novi osnovni kapital znašal
10.000,00 EUR. Znižanje osnovnega kapitala se izvede zaradi umika lastnih poslovnih
deležev.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
AS Domžale servis in trgovina d.o.o.
direktor
Darko Gognjavec
Ob-4353/08
Osnovni kapital družbe DKS trgovina in
storitve d.o.o., Maribor, Ulica Jožice Flander
2, se zaradi prenehanja poslovnih deležev
družbenikov zmanjša za znesek 7.607,63
EUR.
Znesek, za katerega se zmanjša osnovni kapital družbe, je enak nominalni višini
osnovnih vložkov, ki predstavljata poslovna
deleža družbenikov, ki sta prenehala.
V skladu z določili 520. člena ZGD-1,
družba DKS trgovina in storitve d.o.o., Maribor, Ulica Jožice Flander 2, poziva svoje
morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
DKS d.o.o.
Darko Šparl, univ. dipl. ekon.
direktor

Ob-4402/08
Poslovodstvo družbe V.M.T. Trade d.o.o.,
Cvetlična ulica 8, Skoke, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, na podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, objavlja sklep:
1. Miran Vajngerl – edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo V.M.T. Trade
d.o.o., Cvetlična ulica 8, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju, matična številka:
5757550000, je dne 25. 4. 2008 sprejel in
vpisal v knjigo sklepov prej navedene družbe, sledeči sklep:
Osnovni kapital družbe V.M.T. Trade
d.o.o., ki znaša 135.562,00 EUR, se zmanjša po rednem postopku za 100.000,00 EUR,
na 35.562,00 EUR.
Po izvedenem rednem zmanjšanju,
osnovni kapital družbe V.M.T. Trade d.o.o.,
znaša 35.562,00 EUR, edini družbenik pa
ima v osnovnem kapitalu navedene družbe
sledeči osnovni vložek, oziroma poslovni
delež:
– Miran Vajngerl – osnovni vložek oziroma poslovni delež v višini 35.562,00 EUR
oziroma 100% glede na osnovni kapital
družbe.
2. Upnike se poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
V.M.T. Trade d.o.o.
direktor
Miran Vajngerl

Sklici skupščin
Ob-4429/08
Popravek
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor obvešča vse delničarje, da bo 13. seja
skupščine Informatike, d.d. v torek, 10. 6.
2008, ob 11. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ul. 2.
Spremeni se tudi točka 7. dnevnega
reda, in sicer glasi novi predlog sklepa:
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, s katerim razreši člana nadzornega
sveta Davida Valentinčiča, kot predstavnika Elektro Primorske, d.d. in izvoli novega
člana Klavdija Čuka, za mandatno dobo
do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta.
Informatika, d.d.
uprava družbe
mag. Miran Novak
Ob-4331/08
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.
na podlagi 16. in 17. člena Statuta banke
sklicuje
27. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,
ki bo v sredo, 11. junija 2008, ob 10. uri,
v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta
128a, Ljubljana.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila banke
za poslovno leto 2007, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta
k letnemu poročilu notranje revizije za leto
2007.
5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 11. 6. 2008 skupščina razreši s funkcije člana nadzornega
sveta Denisa Le Moullaca in Wolfganga
Hofstetterja.
Z dnem 11. 6. 2008 se za člana nadzornega sveta imenujeta: Michel Serge Ivanovsky in David Vadnal, oba za dobo štirih
let.
6. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 2008, revizijsko hišo KPMG podjetje za revidiranje
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
7. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina po predlogu
sprejme spremembe statuta v predloženem
besedilu.
Delničarji bodo na 27. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d. odločali
o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo
pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju
z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb statuta
z utemeljitvijo in drugo gradivo za skupščino
banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled v prostorih Volksbank – Ljudske banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava
Ob-4332/08
Na podlagi 21. in 22. člena statuta delniške družbe Gradis Gradbeno podjetje Celje,
d.d. in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
XI. zasedanje skupščine
delniške družbe Gradis Celje, d.d.,
ki bo v torek, dne 10. junija 2008, ob
14. uri, na poslovnem naslovu uprave druž-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
be Gradis Celje, d.d., Bukovžlak 71, Celje,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine izvoli Nevena Tea
Gorjup, za preštevalko glasov pa Nevenka Breznik. Seji bo prisostvovala notarka
Katja Fink.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Gradis Celje, d.d. za poslovno leto 2007 in
revidiranih računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007; predstavitev pisnega
poročila nadzornega sveta družbe Gradis
Celje, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2007; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter obravnava predloga o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe Gradis Celje, d.d.
za poslovno leto 2007 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2007.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Gradis Celje, d.d.,
o rezultatih preveritve letnega poročila,
s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe Gradis Celje, d.d., med poslovnim letom 2007.
Predlog sklepa št. 2.2: v skladu
z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta Gradis
Celje, d.d. v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.3:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se na dan 31. 12. 2007 ugotovljeni bilančni
dobiček v višini 412.549,78 EUR uporabi
za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 247.529,87 EUR oziroma 6,37 EUR
bruto na delnico,
2. del bilančnega dobička v bruto višini
20.627,49 EUR se uporabi za izplačilo nagrade članom uprave,
3. prenos v preneseni dobiček v znesku
144.392,42 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na
dan skupščine, na način, določen s sklepom
uprave.
Družba bo izplačala nagrade najkasneje
v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa.
3. Poročilo o stanju sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom o stanju sklada lastnih delnic na
dan 31. 12. 2007.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital, ki znaša
1.622.434 EUR in je razdeljen na 38.880 delnic, se zmanjša za 139.501,00 EUR z umikom 3.343 lastnih delnic, tako da znaša
osnovni kapital po zmanjšanju 1.482.933,00
EUR in je razdeljen na 35.537 delnic.
Umik se izvede v breme drugih rezerv
iz dobička.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Gradis Celje, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe statuta, kot sledi:
5.1. Uskladi se navedba dejavnosti
z novo standardno klasifikacijo.
5.2. Spremeni se prvi stavek 5. člena
statuta tako, da glasi: osnovni kapital družbe
znaša 1.482.933,00 EUR in je razdeljen na
35.537 delnic.
5.3. Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo statuta spremeni tako, da bo skladno
s sprejetimi sklepi pod 5.1. in 5.2. točko
dnevnega reda.
6. Predlog obravnave pooblastila upravi
za pridobitev, odtujitev in umik lastnih delnic
družbe.
Predlog sklepa št. 6.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta,
v skladu z določili 247. člena ZGD-1, skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko
po svojem preudarku in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe, s tem da najvišja nakupna cena delnice, za katere je dano
pooblastilo po tem sklepu, ne sme presegati
več kot 100% zadnje knjigovodske vrednosti
delnice, najnižja prodajna cena pa ne sme
biti manjša, kot je bila povprečna nakupna
vrednost delnice družbe.
Uprava družbe je pooblaščena za nakup in odtujitev lastnih delnic za obdobje
18 mesecev po dnevu sprejetja tega sklepa
na skupščini.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
v soglasju z nadzornim svetom umakne vse
ali določen del lastnih delnic družbe, ki jih
je pridobila na podlagi sprejetih pooblastil
skupščin družbe.
Predlog sklepa št. 6.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v soglasju z nadzornim svetom pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih
delnic izključi prednostno pravico obstoječim delničarjem ob upoštevanju določil 337.
člena ZGD-1. Pisno poročilo o utemeljenem
razlogu za izključitev prednostne pravice je
predloženo skupščini in predstavlja sestavni
del tega sklepa.
7. Odpoklic in izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 7.1: z dnem zasedanja
skupščine se odpokliče člana nadzornega
sveta: Jurca Janko, Cesta na Trnovo 17,
Kočevje.
Predlog sklepa št. 7.2: za člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine
izvoli Rojc Andrej, Jenkova 18a, Celje, za
preostanek mandatne dobe ostalih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 7.3: skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe dne 17. 4.
2008 za predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe izvolil Mirana Rosensteina,
Brezje 9A, Mozirje.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje poslovanja družbe
za poslovno leto 2008 imenuje revizijska
družba JPA Abeceda Revizija, podjetje za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe tri dni pred zasedanjem skupščine in
ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo
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dostavijo v tajništvo uprave družbe Gradis
Gradbeno podjetje Celje, d.d., Bukovžlak
71, 3000 Celje.
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
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom
in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred
začetkom skupščine, 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.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi
letno poročilo z revidiranimi računovodskimi izkazi in poročilo nadzornega sveta za
poslovno leto 2007 ter spremembe statuta,
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe, Bukovžlak 71, Celje, vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Gradis Celje, d.d.
uprava – predsednica
Lidija Žagar, univ. dipl. ekon.

objave tega sklica dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
upravni odbor

Ob-4333/08
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe Labod konfekcija Novo mesto, d.d.
upravni odbor družbe sklicuje
XIII. sejo skupščine
delniške družbe Labod konfekcija Novo
mesto, d.d.,
ki bo v torek, dne 10. 6. 2008, ob 15. uri,
na sedežu družbe v Novem mestu, Seidlova
cesta 35.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Gajšek, za preštevalki glasov pa Silva Pezelj in Mateja Tomše.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe Labod konfekcija
Novo mesto d.d. za leto 2007 in konsolidiranim letnim poročilom skupine Labod za leto
2007, ter poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za leto 2007, konsolidiranega letnega poročila skupine Labod za leto 2007 in o delu
nadzornega sveta v letu 2007.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d. za leto 2007 in konsolidiranim letnim

poročilom skupine Labod za leto 2007, ter
poročilom upravnega odbora skupščini
o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega
poročila za leto 2007, konsolidiranega letnega poročila skupine Labod za leto 2007 in
o delu nadzornega sveta v letu 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa upravnega odbora: upravi in nadzornim svetom se za poslovanje
v letu 2007 podeli razrešnica.
4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Sprejmejo se spremembe Statuta delniške družbe Labod konfekcija Novo mesto
d.d., in sicer:
Spremeni se prvi odstavek 51. člena
tako, da po novem glasi:
»Izvršni direktorji (oziroma pristojni izvršni direktor za sestavo letnega poročila) morajo nemudoma po sestavi predložiti letno
poročilo upravnemu odboru skupaj z revizorjevim poročilom, če je družba po zakonu
zavezana za revizijo računovodskih izkazov
in letnega poročila, ali če tako sklene upravni odbor.«
Spremeni se peti odstavek 51. člena
tako, da po novem glasi:
»Upravni odbor o svojih ugotovitvah preveritve ter o tem kako in v kakšnem obsegu
je preverjal vodenje družbe med poslovnim
letom, sestavi pisno poročilo za skupščino.
Upravni odbor v svojem poročilu zavzame
stališče do revizorjevega poročila kolikor je
bila revizija izvedena, ter navede ali ima po
končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne
pripombe in ali letno poročilo potrjuje.«
Spremeni se drugi odstavek 61. člena
tako, da po novem glasi:
»O sklicu skupščine odloči upravni odbor
z navadno večino. Sklic skupščine se objavi
na način skladen z določbami 77. člena tega
statuta.«
Spremeni se prvi stavek 76. člena tako,
da po novem glasi:
»Upravni odbor oziroma pristojni izvršni
direktor mora spremembo statuta prijaviti za
vpis v register.«
Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta
delniške družbe Labod konfekcija Novo mesto d.d., ki vsebuje navedene spremembe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa upravnega odbora: za
revidiranje računovodskih izkazov in letnih
poročil za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska hiša ABC Revizija Družba za revizijo
in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta
101, 1000 Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri dni
pred skupščino. Udeležbo na skupščini morajo delničarji, oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki, pisno prijaviti najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino, vsaj pol ure pred skupščino
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
glasovnice.
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda delničarji
pisno sporočijo upravi družbe v zakonskih
rokih.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delavnik od
10. do 12. ure v tajništvu družbe od dneva
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Ob-4417/08
Na podlagi 22. člena Statuta družbe
BTC d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 13. junija 2008 ob 9.30, v Kongresni dvorani Mercurius, Šmartinska 152,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in se
imenujejo organi skupščine po predlogu
uprave družbe.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval notar Bojan
Podgoršek iz Ljubljane.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
Letnega poročila družbe BTC d.d. in skupine BTC za poslovno leto 2007 in Poročila
nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter sprejem sklepov o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2007
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim Letnim poročilom družbe BTC d.d.
in Skupine BTC za poslovno leto 2007 ter
Poročilom nadzornega sveta o rezultatih
preveritve letnega poročila.
2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v višini 8.568.419,48 EUR se uporabi kot
sledi:
1. Za izplačilo dividend delničarjem v znesku 2.091.793,20 EUR oziroma
9,30 EUR bruto na delnico. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
2. Za izplačilo nagrade v obliki udeležbe na dobičku članom nadzornega sveta
družbe v skupni višini bruto 41.398,27 EUR
skladno z določili statuta družbe.
3. Bilančni
dobiček
v
višini
6.435.228,01 EUR ostane nerazporejen in
bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
3. V skladu z določilom 294. člena
ZGD-1 skupščina družbe podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2007 s katero potrjuje in odobrava
delo teh dveh organov družbe v poslovnem
letu 2007.
Za izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se uporabi preneseni čisti poslovni
izid.
Dividende in nagrade se izplačajo najkasneje do 30. junija 2008.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 17. junija 2008.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2008 se za
revizorja družbe imenuje Constantia Plus,
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljub
ljana.

Stran

1756 /

Št.

