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Javni razpisi
Št. 9000-5/2008
Ob-5738/08
Sprememba
Na podlagi 29. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04
in 55/06) in prvega odstavka 6. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni
list RS, št. 117/05; v nadaljevanju: Splošni
pogoji) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja spremembo javnega
razpisa Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov 39OB08A.
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
okoljskih naložb občanov 39OB08A (Uradni
list RS, št. 12/08), se spremeni tako, da se
v 2. točki (“1. Višina razpisanih sredstev”)
znesek »12 milijonov EUR« nadomesti
z zneskom »14 milijonov EUR«.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 0168/2008

Ob-5876/08
Spremembe
Izvajalec javnega razpisa Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana, je v javnem razpisu Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja (št. I),
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29/08
z dne 21. 3. 2008, Ob-3222/08, sprejel odločitev o spremembi, in sicer kot sledi:
Besedilo pod točko 19. »Način prijave
in razpisni rok« se spremeni tako, da se za
besedilom »Za tretje odpiranje: 30. 6. 2008
ob 12. uri« doda besedilo »Za četrto odpiranje: 29. 8. 2008 ob 12. uri, Za peto odpiranje: 30. 9. 2008 ob 12. uri«, Za šesto
odpiranje: 30. 10. 2008 ob 12. uri.«
V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
Št. 6711-2/2008
Ob-5850/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in 4. člena
Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur.
l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje področne koordinacije
interesnih programov športa otrok in
mladine v šolskem letu 2008/2009

1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2008/2009 (ministrstvo bo sofinanciralo področno koordinacijo tistih programov,
ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2008
do 31. 8. 2009), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih
programov športa otrok in mladine: športni
program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter
program Hura, prosti čas.
3. Na razpis se lahko prijavijo: tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
4.1. Pogoji in merila za izbor ponudnikov
Ministrstvo za šolstvo in šport bo sofinanciralo področno koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem
letu 2008/2009 v 16 področnih centrih (PC),
ki so sestavljeni iz občin tistega področja,
in sicer:
1. PC Gorenjska (Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Gorje, Bohinj, Jesenice,
Kranjska Gora, Tržič, Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane, Železniki, Žiri, Žirovnica, Jezersko).
2. PC Goriška (Nova Gorica, Brda, Kanal
ob Soči, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Tolmin, Bovec, Kobarid, Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cerkno).
3. PC Dolenjska (Novo mesto, Šentjernej, Šentrupert, Straža, Škocjan, Šmarješke
Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Črnomelj, Semič, Metlika, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk).
4. PC Grosuplje (Ribnica, Loški Potok,
Kočevje, Kostel, Osilnica, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Brezovica, Log – Dragomer, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Sodražica).
5. PC Koroška (Ravne na Koroškem,
Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica, Muta,
Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuzenica,
Radlje ob Dravi, Dravograd, Slovenj Gradec, Mislinja).
6. PC Notranjska (Postojna, Pivka, Logatec, Cerknica, Loška Dolina, Ilirska Bistrica,
Bloke, Vrhnika, Borovnica).
7. PC Obala (Koper, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen).

8. PC Ljubljana (Ljubljana, Dol pri Ljub
ljani).
9. PC Domžale (Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Kamnik,
Trzin, Komenda).
10. PC Maribor (Maribor, Duplek,
Rače-Fram, Starše, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Lenart, Sveta Trojica v Slovenskih
Goricah, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana,
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Hoče-Slivnica, Miklavž na Dravskem Polju, Lovrenc
na Pohorju, Selnica ob Dravi).
11. PC Podravje (Ptuj, Destrnik, Trnovska
vas, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo,
Majšperk, Videm, Zavrč, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Slovenska Bistrica,
Makole, Poljčane, Sveti Andraž v Slovenskih
Goricah, Žetale, Markovci, Cirkulane, Hajdina, Oplotnica, Podlehnik).
12. PC Pomurje (Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogaševci, Lendava, Črenšovci, Kobilje,
Odranci, Turnišče, Ljutomer, Gornja Radgona, Apače, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici,
Velika Polana, Grad, Dobrovnik, Križevci,
Razkrižje, Veržej).
13. PC Celje (Celje, Vojnik, Štore, Laško,
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur,
Žalec, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek,
Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli,
Dobje, Dobrna, Braslovče, Polzela, Prebold,
Tabor, Vransko).
14. PC Velenje (Velenje, Šmartno ob
Paki, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji
Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, Šoštanj).
15. PC Zasavje (Litija, Trbovlje, Hrastnik,
Zagorje ob Savi, Šmartno pri Litiji).
16. PC Posavje (Krško, Kostanjevica ob