45 / 9. 5. 2008

4. Sprejem sprememb in dopolnitev 4. in
8. člena Statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
5. Odobritev sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev na dobičku za poslovno leto
2009 in o podelitvi pooblastila predsedniku
uprave družbe za njen podpis.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: družba kot delodajalec
z delojemalci, ki jih zastopa Svet delavcev
družbe, sklene pogodbo o udeležbi delavcev
na dobičku za poslovno leto 2009, na osnovi
katere se za te namene uporabi največ do
10% čistega poslovnega izzida poslovnega
leta 2009 in se pooblasti predsednika uprave, Jožeta Mermala za njen podpis.
Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno
leto 2007 in Poročilo nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in predlog za
uporabo bilančnega dobička za leto 2007,
predlog pogodbe o udeležbi delavcev na
dobičku za poslovno leto 2009 ter predlog
sprememb in dopolnitev statuta družbe, je
delničarjem na vpogled v Kadrovsko pravnem sektorju BTC d.d. v poslovni stavbi
v dvorani VII, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 10. junija 2008.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identificirajo
z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 10.30, na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Jože Mermal
predsednik uprave BTC d.d.
Ob-4334/08
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 10. člena Statuta
družbe Titan d.d. sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe Titan d.d., Kovinarska 28,
Kamnik,
ki bo v sredo, 11. 6. 2008, ob 11. uri, na
sedežu družbe, Kovinarska 28, Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za
predsednico skupščine se izvoli odvetnico
Marjano Šnuderl. Izvolita se dva preštevalca
glasov: Bojan Frol in Sonja Breznik. Ugotovi
se prisotnost notarja Janeza Novaka.
2. Predložitev letnega poročila družbe za
leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta, uporaba bilanč-
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nega dobička in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z revidiranimi
letnim poročilom družbe za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter
potrditvi letnega poročila.
b) Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 1.671.520,72 EUR,
zajema pa preneseni dobiček iz preteklih
poslovnih obdobij v znesku 1.552.085,41
EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2007
v znesku 119.435,31 EUR. Del dobička poslovnega leta 2007 v znesku 6.286,07 EUR
se uporabi za oblikovanje 5% obveznih
zakonskih rezerv, preostali znesek v višini 119.435,31 EUR pa skupaj z bilančnim
dobičkom iz poslovnega leta 2004, 2005 in
2006 v znesku 1.552.085,41 EUR tvori fond
dobička v skupnem znesku 1.671.520,72
EUR, ki ostane nerazporejen. Odločanje
o njegovi uporabi se prenese v naslednja
poslovna leta.
c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
izvedbo revizije poslovanja družbe za leto
2008 skupščina imenuje revizijsko družbo
Deloitte & Touche Revizija d.o.o., Dunajska
9, Ljubljana.
4. Preračun osnovnega kapitala v evre,
uvedba kosovnih delnic, sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skladno z Zakonom o uvedbi eura in
ZGD-1 se nominalni znesek delnice v višini 2.000,00 SIT preračuna v eurski znesek
tako, da poslej nominalni znesek delnice
znaša 8,35 EUR.
Delnice družbe Titan d.d., katerih nominalni znesek po uvedbi eura znaša
8,35 EUR, se pretvorijo v kosovne delnice,
in sicer tako, da delnica z nominalnim zneskom 8,35 EUR postane 1 kosovna delnica.
Osnovni kapital družbe Titan d.d. se
zaradi uvedbe eura in s tem spremembe
nominalne vrednosti delnic ter uvedbe kosovnih delnic uskladi iz 1.556.116.000,00
SIT na 6.496.784,30 EUR, ki je razdeljen na
778.058 kosov delnic.
Razlika v znesku, ki izhaja iz preračuna
iz tolarjev v evre v višini 3.227,30 EUR, se
pokrije iz drugih rezerv iz dobička.
b) Glede na gornje spremembe se sprejmejo sledeče spremembe statuta družbe:
Spremenita se 3. in 4. člen Statuta delniške družbe Titan d.d., tako da po novem
glasita:
3. člen: »Osnovni kapital družbe znaša 6.496.784,30 EUR in je razdeljen na
778.058 navadnih kosov delnic.«
4. člen: »Delnice družbe se glasijo na
ime in se izdajo v nematerializirani obliki.«
c) Skladno s spremembami statuta pod
točko b) tega sklepa se sprejme čistopis
Statuta delniške družbe Titan d.d.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da poteče mandat naslednjim članom nadzornega sveta: Babel Yves
Louis Henri, Bertaux Gilles Michel, Decayeux Nicolas Antoine Ernest, Morel Henri
Robert.

b) Na predlog nadzornega sveta se za
člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev za naslednji mandat, ki prične teči
z dnem 12. 6. 2008, imenujejo: Babel Yves
Louis Henri, Bertaux Gilles Michel, Decayeux Nicolas Antoine Ernest, Morel Henri
Robert.
Celotno gradivo za sejo skupščine družbe z dnevnim redom in predlogi sklepov bo
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kamniku, Kovinarska 28, po 1. 6. 2008,
vsak delavnik med 11. in 13. uro. Morebitne
nasprotne predloge naj delničarji pošljejo
v pisni obliki in z utemeljitvijo upravi družbe
v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če
svojo udeležbo na skupščini najkasneje
3 dni pred njenim zasedanjem pisno prijavijo
upravi družbe. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, overjenim pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki še z izpisom iz
sodnega registra, ki ni starejši od sedem
dni. Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti v pisni obliki dana v hrambo na
sedež družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci se pol ure pred zasedanjem
skupščine prijavijo v za to določenem prostoru, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skliče nova seja skupščine
z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Titan d.d.
uprava družbe
Št. 0008230
Ob-4335/08
Na podlagi točke 7.0 Statuta družbe Cestno podjetje Ptuj d.d., upravni odbor družbe
sklicuje
X. (deseto) redno skupščino
delničarjev družbe CP Ptuj, Zagrebška
cesta 49/a, Ptuj,
ki bo v petek 13. 6. 2008 ob 8. uri, na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška cesta
49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Upravni odbor ugotovi sklepčnost skupščine.
Izvoli se verifikacijsko komisijo v sestavi:
– Goran Kraljevič – za predsednika,
– preštevalca glasov: Zdenko Kraljevič in
Brigita Mesarič.
Obvesti se skupščino glede notarja Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
Za predsednika skupščine se skladno
z točko 7.12. Statuta družbe izvoli Resnik
Branko, Osojnikova 3/IV, Ptuj.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička po letnem obračunu za leto 2007 in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovljen bilančni dobiček ostane
nerazporejen.
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2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja družbe CP Ptuj za poslovno leto
2008.
5. Spremembe statuta družbe.
Bistvene spremembe Statuta so zaradi
novo sprejete Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki velja od 30. 7. 2007. Vsebina sprememb Statuta je podana na spletni
strani družbe http/www.cpptuj.si.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora skupščina sprejme spremembe Statuta v točki 3.1 tako, da se dosedanje besedilo Statuta pod navedeno točko uskladi
z izdano Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti.
6. Določitev sejnin.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnine
za člane upravnega odbora ter predsednika
in podpredsednika družbe za leto 2008.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu
s Statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar, pod pogojem, da svojo udeležbo napove na sedežu družbe najpozneje tri dni
pred dnevom zasedanjem skupščine (dan
zasedanja skupščine se pri tem ne šteje).
Delničar lahko napove udeležbo pisno, po
pošti, elektronski pošti ali faksu.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v pisarni Mesarič Brigite, od 6. 5. 2008 do 13. 6. 2008, od 10. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravnemu
odboru v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
Martin Turk, univ. dipl. ekon.
izvršni direktor družbe

92.875 navadnih, imenskih kosovnih delnic
se zmanjša za 366.856,25 EUR tako, da
po zmanjšanju osnovnega kapitala znaša
387.560,51 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala, kar pomeni, da bo družba
zneske zmanjšanja osnovnega kapitala izplačala delničarjem, ko bo izpolnjen pogoj iz
drugega odstavka 375. člena ZGD-1.
Družba bo v sorazmerju s številom njihovih delnic znesek zmanjšanja osnovnega
kapitala izplačala tistim delničarjem, ki bodo
vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d. na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala
v sodni register.
Družba bo izplačilo zmanjšanja osnovnega kapitala izvršila najkasneje do 31. 12.
2009.
Družba zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala ne bo spreminjala števila delnic
ampak se bo zaradi zmanjšanje osnovnega
kapitala zgolj spremenil pripadajoči znesek
posamezne kosovne delnice.
Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je prevelik obseg kapitala glede na
dejavnost in potrebe družbe, zato se bo
del kapitala, ki ga predstavlja presežek zakonskih rezerv, izplačal preko povečanja
in hkratnega zmanjšanja osnovnega kapitala.
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da uskladi Statut s tem sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala, kakor tudi, da
uskladi besedilo tega sklepa z morebitnimi
veljavno sprejetimi odločitvami sodišča, tako
da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala
lahko vpisalo v sodni register.
3. Ta sklep začne veljati, ko je v sodni
register vpisan sklep iz 4. točke dnevnega
reda te skupščine.
Gradivo za skupščino
Na sedežu družbe v Dunajska cesta 159,
Ljubljana je vsak delovni dan med 8. in 12.
uro delničarjem na vpogled:
– letno poročilo družbe za leto 2007,
– poročilo nadzornega sveta o pregledu
Letnega poročila iz prejšnje alineje in
– utemeljitev predlogov sklepov za skupščino.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci pod pogojem, da najmanj tri dni pred
dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe.
Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec mora priložiti pisno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.
Direktor RGS d.d.

Ob-4336/08
Direktor družbe RGS, poslovne dejavnosti, d.d., Dunajska cesta 159, Ljubljana
v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1)
in v skladu s Statutom družbe RGS, d.d.
sklicuje
skupščino delničarjev
družbe RGS, poslovne dejavnosti, d.d.,
ki bo dne 10. 6. 2008, ob 14. uri, v prostorih notarke Nade Kumar, Slovenska 56,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika skupščine se imenuje Franc
Novak, za preštevalca glasov pa oseba, ki
bo predlagana na skupščini.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za 2007, poročilom nadzornega sveta
o pregledu letnega poročila in odločanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitvi
razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Bilančni dobiček družbe, ugotovljen
po stanju na dan 31. 12. 2007 v znesku
770.101,42 EUR se uporabi v znesku
743.000,00 EUR (8 EUR bruto na delnico)
za izplačilo dividend delničarjem, ostanek
v znesku 27.101,42 EUR pa ostane nerazporejen.
Upravičenci do dividend so delničarji,
ki bodo vpisani v centralnem registru KDD
– Centralno klirinško depotne družbe, d.d.
na dan skupščine.
Družba bo izplačala dividende v denarju
v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
2. Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe ter članom nadzornega sveta za
njihovo delo v letu 2007, s čimer se potrdi in
odobri njihovo delo v navedem obdobju.
3. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in
za njihov morebitni umik.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Skupščina v skladu z 8. alinejo prvega
odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih
družbah pooblašča upravo družbe, da lahko
v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati
10% osnovnega kapitala družbe.
Uprava pridobiva lastne delnice po najnižji nakupni ceni 5,00 EUR za delnico in
najvišji nakupni ceni za delnico, ki jo predstavlja knjigovodska vrednost delnice.
Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji lastne delnice, ki so pridobljene
v skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah,
umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina prav tako pooblašča nadzorni svet,
da uskladi Statut družbe s sklepom uprave
o umiku lastnih delnic.
Pooblastilo upravi velja za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in s tem povezane spremembe
Statuta.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Osnovni kapital družbe v znesku
387.560,51 EUR, ki je razdeljen na 92.875
navadnih, imenskih kosovnih delnic se poveča za 366.856,25 EUR tako, da po povečanju osnovni kapital znaša 754.416,76
EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede iz sredstev družbe, in sicer tako, da se
v osnovni kapital preoblikuje presežek zakonskih rezerv v znesku 366.856,25 EUR.
Postavka lastnega kapitala, ki se preoblikuje
v osnovni kapital, je izkazana v zadnji letni
bilanci stanja, ki jo je pregledal revizor ter
o njej dal mnenje brez pridržka.
Družba bo izvedla povečanje osnovnega
kapitala brez izdaje novih kosovnih delnic in
se bo zaradi povečanja osnovnega kapitala
zgolj povečal pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice.
2. Zaradi povečanja osnovnega kapitala iz prejšnje točke se v točki 3.1. Statuta
družbe znesek 387.560,51 EUR nadomesti
z zneskom 754.416,76 EUR.
5. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
1. Osnovni kapital družbe v znesku 754.416,76 EUR, ki je razdeljen na
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Ob-4364/08
Na podlagi 3. točke 5. člena Statuta
družbe Butan plin d.d. Ljubljana, sklicuje
uprava družbe Butan plin d.d. Ljubljana,
Verovškova 70
12. sejo skupščine družbe,
ki bo v sredo, 11. 6. 2008, ob 10. uri,
v poslovnih prostorih družbe, v sejni sobi na
Verovškovi 70/I, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se predsednika skupščine, imenuje preštevalec glasov in potrdi notar.
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3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: skupščina se seznani s poslovnim poročilom za leto
2007. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica za poslovno leto 2007.
4. Razdelitev dobička za leto 2007.
Predlog sklepa uprave na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta: sprejme
se predlog uprave o razdelitvi dobička za
leto 2007.
5. Nagrade in sejnine članom NS.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sprejme se predlog izplačila nagrad članom NS za leto 2007.
Sprejme se sklep povečanja sejnin članom NS.
6. Obravnava predloga o imenovanju revizorske hiše.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizorsko hišo, ki bo opravila revizijo družbe
v letu 2008, se imenuje predlagano revizorsko hišo.
7. Nominacija članov NS.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog imenovanja članov NS.
8. Povečanje zakonskih rezerv.
Predlog sklepa nadzornega sveta: sprejme se predlog povečanja zakonskih rezerv.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.
Prijavo za udeležbo na skupščini je potrebno deponirati najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine in to velja tako za delničarje, kot za pooblaščence.
Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.
Pozivamo vse udeležence in pooblaščence, da se javijo v sejni sobi najmanj
1 uro pred začetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Vsa gradiva ter druge informacije se dobijo vsak delovni dan na sedežu družbe ali
na tel. 01/58-89-813.
Butan plin d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-4388/08
Na podlagi 10. člena Statuta delniške
družbe Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze
95, Petrovče, uprava sklicuje
13. skupščino delničarjev,
dne 11. 6. 2008 ob 13. uri, na sedežu
družbe, Kasaze 95, 3301 Petrovče.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: ugotovi se sklepčnost skupščine,
o njem pa ne glasuje.
2. Izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina izvoli predsednika skupščine Žužej Franca ter dve preštevalki glasov:
Urankar Evelin in Kramer Andrejo.
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Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila poslovanja družbe za leto 2007. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila se
ugotovi:
a) Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša 385.433,95
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
60.132,73 EUR oziroma 1,51 EUR bruto
za delnico, se nameni za izplačilo dividend.
Dividende se izplačajo iz ostanka prenesenega čistega dobička za leto 2002 v znesku
39.332,50 EUR, razlika v znesku 20.800,23
EUR iz prenesenega čistega dobička za leto
2003.
Pri obračunu dividend se lastne delnice
odštejejo od stanja v delniški knjigi.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan
30. 5. 2008. Dividende se izplačajo v roku
60 dni od sprejema sklepa na skupščini.
c) O delu bilančnega dobička v višini
325.301,22 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.2. Skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta in jima podeljuje razrešnico za poslovno leto 2007.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v euro.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: osnovni kapital družbe, ki znaša
88.494.000,00 SIT, se preračuna v euro na
način iz prvega odstavka 693. člena Zakona
o gospodarskih družbah tako, da ta znaša
369.462,45 EUR. Razlika v višini 183,53
EUR, ki nastane pri preračunu po navedenem določilu, se pokrije iz drugih rezerv iz
dobička.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: družba uvede kosovne delnice tako,
da se vsaka delnica z nominalnim zneskom
8,35 EUR nadomesti z 1 kosovno delnico in
je po zamenjavi osnovni kapital družbe v višini 369.462,45 EUR razdeljen na 44.247
navadnih kosovnih delnic, ki glasijo na ime.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po tretjem odstavku 381.
člen a ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital v višini 369.462,45
EUR, ki je razdeljen na 44.247 navadnih
kosovnih delnic na ime, se zaradi neuspešne prodaje delnic iz sklada lastnih delnic
zmanjša za 36.946,24 EUR tako, da osnovni kapital po zmanjšanju znaša 332.516,21
EUR. Umakne se 4.424 navadnih kosovnih
delnic. Po zmanjšanju je osnovni kapital
razdeljen na 39.823 navadnih kosovnih
delnic na ime.
V breme osnovnega kapitala se knjiži
znesek 36.946,24 EUR, razlika do nakupne vrednosti umaknjenih delnic v znesku
88.529,28 EUR knjiži v breme drugih rezerv
iz dobička.
Razveljavitev delnic: uprava družbe je
pooblaščena, da v delniški knjigi vodeni

v nematerializirani obliki v Klirinško depotni
družbi (KDD) Ljubljana, izvede sklep skupščine.
Vpis zmanjšanja v sodni register: uprava je pooblaščena, da sodnemu registru
prijavi vpis sklepa skupščine o zmanjšanju
osnovnega kapitala skupaj s prijavo za vpis
zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom
delnic.
7. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
Obstoječa dejavnost družbe se uskladi
s standardno klasifikacijo dejavnosti tako,
da odslej glasi:
– A/01.110 Pridelovanje žit (razen riža),
stročnic in oljnic
– A/01.190 Pridelovanje cvetja in drugih
enoletnih rastlin
– A/01.240 Gojenje pečkastega in koščičastega sadja
– A/01.250 Gojenje drugih sadnih dreves
in grmovnic
– A/01.270 Gojenje rastlin za izdelavo
napitkov
– A/01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
– A/01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
– A/01.300 Razmnoževanje rastlin
– N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– A/01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
– C/10.310 Predelava in konzerviranje
krompirja
– C/10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
– C/10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
– C/11.010 Proizvodnja žganih pijač
– C/11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
– F/41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– F/43.110 Rušenje objektov
– F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela
– G/45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
– G/46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov
– G/46.210 Trgovina na debelo z žiti,
tobakom,semeni in krmo
– G/46.220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami
– G/46.310 Trgovina na debelo s sadjem
in zelenjavo
– G/46.340 Trgovina na debelo s pijačami
– G/46.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G/46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
– G/46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
– G/46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
– G/46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
– G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
– G/47.190 Druga trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah
– G/47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
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– G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
– G/47.290 Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah z živili
– G/47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kovinskimi izdelki
z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
barvami in steklom
– G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
– G/47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
– G/47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi
– G/47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
– G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti
za igre in zabavo
– G/47.789 Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti
ali po internetu
– G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
– I/55.202 Turistične kmetije s sobami
– I/55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
– I/55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši
čas
– I/56.102 Okrepčevalnice in podobni
obrati
– H/49.410 Cestni tovorni promet
– H/52.100 Skladiščenje
– H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
– N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem
in zakup
– N/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem in zakup
– M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
– M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
– M/70.220 Drugo podjetništvo in poslovno svetovanje
– M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
– M/71.111 Arhitekturno projektiranje
– M/71.129 Druge inženirske dejavnosti
in tehnično svetovanje.
8. Spremembe in dopolnitev statuta in
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
8.1. Zaradi prehoda na euro in uvedbe
kosovnih delnic in zmanjšanja osnovnega
kapitala z umikom delnic se prvi odstavek
3. člena statuta družbe spremeni tako, da
glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
332.516,21 EUR (tristodvaintridesettisoč-

– G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
– G/47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
– G/47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi
– G/47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
– G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
– G/47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti
za igre in zabavo
– G/47.789 Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti
ali po internetu
– G/47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
– I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
– I/55.202 Turistične kmetije s sobami
– I/55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
– I/55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši
čas
– I/56.102 Okrepčevalnice in podobni
obrati
– H/49.410 Cestni tovorni promet
– H/52.100 Skladiščenje
– H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– N/77.110 Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
– N/77.120 Dajanje tovornjakov v najem
in zakup
– N/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem in zakup
– M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
– M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
– M/70.220 Drugo podjetništvo in poslovno svetovanje
– M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
– M/71.111 Arhitekturno projektiranje
– M/71.129 Druge inženirske dejavnosti
in tehnično svetovanje.
8.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet
za izdelavo in sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
Gradivo in dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovnik od ponedeljka do petka, med
12. in 14. uro.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine pisno podajo družbi razumno
utemeljen nasprotni predlog sklepov.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G, zastopniki, člani
nadzornega sveta in uprave. Glasovalno
pravico imajo delničarji s številom glasov, ki
je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji
vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana
na 10 dan pred datumom zasedanja skupščine, to je 30. 5. 2008. Od tega dne, pa do
dneva po končanem zasedanju ni prenosa

petstošestnajst 21/100) EUR in je razdeljen na 39.823 navadnih kosovnih delnic na
ime.«
8.2. Zaradi uskladitve dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti se
spremeni 2. člen statuta družbe tako, da
glasi:
– A/01.110 Pridelovanje žit (razen riža),
stročnic in oljnic
– A/01.190 Pridelovanje cvetja in drugih
enoletnih rastlin
– A/01.240 Gojenje pečkastega in koščičastega sadja
– A/01.250 Gojenje drugih sadnih dreves
in grmovnic
– A/01.270 Gojenje rastlin za izdelavo
napitkov
– A/01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
– A/01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
– A/01.300 Razmnoževanje rastlin
– N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
– A/01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
– C/10.310 Predelava in konzerviranje
krompirja
– C/10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
– C/10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
– C/11.010 Proizvodnja žganih pijač
– C/11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
– F/41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
– F/43.110 Rušenje objektov
– F/43.120 Zemeljska pripravljalna dela
– G/45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
– G/46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov
– G/46.210 Trgovina na debelo z žiti,
tobakom,semeni in krmo
– G/46.220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami
– G/46.310 Trgovina na debelo s sadjem
in zelenjavo
– G/46.340 Trgovina na debelo s pijačami
– G/46.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
– G/46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje
– G/46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
– G/46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
– G/46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
– G/47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
– G/47.190 Druga trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah
– G/47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
– G/47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
– G/47.290 Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah z živili
– G/47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kovinskimi izdelki
z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
barvami in steklom
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lastništva delnic v delniški knjigi. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
imajo delničarji, ki najkasneje v 3 dneh pred
sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo, to je do 6. 6. 2008, do 10.
ure. Vsaka kosovna delnica velja 1 glas.
Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo
v sprejemni pisarni pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni
udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini, in druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen pod točko
6 in 8, kjer je potrebna ¾ večina.
Način glasovanja
Glasovanje je osebno in po zastopnikih
pravnih oseb, in sicer na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar ob vstopu v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje pravne osebe na skupščini mora biti pisno, vsebovat
mora ime in priimek, naslov pooblaščenca,
firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob navedeni uri
ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol
ure je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih glasov.
Sadjarstvo Mirosan d.d.
uprava družbe
Ob-4404/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in
38. člena Statuta družbe TKI Hrastnik, d.d.,
Za Savo 6, Hrastnik, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
trinajsto skupščino
delniške družbe,
ki bo 13. 6. 2008 ob 16. uri, v prostorih
sejne sobe uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine:
a) imenovanje predsednika skupščine,
b) imenovanje preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu
uprave kot sledi:
– predsednik skupščine: Franci Vozlič;
– preštevalke glasov: Karmen Podmenik, Frančiška Šentjurc (Lea Žibert);
– notarka: Marjana Kolenc-Rus.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2007 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave o poslovanju za
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta ter potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jima
podeli razrešnico.
3. Predlog pokrivanja bilančne izgube za
poslovno leto 2007 ter pokrivanja rezervacij
za odpravnine in jubilejnih nagrad za leto
2007.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in pozitivnega mnenja
nadzornega sveta se bilančna izguba v poslovnem letu 2007 v višini 1.414.482,16 €
pokrije iz naslednjih sestavin kapitala:
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a) iz drugih rezerv družbe v višini
175.466,93 €,
b) iz zakonskih rezerv družbe v višini
487.260,84 €,
c) iz kapitalskih rezerv v višini
751.754,39 €.
d) Rezervacije za odpravnine in jubilejne
nagrade za leto 2007 v višini 42.761,10 € se
pokrijejo iz kapitalskih rezerv družbe.
4. Spremembe statuta družbe zaradi prehoda osnovnega kapitala na EUR, uvedbe
kosovnih delnic, spremembe dejavnosti ter
uskladitev statuta z ZGD-1.
Predlog sklepov:
1) Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.091.287.000,00 SIT se preračuna v evre
na način iz 693. člena ZGD-1 tako, da znaša
4.553.859,96 €.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da vsaka 1 delnica z nominalnim zneskom postane 1 kosovna delnica brez nominalnega zneska.
Spremeni se 3. člen statuta tako, da sedaj glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
4.553.859,96 € in je razdeljen na 1.091.287
navadnih imenskih kosovnih delnic.
2) Spremeni se 2. člen statuta tako, da
se dejavnost uskladi z novo standardno klasifikacijo dejavnosti. Dejavnost je razvidna iz
čistopisa statuta v predloženem besedilu.
3) Sprejme se spremembe statuta zaradi
uskladitve z veljavnim ZGD-1 ter se sprejme
čistopis v predloženem besedilu.
5. Seznanitev skupščine z zamenjavo
članice nadzornega sveta predstavnico sveta delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
dosedanjo članico nadzornega sveta predstavnico sveta delavcev Antonijo Zupančič
zamenja nova članica Jelka Klemenc, univ.
dipl. bio.
6. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
TKI Hrastnik, d.d. za leto 2008, se na pred
log nadzornega sveta imenuje revizorska
hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v tajništvu uprave
družbe na naslovu Za Savo 6, Hrastnik, vsak
delovni dan v tednu med 12. in 15. uro.
Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu oziroma zakonitemu zastopniku, in sicer na podlagi
glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu
v prostor, kjer bo zasedanje skupščine. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini
prijaviti upravi družbe pisno, najkasneje tri
dni pred skupščino oziroma pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno in
najkasneje tri dni pred skupščino predloženo upravi družbe, kjer se hrani. Delničarji,
udeleženci zasedanja skupščine so dolžni
podpisati seznam prisotnih na seji skupščine uro pred uradnim začetkom skupščine. Pooblastila za zastopanje in pridobitev
glasovalne pravice na skupščini delniške
družbe pridobljena na podlagi organizirano
zbranih pooblastil, morajo biti pridobljena
na način kot to določa Zakon o prevzemih
(ZPre) Ur. l. RS, št. 47/97, 61. in 62. člen
ter o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja
pooblastil, predhodno obvestiti Agencijo za
trg vrednostih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev
(navadna večina), razen če zakon ali statut
ne določata drugače.
TKI Hrastnik, d.d.
uprava
direktor
Branko Majes, univ. dipl. oec.
nadzorni svet
predsednik
Stevica Čeko, univ. dipl. oec.
Ob-4405/08
Uprava družbe Plama-pur d.d. Podgrad
sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 42. člena Statuta delniške družbe
13. sejo skupščine
delničarjev delniške družbe Plama-pur
Podgrad,
ki bo 12. junija 2008 ob 12. uri, v sejni
sobi družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Sklicatelj skupščine začne skupščino,
poda ugotovitve o udeležbi delničarjev. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik.
Predlog sklepa, ki ga predlaga uprava:
za predsednika skupščine se izvoli Danilo
Grilj, za preštevalki glasov se izvolita Vladimira Ceglar in Viviana Kavčič.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
in potrditve letnega poročila za poslovno
leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepov, ki jih predlagata uprava
in nadzorni svet:
1. Na dan 31. 12. 2007 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 2.415.319,84 EUR
se uporabi za:
– izplačilo dividend delničarjem v znesku 446.418,70 EUR oziroma po 0,65 EUR
bruto na delnico,
– udeležbo nadzornega sveta v dobičku 22.000,00 EUR,
– prenos v naslednje leto v znesku
1.946.901,14 EUR.
Za izplačilo dividend se uporabi preneseni dobiček iz let 2004 in 2005.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem vpisanim
v KDD na dan 16. 6. 2008.
V istem roku se realizira tudi udeležba
nadzornega sveta v dobičku. Kriteriji za delitev nagrade iz udeležbe nadzornega sveta v dobičku so: 1,5 enote za predsednika
nadzornega sveta, 1 enota za člane nadzornega sveta.
2. Skupščina delničarjev podeljuje
razrešnico upravi ter nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2007.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta družbe ter
čistopis statuta v predlaganem besedilu.
5. Pooblastilo upravi za pridobivanje in
odsvajanje lastnih delnic.
Predlog sklepa, ki ga predlagata uprava
in nadzorni svet:
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Skupščina družbe Plama-pur, d.d.
na podlagi osme alinee prvega odstavka
247. člena ZGD pooblašča upravo družbe,
da lahko v imenu družbe in za račun družbe
kupi lastne delnice do skupaj 68.679 delnic,
kar predstavlja 10% osnovnega kapitala.
Pri pridobivanju lastnih delnic nabavna cena ne sme biti višja od knjigovodske
vrednosti delnice. Pri odsvojitvi delnic pa
prodajna oziroma obračunska cena delnice
ne sme biti nižja od nabavne cene lastnih
delnic. Pridobitev ali odsvojitev lastnih delnic
mora biti opravljena na podlagi posla, sklenjenega na organiziranem trgu.
Uprava lahko pridobiva lastne delnice za
namene iz 247. člena ZGD.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko
lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala, o čemer mora obvestiti nadzorni
svet.
Delničarji imajo pri prodaji delnic, ki jih
družba kupi na podlagi tega pooblastila,
prednostno pravico ter morajo biti ob enakih
pogojih enako obravnavani vsi ponudniki.
Prednostna pravica delničarjev pri odsvojitvi lastnih delnic se izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, na
podlagi pooblastila v tem sklepu skupščine.
To pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejema sklepa na seji skupščine.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni
svet: za revizijo računovodskih izkazov za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo PRO Revizija d.o.o., Kazarje 10,
6230 Postojna.
7. Seznanitev s spremembami v nadzornem svetu.
Skupščino se seznani, da je Svet delavcev na seji dne 17. 1. 2008 na podlagi
podane odstopne izjave, iz članstva v nadzornem svetu s 17. 1. 2008 razrešil Danijelo
Lavrenčič in Viljana Žitka. Svet delavcev je
hkrati za nova člana imenoval Andreja Muho
in Milana Mikolja. Nova člana nadzornega
sveta sta imenovana za preostanek mandatne dobe predstavnikov delavcev, tj. od
18. 1. 2008 do 18. 4. 2009.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo samo tisti delničarji oziroma njihovi
zastopniki in pooblaščenci, ki prijavijo svojo
udeležbo na skupščini najkasneje do 9. 6.
2008 do 9. ure tajništvu družbe. Izpis za
pripravo glasovnic bo narejen po delničarjih
in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški
knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 9. 6. 2008.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sejni sobi družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
od dneva sklica, in sicer vsak delovni dan od
11. do 13. ure do dneva skupščine. Gradivo
je objavljeno tudi na spletni strani družbe.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
v pisni obliki, utemeljeno obrazložen in vložen v roku 7 dni po objavi tega sklica.
Pravico sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo delničarji sami ali po svojih pooblaščenih ali zakonitih zastopnikih, ki
morajo k prijavi priložiti pisno pooblastilo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno
prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
O 1. točki se glasuje javno, o ostalih
točkah pa z glasovnicami, ki jih delničarji ali
njihovi zastopniki prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo skupščina.
V skladu z dogovorom na skupščini pa
se lahko o vseh točkah dnevnega reda glasuje javno z dvigom rok.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, tj. 19. junija 2008
ob 18. uri, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Liko d.d. Liboje
direktorica
Magda Mesec

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri
v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Pomembnejše spremembe podatkov in
ostale poslovne dogodke družba sproti objavlja na sistemu elektronskega obveščanja
Ljubljanske borze SEOnet. Dostop do objave je omogočen tudi preko spletnih strani
družbe www.plama-pur.si.
Plama-pur d.d.
uprava
Ob-4406/08
Na podlagi 49. člena statuta delniške
družbe Liko d.d. Liboje uprava sklicuje
14. skupščino
delniške družbe Liko d.d. Liboje,
v četrtek, dne 19. junija 2008, ob 17. uri,
na sedežu družbe v Libojah 26a, z nasled
njim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa sklicatelja: izvoli se predsednika skupščine, preštevalca glasov in
ugotovi prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe
za leto 2007 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja 31. 12. 2007 je izkazan
v znesku 3.158.092,49 EUR.
3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto
2007 se razdeli za:
a) Izplačilo dividende delničarjem v skupni vrednosti 175.892,16 EUR, kar pomeni:
vrednost bruto dividende 3,18 EUR,
vednost neto dividende 2,544 EUR.
b) Izplačilo nagrade upravi 6.500,00
EUR.
c) Izplačilo nagrade nadzornemu svetu
6.500,00 EUR.
Za izplačilo dividend, nagrado upravi in
nadzornemu svetu se uporabi preneseni čisti dobiček iz poslovnega leta 2000.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni od
dneva zasedanja skupščine.
d) Bilančni dobiček v višini 2.969.200,33
EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi
uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni čisti dobiček).
3.3. Skupščina podeljuje članom uprave
in nadzornega sveta družbe razrešnico za
poslovno leto 2007, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.
Gradivo za odločanje na skupščini je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v času od sklica do 3 dni pred skupščino
med 12. in 14. uro pri upravi družbe.
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Ob-4407/08
Uprava in nadzorni svet KDD d.d. v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1
objavljata vabilo na
14. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine,
ki bo dne 12. junija 2008 ob 12. uri, v veliki
konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe Trg republike 3, Ljubljana.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem
mestu.
Dnevni red:
1.) Otvoritev skupščine in izvolitev članov
delovnega predsedstva.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju
članov delovnega predsedstva:
Za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Stojan Zdolšek.
Za člana delovnega predsedstva se
imenujeta mag. Aleš Žajdela in mag. Miloš
Čas.
2.) Obravnava letnega poročila za leto
2007, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme
sklep o uporabi bilančnega dobička:
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
za poslovno leto 2007 znaša 1.961.255,35
evrov.
2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2007
se uporabi za naslednje namene:
a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 709.828,00 evrov, tako da dividenda
na delnico znaša 1.365,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi v petnajstih dneh
po datumu skupščine osebam, ki so na
dan skupščine vpisane kot imetniki delnic
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v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.
b) Za izplačilo nagrade članom nadzornega sveta po 42. členu statuta družbe se
uporabi 53.300,00 evrov, in sicer za predsednika nadzornega sveta 9.500,00 evrov, za
namestnika predsednika nadzornega sveta
8.300,00 evrov, za posameznega drugega
člana nadzornega sveta pa 7.100,00 evrov.
c) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.198.127,25 evrov bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
sklep o podelitvi razrešnice:
Članoma uprave in članom nadzornega
sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2007.
3.) Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme sklep o imenovanju revizorja za
leto 2008: za revizorja, ki bo revidiral letno
poročilo družbe za leto 2008, se imenuje revizijska družba Constantia plus, svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 160.
4.) Spremembe statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o spremembah statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta. Besedilo predlaganih sprememb
je skupaj z utemeljitvijo delničarjem na voljo
v poslovnih prostorih družbe.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda
Gradivo k točki 2:
– letno poročilo za leto 2007, ki ga je dne
25. 3. 2008 sestavila uprava družbe, in ki ga
je potrdil nadzorni svet,
– revizorjevo poročilo revizijske družbe
Constantia plus, svetovanje, d.o.o., Ljubljana z dne 25. 3. 2008,
– poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2007.
Gradivo k točki 3:
– utemeljitev predloga za imenovanje
revizorja.
Gradivo k točki 4:
– utemeljitev predloga sprememb statuta.
Gradiva bodo delničarji prejeli z vabilom
za sklic skupščine. Od dneva objave tega
sklica pa lahko gradivo pregledajo tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48
v Ljubljani, vsak dan od 9. do 12. ure, pri
Ivanki Hozjak.
Pogoji za udeležbo na skupščini
V skladu s 34. členom statuta družbe se
skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo
udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine in so na ta dan
po stanju centralnega registra vrednostnih
papirjev ob časovnem trenutku zaprtja sistema kot delničarji vpisani v delniško knjigo
družbe.
Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi
zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za
zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine.
KDD d.d.
predsednik uprave
Boris Tomaž Šnuderl
član uprave
Davor Pavić
predsednik nadzornega sveta
mag. Aleš Žajdela
Ob-4408/08
Na podlagi prvega odstavka 23. člena Statuta delniške družbe JUB-H d.d. in
v skladu z določili ZGD-1 sklicuje uprava
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družbe JUB-H d.d., družba za upravljanje
in financiranje, d.d.
16. redno sejo skupščine,
ki bo dne 12. 6. 2008 ob 11. uri, v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra na
sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28.
Informacija: Družba JUB kemična industrija d.d. se je na 15. seji skupščine, ki je
bila 24. 12. 2007, s skupščinskim sklepom
preimenovala v JUB-H, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Okrožno sodišče
v Ljubljani je sklep o spremembi firme sprejelo pod SRG2007/15928.
16. skupščina bo potekala z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Po 26. členu Statuta skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta Miro
Sotlar.
Predlog sklepa: za preštevalko glasov se
izvoli Mojca Rak.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za leto 2007 v višini 3.237.177,86 €,
in sicer:
– čisti dobiček za leto 2007 iz bilance
stanja 1.716.650,44 €,
– preneseni čisti dobiček 547.779,39 €,
– zmanjšanje drugih rezerv iz dobička
972.748,03 €.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2007 v višini 3.237.177,86 € se uporabi za:
– del, ki se razdeli delničarjem v višini
886.915,50 €,
– del, ki se uporabi v skladu s 14. členom
Statuta družbe v višini 85.832,53 €,
– preostali del dobička v višini
2.264.429,83 € se odvede v druge rezerve
iz dobička.
2.3.2. Do izplačila dividend je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 7.
2008.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2008 se imenuje revizijska
družba Dinamic d.o.o., Novo mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled in dostopni
delničarjem v tajništvu uprave v Dolu pri Ljubljani 28, vsak delovni dan od 11. do 14. ure
od dneva objave sklica skupščine do 12. 6.
2008. Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisno
pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje do vključno 9. 6.
2008. Delničarji morajo biti vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne možne
prijave na skupščino.

Če na prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Uprava JUB-H d.d.
Ob-4411/08
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na
15. redno skupščino
delniške družbe Hotel Slon,
ki bo v četrtek, 12. 6. 2008, ob 16. uri,
v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani organi skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2007,
b) bilančni dobiček družbe, ki znaša
1.107.285,34 EUR, se uporabi:
– del dobička v višini 702.338,00 EUR se
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
knjigo družbe na dan zasedanja skupščine,
v obliki dividende, ki znaša 11,90 EUR na
delnico in se izplača: 50% do 25. 6. 2008 in
50% do 5. 12. 2008,
– preostali del bilančnega dobička v višini 404.947,34 EUR ostane nerazporejen
(preneseni dobiček),
c) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2008 se imenuje revizorska družba Auditor d.o.o. iz Ptuja.
4. Seznanitev skupščine s spremembo
predstavnika delavcev v nadzornem svetu
družbe.
Skupščino se seznani, da je Marinka
Razoršek kot predstavnica delavcev v nadzornem svetu družbe, dne 26. 10. 2007
podala odstopno izjavo, ter da je bil dne
15. 11. 2007 za novega predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe izvoljen
Alojz Mohorčič.
Letno poročilo uprave za leto 2007, poročilo revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo za skupščino
s predlogi sklepov so delničarjem na voljo v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9.
in 12. uro, v času od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo v pisni obliki v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so bili najmanj deset dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe in ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
najkasneje tri dni pred skupščino.
Pooblaščenci oziroma zastopniki delničarjev se morajo pred skupščino izkazati
s pisnim pooblastilom.
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Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje skupščine dne 12. 6. 2008 ob
17. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Hotel Slon d.d.
direktor

3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.
3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe z uskladitvijo dejavnosti z novo
standardno klasifikacijo.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2008 se za
revizorja družbe imenuje Constantia Plus,
svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa: na lastno željo se pred iztekom
mandata razreši član nadzornega sveta
Jože Mermal in se do izteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta imenuje
Tatjana Kocjančič.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s predlogi sklepov, letnim poročilom za poslovno
leto 2007 in Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, sprememb in
dopolnitve statuta je delničarjem na vpogled
v dokumentacijsko arhivskem centru, Šmartinska 152, Ljubljana, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 10. junija 2008. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Udeleženci se ob prihodu
identificirajo z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 9. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Borut Baznik
direktor družbe Ajdacom d.d.

Ob-4415/08
Na podlagi točke 7.3 Statuta družbe Manufaktura Trgovsko podjetje d.d., Sedejeva ulica 6, Nova Gorica, sklicuje uprava
družbe
13. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 12. junija 2008, ob 13. uri,
v upravnih prostorih družbe v Novi Gorici,
Sedejeva ulica 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se članici verifikacijske komisije, in sicer Karmen Przybylski in Zvonka
Drašček, ter predsednica skupščine Katja
Blažič.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2007
znaša 251.887,27 EUR in je sestavljen iz
prenesenega čistega poslovnega izida iz
leta 2006 (22.063,49 EUR) in čistega dobička iz leta 2007 (229.823,78 EUR) se
uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
82.441,10 EUR se izplača delničarjem
v obliki dividend. Na vsako delnico se izplača 0,70 EUR dividende v bruto znesku;
– del bilančnega dobička v višini
169.445,90 EUR ostane nerazporejen.
4. Izvolitev člana nadzornega sveta, ki
zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa:
Zaradi izteka mandata dosedanje članice
nadzornega sveta Katje Blažič, ki zastopa
interese delničarjev, se izvoli člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev,
izmed dveh kandidatk:
– Blažič Katje,
– Rijavec Tanje.
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 se imenuje
revizijsko hišo In Revizija d.o.o. Ljubljana,
Linhartova 1.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 12. junij 2008
ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 13.30. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji in prijava udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Svojo udeležbo morajo sporočiti pisno na
naslov družbe najkasneje tri delovne dni
pred zasedanjem.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti na sedežu družbe vsaj tri delovne dni pred zasedanjem. Pooblastila morajo
biti pisna in ostanejo družbi.

Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino, skladno določilom XII. poglavja Zakona o prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici v Sedejevi ulici 6 vsak
delovni dan od prvega dne po objavi sklica
od 8. do 12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku
7 dni, šteto od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po
pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Manufaktura d.d.
uprava družbe
Ob-4419/08
Na podlagi 28. člena Statuta družbe
Ajdacom d.d., Šmartinska 152, Ljubljana, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 13. junija 2008 ob 8.30, v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem
sklepa:
Skupščina Ajdacom d.d. imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva
člana preštevalca glasov.
Na skupščini bo prisoten notar Bojan
Podgoršek.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d.d. in
skupine Ajdacom za poslovno leto 2007 in
Poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter sprejem sklepov
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:
1. Skupščina se seznani s sprejetim
revidiranim letnim poročilom družbe Ajdacom d.d. in Skupine Ajdacom za poslovno
leto 2007 ter Poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila.
2. Bilančni dobiček na dan 31. 12.
2007 v višini 1.449.539,56 EUR se uporabi
kot sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende
bilančni dobiček v znesku 9,30 EUR bruto
za delnico, kar skupaj predstavlja znesek
1.387.708,80 EUR,
– do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana drugi delovni dan
po seji skupščine to je 17. junija 2008,
– v obliki udeležbe na dobičku se
direktorju izplača nagrada v višini bruto
1.800,00 EUR,
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega dobička
preteklih let in dobička tekočega leta,
– bilančni dobiček v višini 60.030,76
EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Dividende in udeležba na dobičku se
izplačajo najkasneje do 30. junija 2008.

Stran

Ob-4427/08
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Statuta javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in določil Zakona
o gospodarskih službah (Uradni list RS, št.
42/06), sklicuje uprava družbe
8. skupščino
delniške družbe Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica d.d.,
ki bo na sedežu družbe v Kromberku,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, dne
10. junija 2008, s pričetkom ob 13.30, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: za predsednico skupščine se imenuje Jasmina Kalin Kante; za preštevalki
glasov se imenujeta Darja Rijavec in Januša Kokot.

Stran
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Skupščini bo prisostvovala notarka Zdenka Gustinčič.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina delničarjev se seznani
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi poslovnega poročila in
stališči do revizijskega poročila.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček za leto 2007 v višini
148.002,96 EUR se razporedi v zakonske
rezerve.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina potrjuje delo direktorja in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter
podeljuje direktorju in članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2007.
5. Sprememba in dopolnitev statuta delniške družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.
6. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska družba
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje,
d.o.o.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Glasovalne pravice delnic so opredeljene s statutom delniške družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na skupščini oddajo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj 3 dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu uprave
družbe.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
družbe, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen prve točke se glasuje z glasovnicami.
Gradivo: gradivo za skupščino in letno
poročilo je na vpogled v tajništvu družbe
vsak delovni dan od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja.
Nasprotni predlogi: morebitni nasprotni
predlogi k posameznim točkam dnevnega
reda morajo biti v pisni obliki, razumno ute-
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meljeni in poslani upravi v sedmih dneh po
objavi tega sklica.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
direktor
Miran Lovrič, univ. dipl. inž. grad.
Ob-4428/08
Na podlagi 30. člena Statuta družbe
Strenia, proizvodnja, popravilo in vzdrževanje strojne opreme d.d., uprava družbe slicuje
13. redno letno skupščino družbe,
ki bo v torek, dne 10. junija 2008, ob
8. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Aleš Musar, za preštevalki glasov pa Maja Bitenc in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2007 ter s poročilom
nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in njegovim stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2007
in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2007, ter
s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizijskega poročila.
3. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 3.1: čisti dobiček na
dan 31. 12. 2007 v višini 464.499,15 EUR, ki
izvira iz čistega poslovnega izida leta 2007,
ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za delo v poslovnem letu 2007.
4. Nagrade nadzornemu svetu in upravi
za uspešno delo v letu 2007.
Predlog sklepa št. 4: nadzornemu svetu
v sestavi iz leta 2007 in upravi se v breme
poslovnih stroškov izplača nagrada za uspešno delo v letu 2007 v skupni bruto višini
57.500,00 EUR kot sledi:
– 20.000,00 EUR se izplača kot nagrada
članom nadzornega sveta, od česar prejme predsednik nadzornega sveta nagrado
v bruto višini 10.000,00 EUR, člana nadzornega sveta pa vsak po 5.000,00 EUR;
– 37.500,00 EUR se izplača kot nagrada
upravi.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa št. 6: na predlog nad
zornega sveta skupščina družbe imenuje
za revizorja za poslovno leto 2008 revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za

revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
6. Seznanitev skupščine z imenovanjem
člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih.
Predlog sklepa št. 6: skupščina družbe
se seznani z imenovanjem Jožeta Kastelica
za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika zaposlenih, z dnem 1. 1. 2008.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno klirinški
depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje 10
dni pred dnem izvedbe skupščine.
Glasovalne pravice na skupščini bodo
imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje
3 dni pred sejo skupščine svojo udeležbo
pisno najavili na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Letno poročilo za poslovno leto 2007 in
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila ter drugo gradivo
za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med
9. in 12. uro.
Strenia d.d.
uprava družbe
Št. 0460/2008
Ob-4433/08
Na podlagi 33. člena Statuta Zbornice in
sklepa Upravnega odbora Zbornice z dne
22. 4. 2008 sklicujem
XI. redno skupščino Zbornice,
ki bo dne 10. 6. 2008, v prostorih restavracije Avtocampa Ježica v Ljubljani, s pričetkom ob 11. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev zapisnikarja.
3. Izvolitev verifikacijske komisije.
4. Govor predsednika Zbornice.
5. Pozdravni govor gostov.
6. Poročilo Nadzornega odbora.
7. Poročilo Upravnega odbora in drugih
organov Zbornice.
8. Poročilo strokovne službe Zbornice.
9. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
10. Sklepanje o poročilih.
11. Obravnava sprememb in dopolnitev
Zakona o zasebnem varovanja in sprejetje
sklepa o reorganizaciji Zbornice.
Odmor
V nadaljevanju prisostvujejo zasedanju
delegati članov pravnega naslednika sedanje Zbornice.
Dnevni red:
1. Sprememba Statuta Zbornice.
2. Volitve organov Zbornice.
3. Programski cilji Zbornice.
4. Razno.
Zbornica RS za zasebno varovanje
predsednik Zbornice
Marjan Pišek, dipl. p.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 227/2005
Os-4356/08
To sodišče je s sklepom St 227/2005 dne
25. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Ripak Plus d.o.o. – v stečaju,
Zgornje Pirniče 123, Medvode.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2008
St 59/2008
Os-4357/08
To sodišče je s sklepom St 59/2008 dne
28. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MBM 77 – družba za trgovino
in storitve d.o.o., Šmartinska c. 32, Ljub
ljana, matična številka 2009170, davčna
številka 72633077.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2008 ob 12. uri, v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
St 183/2007
Os-4358/08
To sodišče je s sklepom St 183/2007
dne 25. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Stream Računalniški
inženiring d.o.o., Ljubljana, Jakšičeva 12
– v stečaju, 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 28. 4. 2008
St 8/2006
Os-4359/08
Stečajni postopek nad dolžnikom ABAK
d.o.o., Zore Perello Godina 2, Koper, se
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2008
St 119/2007
Os-4360/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 119/2007 z dne 24. 4. 2008 nad samostojno podjetnico Ines Žibek s firmo Zidak,
gradbeništvo, posredništvo in trgovina
Žibek Ines s.p., Maribor, Regentova ulica
4, začelo stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1267272, šifra njene dejavnosti pa 45.210.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2008
St 51/2007
Os-4361/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Goran Zrim s.p. Polo, Slovenska ulica 42,
Murska Sobota (matična številka 5338681),
davčna številka 19534914), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 4. 2008
St 1/2008
Os-4362/08
To sodišče je s sklepom St 1/2008 z dne
28. 4. 2008 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Marko Vrhovšek s.p., Vrhoma, izdelava kuhinjskega
pohištva, lesno stavbarstvo in trgovina
na drobno z orodji, Šutna 30, Podbočje,
matična številka 5443861.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 4. 2008
St 10/2008
Os-4367/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2008 z dne 25. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Žgeč Niko s.p.
– Izdelava lesne galanterije, Janežovci
13, matična številka 5387887, šifra dejavnosti 16.290, davčna številka 53545842.
Odslej firma glasi: Žgeč Niko s.p. – Izdelava lesne galanterije, Janežovci 13 – 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 tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 7.
2008, ob 9.15, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 4. 2008
St 19/2008
Os-4368/08
Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom opr.
št. III Cpg 20/2008 dne 23. 4. 2008 ugodilo
pritožbi in sklep o začetku stečajnega postopka opr. št. St 19/2008 z dne 31. 3. 2008
spremenilo tako, da je predlog upnika Valino
varovanje d.o.o., Litijska 45, Ljubljana za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom Otrino Spletne storitve, informatika
in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Štepanjsko nabrežje 4a, zavrglo.
Narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 30. 6. 2008, se prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
St 11/2007
Os-4369/08
To sodišče je s sklepom St 11/2007 z dne
18. 3. 2008 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Mizarstvo
Bajs Ivan s.p., Nova vas pri Mokricah 14,
Jesenice na Dolenjskem, matična številka
5512326000, davčna številka 99040921.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra
Slovenije pod št. 02010095.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 3. 2008
St 18/2005
Os-4370/08
To sodišče je dne 25. 4. 2008 s sklepom,
opr. št. St 18/2005, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Belkos podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., Rajšpova ulica
20, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 4. 2008
St 18/2007
Os-4396/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Bar »Julči«, Julija Bači s.p., Dolga vas,
Glavna ulica 120, Lendava – v stečaju
(matična številka 5159188, davčna številka
66000416) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2008
St 5/2008
Os-4397/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2008 z dne 30. 4. 2008 začelo ste-
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čajni postopek nad dolžnikom Billabong,
Kneževič & CO., gostinstvo, trgovina in
storitve, d.n.o., Cesta Maršala Tita 11, Jesenice, matična številka: 5379580, davčna
številka: 5525133, šifra dejavnosti: 56.101.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Tacenska cesta 125a, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 9. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 4. 2008
St 5/2008
Os-4398/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Snoj M podjetje za storitve v cestnem
prometu d.o.o., Ptujska cesta 10, Ljutomer – v stečaju (matična številka 5859808,
davčna številka 25359738) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 13. 5. 2008 ob 14.15, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2008
St 61/2007
Os-4399/08
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Obnova Spektra, opravljanje storitev Murska Sobota d.o.o., Kopališka 2
– v stečaju (davčna številka 52322211, matična številka 5805449) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 24. 6. 2008 ob 14. uri, se
prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2008
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St 11/2001
Os-4400/08
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Tekstil pletilstvo d.d., Prosenjakovci 97/a, Prosenjakovci – v stečaju
(davčna številka 10082500, matična številka 5449278000), se v skladu s prvim
odstavkom 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 4. 2008
St 61/2008
Os-4401/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 61/2008 dne 25. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TDR
Metalurgija Družba za proizvodnjo karbida in ferolegur d.d., Ruše, Tovarniška
cesta 51.
Davčna številka: 43069711, matična številka: 5478715.
Odslej firma glasi: TDR Metalurgija Družba za proizvodnjo karbida in ferolegur d.d.
– v stečaju, Ruše, Tovarniška cesta 51.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14,
Maribor, v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati jo
morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št.: 01100-8450088006 in fizične osebe na
račun št.: 01100-8450088103 (sklicna številka pri obojih 00 01-00106108).
Skladno s 138. členom ZPPSL velja za
terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za
sklenitev prisilne poravnave, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 10. 2008 ob 10. uri, sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Ambrož Alenka, Ob Ljubljanici 120,
Ljubljana, potni list, št. PB0220541, izdala
UE Ljubljana. gnq-293530
Bajramović Darko, Šaleška cesta 020C,
Velenje, potni list, št. P01021547, izdala UE
Velenje. gnt-293527
Bošković Vid, Maistrova ulica 011, Ptuj,
potni list, št. P01013464, izdala UE Ptuj.
gnu-293526
Emeršič Erik, Ulica Borisa Kraigherja
004, Kidričevo, potni list, št. PB0220376,
izdala UE Ptuj. gne-293667
Fotak Urbas Nevenka, Cesta maršala
Tita 096, Jesenice, potni list, št. P00659138,
izdala UE Jesenice. gnr-293529
Gnezda Božo, Gradišče 020, Ajdovščina,
potni list, št. PB0033501, izdala UE
Ajdovščina. gne-293517
Gorenc Terezija, Dobravica 024,
Šentjernej, potni list, št. P00112028, izdala
UE Novo mesto. gnl-293535
Gostiša Radoška, Triglavska ulica 013,
Idrija, potni list, št. P00599711, izdala UE
Idrija. gns-293528
Hladnik Gašper, Na Vasi 030, Spodnja
Idrija, potni list, št. PB0242200, izdala UE
Idrija. gnj-293662
Hrastnik Rok, Lahomno 009, Laško,
potni list, št. P00862487, izdala UE Laško.
gnh-293514
Humar Tina, Polževa ulica 001,
Ajdovščina, potni list, št. PB0097361, izdala
UE Ajdovščina. gnd-293518
Jarni Ivan, Prečna ulica 011, Oplotnica,
potni list, št. P00984935, izdala UE
Slovenska Bistrica. gni-293513
Jejčič Nadja, Cankarjeva ulica 007,
Postojna, potni list, št. P00047599, izdala
UE Postojna. gnz-293521
Jeras Tilen, Šmartno 009, Ljubljana –
Šmartno, potni list, št. PB0045569, izdala
UE Ljubljana. gnz-293671
Jere Vladislav, Jeranova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00100016, izdala
UE Ljubljana. gnx-293548
Juvan Marta, Nad mlini 054, Novo mesto,
potni list, št. P00781712, izdala UE Novo
mesto. gnb-293520
Kamnar Matjaž, Pot v dolino 020N,
Ljubljana – Dobrunje, potni list, št.
P00772828,
izdala
UE
Ljubljana.
gnx-293523
Kecelj Mojca, Depala vas 014A,
Domžale, potni list, št. P00376252, izdala
UE Domžale. gnh-293664
Keranović Ermin, Golarjeva ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00964543, izdala
UE Ljubljana. gnv-293525
Kimovski Tripun, Polanškova ulica 015,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00216137,
izdala UE MNZ. gnm-293534
Kočar Medard, Slovenski trg 001, Kranj,
potni list, št. P01161003, izdala UE Kranj.
gnr-293654

Kos Matej, Kongresni trg 014, Ljubljana,
potni list, št. PB0297274, izdala UE
Ljubljana. gno-293532
Košica Bojan, Efenkova cesta 003,
Velenje, potni list, št. P00605199, izdala UE
Velenje. gnj-293537
Košler Zvonko, Boga vas 001, Šentvid
pri Stični, potni list, št. P01183701, izdala
UE Grosuplje. gnt-293652
Kurtić Inesa, Kanižarica 014, Črnomelj,
potni list, št. P01172307, izdala UE Črnomelj.
gnc-293519
Lesnik Miran, Ulica Moše Pijada 013,
Maribor, potni list, št. P01179723, izdala UE
Maribor. gnf-293516
Lončar Boško, Prušnikova ulica 008,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00598136,
izdala UE Ljubljana. gni-293663
Macura Robert, Poletiči 025, Gračišče,
potni list, št. P00739310, izdala UE Koper.
gns-293653
Marciano Gianluca, Šmartinska cesta
010, Ljubljana, potni list, št. P01162910,
izdala UE Ljubljana. gnq-293655
Mavrer Vida, Podbrdo 063A, Podbrdo,
potni list, št. P00577124, izdala UE Tolmin.
gnf-293541
Mikuž Vladimir, Ulica Pohorskega
bataljona 085C, Ljubljana, potni list, št.
P00451433, izdalo MNZ. gno-293657
Nimani Vljora, Grmičeva ulica 019A,
Kranj, potni list, št. PB0032361, izdala UE
Kranj. gnu-293651
Novaković Darka, Trg 009, Prevalje,
potni list, št. P00488173, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnk-293661
Oblak Jelka, Štepanjsko nabrežje 010,
Ljubljana, potni list, št. P00503758, izdalo
MNZ. gnc-293544
Pepelnik Marija, Ljubljanska cesta 029,
Celje, potni list, št. P00864516, izdalo MZZ.
gni-293538
Prelec Petročnik Davor, Poljanska cesta
066A, Ljubljana, potni list, št. P01133009,
izdala UE Ljubljana. gnw-293524
Raušl Barbara, Živkova ulica 007, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00759965,
izdala UE Maribor. gnn-293533
Raušl Katja, Živkova ulica 007, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. PB0227387,
izdala UE Maribor. gnh-293539
Robnik Metka, Ožbalt 003, Ožbalt, potni
list, št. P00979473, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnp-293656
Rojko Viktor, Grajenščak 028A, Ptuj,
potni list, št. P00406505, izdala UE Ptuj.
gnw-293549
Rus Gašper, Hruševska cesta 043G,
Ljubljana, potni list, št. P00130664, izdala
UE Ljubljana. gnm-293659
Sihur Tilen, Cesta Borisa Kidriča 011A,
Zagorje ob Savi, potni list, št. PB0002748,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnn-293658
Slavič Jožef, Grabe pri Ljutomeru
001, Križevci pri Ljutomeru, potni list,
št. P00761795, izdala UE Ljutomer.
gng-293515
Stojčević Snežana, Ragovska ulica 008,
Novo mesto, potni list, št. PB0274631, izdala
UE Novo mesto. gnp-293531

Šehić Paša, Poljanska cesta 066,
Ljubljana, potni list, št. P00095519, izdala
UE Ljubljana. gnc-293669
Šimet Natallia, Ivanjševski Vrh 006,
Spodnji Ivanjci, potni list, št. P01064999,
izdala UE Gornja Radgona. gnw-293649
Škerjanec Katja, Škrjančevo 002,
Radomlje, potni list, št. P00055149, izdala
UE Ljubljana. gnf-293666
Škerjanec Matjaž, Škrjančevo 002,
Radomlje, potni list, št. P00424550, izdala
UE Domžale. gng-293665
Škrk Olga, Gradnje 009, Sežana, potni
list, št. P00161637, izdala UE Sežana.
gnk-293536
Špital Rihard, Škale 083H, Velenje,
potni list, št. P00719228, izdala UE Velenje.
gny-293522
Tamše Amalija, Ob žici 001, Ljubljana,
potni list, št. P00597196, izdala UE
Ljubljana. gnd-293543
Tavčar Miha, Povir 062, Sežana, potni
list, št. P00553844, izdala UE Sežana.
gnv-293650
Tomšič Alenka, Opatje selo 072D, Miren,
potni list, št. P00540224, izdala UE Nova
Gorica. gnd-293668
Trifković Dragutin, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, potni list, št. P00338860, izdala
UE Ljubljana. gny-293547
Trifković Maja, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, potni list, št. PB0039006, izdala
UE Ljubljana. gnv-293550
Trifković Mara, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, potni list, št. P00338861, izdala
UE Ljubljana. gnz-293546
Uhlir Andrej, Komanova ulica 023,
Ljubljana, potni list, št. P00096596, izdala
UE Ljubljana. gnl-293660
Vodopivec Janja, Čolnarska ulica 035,
Ig, potni list, št. P00595365, izdala UE
Ljubljana. gnb-293545
Vovk Wilhelm, Obrežje 022, Jesenice
na Dolenjskem, potni list, št. PB0103878,
izdala UE Brežice. gnu-293551
Vrhunc Polonca, Plužna 037, Bovec,
potni list, št. P00491803, izdala UE Tolmin.
gnb-293670
Zakotnik Tjaša, Frankovo naselje 175,
Škofja Loka, potni list, št. P00615659, izdala
UE Škofja Loka. gng-293540
Žakelj Mojca, Cesta Dolomitskega
odreda 010, Log pri Brezovici, potni
list, št. P00942091, izdala UE Vrhnika.
gne-293542

Osebne izkaznice preklicujejo
Arkar Rajko, Trebča vas 006, Dvor,
osebno
izkaznico,
št.
000925575.
gnl-293585
Aver Goran, Cesta na Markovec 043,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001340668. gns-293403
Belej Aleksander, Hranilniška ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000782156.
gnl-293485
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Bogov Anton, Goriška ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000185184.
gnb-293470
Brezavšček
Alan,
Ulica
Milana
Klemenčiča 003, Solkan, osebno izkaznico,
št. 000225228. gnf-293591
Brglez Marija, Stranice 005, Stranice,
osebno
izkaznico,
št.
000516330.
gnh-293589
Bukovnik Marija, Ulica Tuga Vidmarja
012, Kranj, osebno izkaznico, št. 000413195.
gnl-293460
Butko Mira, Mirke 017 B, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001369042. gns-293603
Cimperman Vilko, Ob Grosupeljščici 021,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000676792.
gni-293463
Cokoja Boris, Celestrina 011 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001310314.
gny-293472
Delalut Maruša, Zgornja Dobrava
034 A, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001096853. gnk-293436
Delalut Uroš, Zgornja Dobrava 034 A,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001761763.
gni-293438
Deržič Jože, Bukošek 036, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001770579.
gnx-293573
Doepner Jurman, Pod hruško 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002033050.
gno-293482
Dular Vladimir, Ulica Ilije Gregoriča 011,
Krško, osebno izkaznico, št. 000791007.
gns-293578
Fabjančič Jurhar Olga, Potrčeva ulica
004, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001917948. gnr-293504
Glivar Drago, Vorančeva ulica 014, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000949858.
gnw-293474
Gojić Maja, Mivka 003, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 002126174. gnl-293510
Goršič Laura, Cesta na Loko 037 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002126184.
gnv-293500
Grebenc Milan, Bistrica 019, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001330338.
gnv-293475
Habjanič Miroslav, Grajski trg 017,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001826244.
gnx-293473
Herksel Egidija, Ob sotočju 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002225412.
gnu-293501
Hudorovac Marjana, Stranska vas
049, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001636935. gnk-293586
Jamnik Lucijan, Čolnarska ulica 035,
Ig, osebno izkaznico, št. 001928033.
gnn-293508
Jež Milenko, Lože 003, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001355333.
gnj-293587
Kezele Blanka, Prvomajska ulica 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001550609.
gnt-293502
Koblar Sales Katja, Cankarjeva ulica
008, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001123652. gng-293440
Koletnik Sandra, Pohorska ulica 023,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002303291.
gne-293467
Koletnik Tia, Pohorska ulica 023,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002303293.
gnf-293466
Koritnik Aleš, Nadlesk 037, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
002088026.
gnt-293452
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Kotnik Ljudmila, Skopska ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000162805.
gnf-293491
Koželj Alojzij Slavko, Velike Vrhe 002,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001205803.
gnh-293464
Krobat Nina, Fram 170, Fram, osebno
izkaznico, št. 2238789. gng-293565
Kukec Ivan, Črna vas 282, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001430533.
gnx-293498
Lavrence Thomas, Matteottijeva ulica
006, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001878695. gnw-293424
Libman Stanko, Ulica Šercerjeve
brigade 005, Maribor, osebno izkaznico, št.
000776117. gnd-293468
Lipuš Petra, Gortina 088, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000036865.
gnw-293449
Ljubisavljević
Slavica,
Prušnikova
ulica 026, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001068100. gnp-293506
Logar Gorazd Ivan, Cesta na Svetje 003,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000385544.
gnq-293455
Lozinšek
Danijel,
Drstelja
015 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
000233124. gnl-293385
Lukek Jure, Novo Polje, cesta IX 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001899773.
gnp-293481
Matijašić Mario, Sončna pot 012,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000729613. gnd-293418
Mavrič Marko, Slovenska ulica 024,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000395313.
gnz-293471
Mignozzi Ivan, Ulica Sergeja Mašere
015, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000604411. gnc-293594
Mrak Zofija, Cesta IX. korpusa 061,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001555176.
gne-293592
Mravlja Ana Marija, Kidričeva cesta
024, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002236998. gns-293478
Nemec Špela, Cesta na Markovec 012,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000256629. gnq-293405
Nemeček Herman, Kurirska pot 023,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 001024502.
gnx-293598
Neuvirt Terezija, Goriška ulica 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000115240.
gnc-293469
Paći Marjan, Krekova ulica 027,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001752354.
gng-293465
Pangeršič Aleksander, Ljubno 125,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001615096.
gnl-293435
Pavc Daša, Polanškova ulica 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002198311.
gnm-293484
Pećanin Emin, Rašiška ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002046832.
gns-293503
Peterka Barbara, Kurirska pot 014,
Mojstrana, osebno izkaznico, št. 002072044.
gnb-293595
Petric Marija, Pavšičeva ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001467366.
gnm-293509
Podrepšek Peter, Cesta 1. maja 029,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000283952.
gnk-293461
Pokržnik Marija, Pameče 274, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000107854.
gno-293582

Pozeb Rajko, Zidanškova ulica 011,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000666029. gny-293447
Požar Anton, Lancova vas 060,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002303053.
gnj-293387
Prikeržnik Mitja, Tolsti Vrh p. R. na K.
058, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico,
št. 002212931. gne-293442
Radonjić Radovan, Bevkova ulica 7,
Žalec, osebno izkaznico, št. AH 0050591
za tujca. gnj-293562
Raušl Gregor, Živkova ulica 007, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
002023641. gnj-293462
Rizvić Ismet, Zakotnikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000135482.
gnh-293489
Rojko
Viktor,
Grajenščak
028 A, Ptuj, osebno izkaznico, št.
000803338. gnh-293389
Selan Miroslava, Triglavska ulica 036,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167620.
gnz-293496
Serec Martina, Pušenci 037, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000976564.
gnd-293443
Sitar Janez, Vrhpolje pri Kamniku 224,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002077985.
gnu-293576
Sladič Blaž, Blejska Dobrava 017,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002306498.
gny-293597
Slatinšek Rudi, Vešeniška cesta 012,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001408768. gni-293588
Slemenšek Selma, Prisojna cesta 001,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000357512. gnv-293400
Srebot Jadranka, Škofjeloška cesta 011,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001906311.
gno-293457
Stanič Vesna, Ulica Ivana Regenta
018, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001137188. gny-293422
Šalamun Alojzija, Ulica Drine Gorišek
014, Limbuš, osebno izkaznico, št.
001601890. gnw-293599
Šatej Ivanka, Ob Grajeni 002, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
002247721.
gnf-293391
Širaj Alojzij, Levstikova ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001261320.
gnw-293499
Škrijelj Avdo, Župančičeva ulica 004,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002243294.
gnw-293574
Šribar Edvard, Brege 014, Krško, osebno
izkaznico, št. 000826281. gnt-293577
Štibler Anton, Lukavci 049, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001581964.
gnq-293580
Štulac Marko, Pod gozdom cesta II 006,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002230770.
gnm-293609
Šuštar Franc, Petelinkarjeva cesta 001,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000818204.
gnz-293446
Toman Martin, Lepi pot 014 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001274876.
gnq-293505
Tomc Frančiška, Cesta Dolomitskega
odreda 064 A, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000424916. gng-293490
Tramšak Vito, Ambrožev trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001726725.
gnk-293486
Trifković Dragutin, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000987385.
gnd-293493
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Trifković Mara, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000979176.
gnb-293495
Trobec Milka, Tržaška cesta 055,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000544038.
gni-293488
Turk Jožef, Črna vas 304, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000862444.
gne-293492
Turk Luka, Pehačkova cesta 004,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002225695.
gnu-293476
Verhovnik Srečko, Tomšičeva ulica
033, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001362789. gnp-293581
Voglar Robert, Pristava 039, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000391170. gne-293392
Vrešak Patricija, Sv. Jurij 005, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 002182496.
gny-293397
Žuštovič Ana, Jelšane 050, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000052564.
gnt-293477

št. S 003133103, izdala UE Jesenice.
gnc-293619
Jurman Urška, Pod hruško 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000381182, reg. št. 21271, izdala UE
Ljubljana. gnu-293401
Juršič Stanko, Obrež 091, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 001030161, izdala UE Ormož.
gnf-293441
Kac Oto, Trg Dušana Kvedra 010,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002045397, reg. št. 69653, izdala UE
Maribor. gnh-293639
Kavčič Tatjana, Kosovelova ulica 5,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1669301, izdala UE Tolmin. gnn-293633
Kete Matičič Jana, Trstenjakova ulica
001 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002114251, reg. št. 255898,
izdala UE Ljubljana. gny-293372
Klančar Žiga, Polanškova ulica 040,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003018603, reg. št. 210066, izdala UE
Ljubljana. gnt-293377
Klemenc Dušica, Ulica Stanka Lapuha
004, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000561911, izdala UE Radovljica.
gny-293622
Kocina Nevenka, Medana 016, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001834212, izdala UE Nova Gorica.
gng-293615
Koletnik Sandra, Pohorska ulica 023,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 003073787, reg. št.
124265, izdala UE Maribor. gnp-293631
Košica Bojan, Efenkova cesta 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,D1,G,H,
št. S 003220433, izdala UE Velenje.
gnt-293352
Kralj Bojan, Kačji Dol 39, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1671851, reg. št. 19313, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnq-293430
Krstin Zoran, Prvomajska ulica 002,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000837452, izdala UE Murska
Sobota. gnk-293611
Leban Borut, Ulica prekomorskih
brigad 8, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 1554709, izdala UE Tolmin.
gnq-293630
Lešnik Uroš, Vukovje 008 C, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 002053482, reg. št. 128468, izdala UE
Maribor. gnj-293637
Logar Gorazd Ivan, Cesta na Svetje 003,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H – 00101 (vozi z očali), št. S 000044599,
reg. št. 57897, izdala UE Ljubljana.
gns-293453
Matjažič Brigita, Cerovo 002, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – vozi z
očali, št. S 000962329, izdala UE Grosuplje.
gns-293607
Meze Agata, Lancovo 010 C, Radovljica,
preklic kat. B, G, H, št. S 000724571, izdala
UE Radovljica, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 30/08. gnc-293644
Milenko Jež, Lože 3, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H, št. S 1844144,
reg. št. 8942, izdala UE Ajdovščina.
gnh-293614
Milošič Miran, Ul. 1. maja 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, št.
S 1921076, izdala UE Ptuj. gnn-293558
Monfardini Tomaž, Ulica P. Tomažiča 006,
Pristava, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arnaut Senad, Mala Ligojna 6a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B EkB C EkC G
H, št. S003227254, izdala UE Vrhnika.
gnz-293646
Baćić Marina, Borštnikova ulica 035,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001290998, reg. št. 115550, izdala UE
Maribor. gne-293642
Banko Črtomir, Tomšičeva ulica 041,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 48387, reg. št. 11851, izdala UE
Piran. gnp-293431
Barbić Boro, Mariborska cesta 33a,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1737795, izdala UE Dravograd.
gnh-293439
Bedina Katarina, Porentova ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001991716, reg. št. 100087, izdala UE
Ljubljana. gnq-293380
Beganović Seljatin, Ramovševa ulica
042, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001870014, reg. št. 137437,
izdala UE Ljubljana. gnh-293414
Berlec Ferdinand, Usnjarska cesta
004, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000750408, izdala UE Kamnik.
gnt-293627
Bilas Boris, Vojkovo nabrežje 013, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000042442, izdala UE Koper.
gnk-293411
Brenčič Franc, Rajšpova ulica 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 864041, izdala UE Ptuj. gno-293557
Brezovšek Andrej, Podvine 033, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, G, H, št. S 003028390, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnb-293445
Butko Mira, Mirke 17 B, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001677060,
izdala UE Vrhnika. gnp-293606
Cetinski Tomaž, Brestova pot 004,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003188495, reg. št. 14450, izdala UE
Kočevje. gnl-293610
Daneu Aleksander, Kosovelova ulica 1 E,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001684832, reg. št. 12997, izdala UE
Postojna. gnu-293626

Delalut Maruša, Zgornja Dobrava 034 A,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001999612, izdala UE Radovljica.
gnw-293624
Delalut Uroš, Zgornja Dobrava 034 A,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001999611, izdala UE Radovljica.
gnv-293625
Deržič Jože, Bukošek 36, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 2153411, reg. št. 18014, izdala
UE Brežice. gnv-293450
Fatorič Severino Carlo, Seča 082 B,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, G, H, št. SI 16950, reg. št. 1258,
izdala UE Piran. gnr-293429
Fekonja Aleksandra, Ptujska cesta 024,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001606622, reg. št. 15218,
izdala UE Gornja Radgona. gnr-293579
Goleš Miran, Ulica Slavka Gruma 24,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001258317, reg. št. 9305, izdala UE
Novo mesto. gnk-293561
Goljuf Ivan, Izletniška pot 052, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. SI 000055064, izdala UE Koper.
gng-293415
Golmajer Matjaž, Cesta na Hudo 033,
Kovor, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000968284, reg. št. 6871, izdala UE
Tržič. gnz-293596
Goršič
Laura,
Cesta
na
Loko
037 D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H – voznik začetnik, vozi z očali, št.
S 003145839, reg. št. 285576, izdala UE
Ljubljana. gnm-293459
Grebenc Milan, Bistrica 019, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, F, G, H,
št. S 002071426, reg. št. 4587, izdala UE
Trebnje. gnu-293601
Grum Marjeta, Fala 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G in H,
št. S 003228581, reg. št. 140246, izdala UE
Ruše. gnt-293677
Hadžič Dejan, Jurka vas 43, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 003545683, reg. št. 45740, izdala UE
Novo mesto. gnp-293560
Holcer Stanko, Holcerjeva ulica 007,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003046922,
reg. št. 118183, izdala UE Maribor.
gnr-293629
Hribar Niko, Šentjanž 24, Šentjanž pri
Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000419225, reg. št. 5090, izdala UE
Sevnica. gnt-293427
Ivančič Anka, Smart 39, Tolmin, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 1380204,
izdala UE Tolmin. gnk-293636
Ivančič Dragica, Orlek 031, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001629261, izdala UE Sežana.
gnt-293602
Ivanjko Štefan, Novo Polje, Cesta VIII
029, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001991834, reg. št. 1991834,
izdala UE Ljubljana. gnm-293384
Ivanov Danijela, Stara ulica 003, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001274644, izdala UE Murska Sobota.
gnj-293612
Jagodič Andrej, Podturn 3, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 3125935, reg. št. 8860,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnv-293600
Jalen Dejan, Partizanska cesta 052,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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kat. B, G, H, št. S 001541360, izdala UE
Nova Gorica. gne-293617
Muljavec Rajko, Črni Potok 028, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001481852, reg. št. 240807, izdala UE
Ljubljana. gng-293590
Orban Aleksandra, Naselje ljudske
pravice 001 A, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001898009,
izdala UE Murska Sobota. gni-293613
Paći Marjan, Krekova ulica 027,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001910053, reg. št. 86608, izdala UE
Maribor. gno-293632
Pangeršič Aleksander, Ljubno 125,
Podnart, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
C, F, G, H, št. S 000392752, izdala UE
Radovljica. gnz-293621
Pervinšek Andrej, Rove 003, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003163834, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnc-293444
Petančič Gorazd, Melikova ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001966097, reg. št. 96770, izdala UE
Ljubljana. gnn-293458
Petrović Violeta, Vevška cesta 048,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001420030, reg. št. 237300, izdala UE
Ljubljana. gnm-293409
Pirš Karol, Gozdna ulica 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, G, H, št. S 1592407, reg. št. 39,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gno-293432
Popič Cvetka, Rduše 044, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. S 001649892, reg. št. 774, izdala
UE Slovenj Gradec. gnn-293433
Povše Roman, Golo 089, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001709018,
reg. št. 20028, izdala UE Ljubljana.
gnj-293412
Protič Vitomir, Rošpoh – del 005 B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001691554, reg. št. 38482, izdala UE
Maribor. gng-293640
Puzigaća Dušan, Drenov grič 4,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003500155, izdala UE Vrhnika.
gnq-293605
Radulj Saša, Cesta v Mestni log 040,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003191936, reg. št. 291256, izdala UE
Ljubljana. gnp-293406
Raušl Barbara, Živkova ulica 007, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001850096, reg. št. 80051,
izdala UE Maribor. gnl-293635
Rozman Tanja, Jakčeva ulica 040,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001991122, reg. št. 189644, izdala UE
Ljubljana. gnc-293369
Rudolf Miha, Mala vas 10 F, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003068190, reg. št. 282875, izdala UE
Ljubljana. gnz-293396
Simčič Anica, Železniki 004, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
3676, izdala UE Metlika. gnr-293604
Slapar Irena, Dazoviška ulica 011,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001487153, reg. št. 22934, izdala UE
Kamnik. gnx-293623
Slemenšek Selma, Prisojna cesta 001,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002048833, reg. št. 16155, izdala UE
Gornja Radgona. gnm-293584
Srebot Jadranka, Škofjeloška cesta 011,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 003071704, reg. št. 144585, izdala UE
Ljubljana. gnr-293454
Stanič Vesna, Ulica Ivana Regenta 018,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 54399, reg. št. 1470, izdala UE
Piran. gnu-293426
Stanković Mladen, Prušnikova ulica 018,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001936119, reg. št. 127534, izdala UE
Maribor. gnf-293641
Starman Nada, Podlubnik 013, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003001464, izdala UE Škofja Loka.
gnu-293451
Šipek Janko, Šentanel 004, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001624092, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm-293434
Šnuderl Jožica, Vilenska cesta 018,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 000798464, reg. št. 45401, izdala
UE Maribor. gnm-293634
Štulac Marko, Pod gozdom cesta II 006,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002070480, izdala UE Grosuplje.
gnn-293608
Šuman Srečko, Ulica heroja Šlandra
023, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, G, H, št. S 001632389, reg. št.
94564, izdala UE Maribor. gni-293638
Šušterič Primož, Videm 026 B, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003104710, reg. št. 195750, izdala UE
Ljubljana. gnw-293374
Tancik Jaka, Vir, Robova ulica 28,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001894288, reg. št. 40700, izdala UE
Domžale. gnu-293676
Težak Marko, Metliška cesta 36,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
E, G, H, št. 10340, izdala UE Črnomelj.
gnz-293571
Trifković Dragutin, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000586078, reg. št. 76929, izdala
UE Ljubljana. gnv-293425
Trifković Mara, Pot na Fužine 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000545900, reg. št. 157303, izdala UE
Ljubljana. gns-293428
Verre Rogelja Alja, Kidričeva ulica 030 C,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001899265, izdala UE Nova Gorica.
gnb-293620
Vincek Petra, Pivola 048 D, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 002046726, reg. št. 116241,
izdala UE Maribor. gns-293628
Vodopivec Janja, Čolnarska ulica 035,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003119541, reg. št. 190004, izdala UE
Ljubljana. gnp-293456
Vujinović Radojka, Mariborska cesta
33a, Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 1915986, izdala UE Dravograd.
gnj-293437
Zupan Tomaž, Koritno 034, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001577007, izdala UE Radovljica.
gnd-293618
Žakelj Mojca, Cesta Dolomitskega
odreda 010, Log pri Brezovici, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2159462, reg.
št. 14421, izdala UE Vrhnika. gnb-293420
Žuštovič Ana, Jelšane 050, Jelšane,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001269456, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnx-293448

Zavarovalne police preklicujejo
Bregant Jože, Stara cesta 19, Hoče,
zavarovalno polico, št. 50500032930, izdala
zavarovalnica Zavarovalnica KD Življenje.
m-291
Kiler Ana, Gorenja vas 2, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
pol-01 000010903, izdala zavarovalnica
Moja naložba d.d., izdana na pokojnika Kiler
Vinko. gnq-293480

Spričevala preklicujejo
Anžič Izidor, Sp. Škofije 243, Škofije,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole Ljubljana, izdano leta
1993 in 1994. gnj-293512
Bambič Andreja, Mali log 48, Loški
Potok, spričevalo o končani OŠ dr. Antona
Debeljaka, Loški Potok, št. 1134/00, izdano
leta 2000. gnv-293575
Bradač Martin, Prežihova ulica 9, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje naravoslovne
šole Maribor, izdano leta 1990, izdano na
ime Bradač Martin. m-276
Cerjak Lidija, Gornji Lenart 24, Brežice,
spričevalo 2. razreda STŠ, izdano leta 1986.
gni-293563
Čemernik Timotej, Ruška cesta 13,
Maribor, spričevalo 7. razreda Osnovne
šole Borisa Kidriča, Kidričevo in 8. razreda
Osnovne šole Videm pri Ptuju, izdano
leta 2004, 2005, izdano na ime Čemernik
Timotej. m-282
Černe Jaša, Dogoška cesta 79 c, Maribor,
spričevalo 8. razreda, Osnovne šole Slava
Klavora Maribor, izdano leta 2007, izdano
na ime Černe Jaša. m-266
Diacci Uroš, Pod smrekami 11, Šempeter
v Savinjski dolini, indeks, št. 37001057,
izdala Veterinarska fakulteta. gne-293567
Drufovka Anja, Gramozna pot 7B,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2006. gnm-293559
Franko Jože, Gorenje Vrhpolje 62,
Šentjernej, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1979. gnh-293339
Grobler Jošef, Laporje 35, Laporje,
zaključno spričevalo Gimnazije Celje, izdano
leta 1962. m-314
Hasaj Simona, Slomškov trg 12, Maribor,
spričevalo o končnem uspehu 9. razreda
OŠ Mladinski dom Jarše v Ljubljani, izdano
leta 2006. gnd-293568
Hribar Rok, Zg. Selnica 21, Selnica ob
Dravi, zaključno spričevalo Srednje trgovske
šole Maribor, smer trgovec, izdano leta
2004. m-302
Hutinski Miran, Goriška 14, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gradbene
šole Maribor, smer zidar, izdano leta 1993.
m-305
Janžekovič Jože, Bukovci 27, Markovci,
zaključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj,
smer konstrukcijski ključavničar, izdano leta
1983. m-272
Kitak Marija, Donačka gora 9, Rogatec,
spričevalo o končani OŠ Rogatec, izdano
leta 1974, izdano na ime Plavčak Marija.
gnc-293494
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Klavzner Dušan, Prešernova ulica 5,
Lenart v Slov. goricah, zaključno spričevalo
OŠ Lenart, izdano leta 1994. m-294
Kovačič Benjamin, Tlake 44, Rogatec,
maturitetno spričevalo Biotehniška šola
Maribor, smer kmetijsko podjetniški tehnik,
izdano leta 2007, izdano na ime Kovačič
Benjamin. m-267
Mulec Aljaž, Ciglence 30, Spodnji
Duplek, spričevalo III. letnika, Biotehniške
šole Maribor, izdano leta 2007, izdano na
ime Mulec Aljaž. m-312
Muršec Branko, Na produ 27, Prevalje,
diplomo Živilske šole Maribor, smer pek,
izdano leta 1984. m-304
Mušl Branka, Mariborska cesta 59,
Rače, diplomo EPF Maribor, izdano leta
1995. m-296
Omerzu Leopold, Kraigherjeva 5,
Lenart v Slov. goricah, preklic zaključnega
spričevala, Živilska šola Maribor, smer
mesar prodajalec, izdano leta 1978. m-297
Orožim Gregor, Teharska cesta 2, Celje,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Celje,
program elektrikar energetik, izdano leta
2004/2005. gny-293572
Pešl Marija, Kozji Vrh 15, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole v Mariboru, izdano na ime
Novak Marija. gnb-293570
Pikl Slavko, Šalovci 3a, Središče ob
Dravi, diplomo Srednje kovinarsko strojne in
metaluške šole Maribor, smer obratni strojni
tehnik tehnolog, št. IV/268-167/86. m-315
Pinter
Vilibald,
Frankolovo
4a,
Frankolovo, spričevalo I. in II. letnika,
Srednje živilske šole Maribor, smer mesar,
izdano leta 1991, 1992, izdano na ime Pinter
Vilibald. m-289
Poglič Tomaž, Zg. Vižinga 42, Radlje ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, smer elektrikar-elektronik, izdano
leta 1993, izdano na ime Poglič Tomaž.
m-309
Potež Džulijano, Sokolska ulica 32,
Maribor, letno spričevalo I. letnika Lesarske
šole Maribor, Srednja poklicna in strokovna
šola, izdano leta 2006, izdano na ime Potež
Džulijano. m-280
Potočnik Andreja, Selnica ob Muri 48,
Ceršak, letno spričevalo I. in III. letnika
Srednje gostinske šole Maribor, smer
natakar, izdano leta 1995, 1997, izdano na
ime Potočnik Andreja. m-295
Premzl Tomaž, Celjska 4, Maribor,
spričevalo II. in III. letnika, SERŠ Maribor,
izdano leta 1992, 1994, izdano na ime
Premzl Tomaž. m-298
Pust Katja, Grm 7 A, Trebnje, spričevalo
3. letnika Srednje vzgojitelske šole in
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2007.
gnh-293564
Radić Mile, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
pri Tam, Poklicna šola za industrijske
kovinarje Maribor, izdano leta 1979, izdano
na ime Radić Mile. m-307
Radolič Tamara, Proletarske ulica 5,
Kidričevo, maturitetno spričevalo Ljudska
univerza Ptuj, smer ekonomski tehnik, št.
23, izdano leta 2005, izdano na ime Radolič
Tamara. m-292
Razić Eniz, Branilaca BIH bb, Ključ,
diplomo SGŠN Veno Pilon Ajdovščina,
izdana leta 1987. gni-293363
Sambolić Amando, Kosovelova 2,
Celje, zaključno spričevalo Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, smer kuhar,

Elkasovič Edin, Šmartno 60, Šmartno
pri Slov. Gradcu, delovno knjižico.
gnp-293556
Felicijan Štefan, Jenkova 37, Velenje,
4 delnice KRS Velenje d.d., št. 017028,
017029, 017030, 017031. gnq-293555
Fuchs Uroš, Polanska cesta 6, Orehova
vas, vozno karto, št. 11435, smer Slivnica
– Maribor, izdal Veolia transport. m-288
Furst d.o.o., Cesta v log 19, Bistrica ob
Dravi, tir certifikat, št. 59-2007 za polprikolico
R3 66MB. gnj-293487
GOYA-CO. d.o.o., Hajdoše 109 b,
Hajdina, licenco za tovorno vozilo z reg. št.
MB N3-91N, izdana 4. 9. 2006. gnr-293479
Harbaš Azra, Ul. Ivana Turšiča 9,
Sežana, delovno knjižico. gny-293497
Kavčič Mitja, Voduškova ulica 34,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-293583
Kofol Romi, II. prekomorske brigade
47/a, Koper – Capodistria, preklic delovne
knjižice, objavljen v Uradnem listu RS, št.
39/08. gnz-293675
Koželj Tamara, Ulica 1. maja 9, Ptuj,
vozno karto, št. 8770, smer Maribor – Ptuj,
izdal Veolia. m-283
Kralj Ferdo, Hardek 20 B, Ormož, orožni
list, št. 419. gnw-293674
Kramberger Simona, Spodnja Voličina
106, Voličina, študentsko izkaznico, št.
81654921, EPF Maribor. m-290
Kuplen Zdenko, Polanska cesta 6,
Orehova vas, vozno karto, št. 10860,
smer Orehova vas – Maribor, izdal Veolia
transport. m-281
Lačaj
Sazan,
Groharjeva
ulica
20, Kamnik, delovno dovoljenje, št.
99289981392, veljavnost do 17. 8. 2008.
gnd-293643
Ladić Tjaša, Uskoška ulica 24, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 300127,
smer Marjeta – Maribor, izdal Veolia
transport. m-278
Lazarevič Nataša, Prešernova ul.
25/C, Ilirska Bistrica, delovno knjižico.
gnt-293552
Letonja Suzana, Drakovci 78, Mala
Nedelja, vozno karto, št. 9449, smer Mala
Nedelja – Ljutomer, izdal Veolia transport.
m-274
Lipuš Franc, Obrtniška ulica 8, Selnica
ob Dravi, delovno knjigo, reg. št. 22801,
izdano leta 1973 v Mariboru. m-287
Lončarič Aljaž, Pivolska cesta 23, Hoče,
vozno karto, št. 8696, smer Hoče – Maribor,
izdal Veolia. m-270
Marolt Vesna, Celovška cesta 264,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-293566
Memedi Ibrahim, Trubarjeva 9, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnk-293361
Mešić Mirza, Dolenjska cesta 301,
Škofljica, potrdilo o opravljenem izpitu za
viličarja, izdano pri IVIS d.o.o. Domžale.
gnr-293354
Meznarič Branko, Bukovci 26/a,
Markovci, delovno knjižico. gnx-293673
Mrak Daša, Kneža 76, Most na
Soči, mesečno vozovnico, št. 0708062.
gnr-293554
Muzek Melita, Prvomajska 35, Maribor,
delovno knjižico, št. 4710, izdano leta 1994
v Mariboru. m-275
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna
ulica 24, Kranj, izvod nacionalne licence,
št. 000586, z veljavnostjo do 25. 10. 2007.
gno-293507
Panić Boro, Štrihovec 67a, Šentilj v Slov.
goricah, delovno knjigo, št. ni. m-317

izdano leta 1996/1997, izdano na ime
Sambolić Amando. m-311
Smajli Edonjeta, Škofjeloška c. 32, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj. gns-293553
Somer Slavica, Ulica heroja Nandeta 54,
Maribor, diplomo Visoke zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1999. m-308
Srne Engelbert, Ruška cesta 5, Maribor,
zaključno spričevalo 313/92 in letno
spričevalo za I., II. in III. letnik 618/S, št.
osebnega lista. m-264
Susman Špela, Jezero 67/b, Preserje,
indeks, št. 18030826, izdala FF v Ljubljani.
gng-293365
Šajn Avgust, Matije Gubca 96, Donji
Vidovec – Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1973. gnh-293364
Štebih Gregor, Gočova 20 b, Sv. trojica
v Slov. goricah, spričevalo III. letnika 3.
gimnazije Maribor, izdano leta 2007, izdano
na ime Štebih Gregor. m-284
Štorgelj Mateja, Jamnikova 3, Ruše,
indeks, št. 1157/2007.08, Andragoški zavod
Maribor, leto izdaje 2007. m-310
Vojsk Anton, Muretinci 71, Gorišnica,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Ptuj, smer kmetovalec, izdano leta 1993.
m-303
Vranješ Nastja, Vošnjakova 1, Ptuj,
zaključno spričevalo Poklicne strojne
tehnične šole Ptuj, smer avtomehanik,
izdano leta 2000. m-279
Žižek Maja, Strnčka ulica 013, Lendava
– Lendva, indeks, št. 18051430, Filozofska
fakulteta, leto izdaje 2005. gnz-293371
Žličar Blaž, Vandotova ulica 51, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1998/99. gnn-293333

Drugo preklicujejo
Antončič Mojca, Dolenje Mokro Polje
34, Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
41200133, izdala Univerza v Ljubljani.
gnc-293569
Arnaut Senad, Mala Ligojna 6a, Vrhnika,
digitalne tahografske kartice voznika št.
1070500004501000, izdal Cetis, d.d., Celje.
gnb-293645
Belamarić Vojna, Na zelenici 9, Celje,
delovno knjižico. gnn-293483
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva
9, Kranj, potrdilo za voznika Marković
Miša, oznaka potrdila 007321/MJ28-412191/2007, datum izdaje 24. 12. 2007 pri
Obrtni zbornici Slovenije. gnk-293511
Bobera Matej, Račica 45, Loka pri
Zidanem Mostu, študentsko izkaznico, št.
09992592, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gnm-293334
Buhinjak Mario, Ulica Kirbiševih 87,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjigo,
št. 25267, izdano leta 2005 v Mariboru.
m-301
Cveček Marijan, Loka pri Framu 35,
Fram, vozno karto, št. 09992, smer Zg.
Polskava – Maribor, izdal Veolia. m-313
Draganič Milan, Jedlovnik 2e, Zgornja
Kungota, delovno knjigo, reg. št. 4262,
izdano 23. 3. 2007 v Upravni enoti Pesnica.
m-268
Dreisiebner Maja, Zg. Kungota 46,
Zgornja Kungota, delovno knjigo, št. 3758,
izdane v Pesnici. m-306
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Pavc Daša, Polanškova ulica 31,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad, št. 1. 07/08. gnf-293616
Pintar Majda, Durchlasstrasse 73, 9020
Celovec, študentsko izkaznico, št. 18049163,
Filozofska fakulteta. gnx-293648
Plohl Armin, Starše 56, Starše, vozno
karto, št. 7422, smer Starše – Maribor, izdal
Veolia. m-316
Princ Janja, Borova vas 24, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81604926, EPF
Maribor. m-277
Regoršek Tomaž, Kočno ob Ložnici
37, Laporje, študentsko izkaznico, št.
93613843, Fakulteta za strojništvo Maribor.
m-273
Rehberger
Andreja,
Nova
vas
34, Preddvor, študentsko izkaznico,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 41050254, Medicinska fakulteta.
gny-293647
Ribič Franz, Polanska 6, Orehova vas,
vozno karto, št. 11012, smer Slivnica –
Maribor, izdal Veolia. m-300
Rojko Manja, Žikarce 85 b, Zgornja
Korena, delovno knjigo, št. 19596, izdano
leta 2002 v Mariboru. m-299
Ros Ivan, Sredma 56, Brestanica,
delovno knjižico, št. 527069, izdano leta
2002 v Ormožu. m-271
Rozman Vojko, Vrazova 26, Maribor,
delovno knjigo, št. 1471, izdano leta 1991
v Mariboru. m-285
Simonič Dejan, Bukovci 26A, Markovci,
delovno knjižico. gny-293672
Štrucl Tanja, Cesta ob ribniku 7, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 10808,

smer Maribor – Rogoza, izdal Veolia.
m-265
Talevska por. Rozman Lidija, Vrazova
26, Maribor, delovno knjigo, brez št. m-286
Tašin Dragoljub, Limbuška 68, Maribor,
delovno knjigo, št. ni. m-269
TCC Transcommerce, d.o.o., Kosovelova
ulica 16, Celje, potrdilo za prevoze za
lastne potrebe, št. 0100694, izdala GZS.
gnd-293593
Volf Dunja, Nova vas 19/a, Nova vas,
študentsko izkaznico, št. 01002190,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnl-293335
Žuretrans d.o.o., Obvozna cesta 1,
Ljubljana, rusko dovolilnico – tranzitno, št.
427506 in ukrajinsko za tretjo državo, št.
0796417. gnf-293366
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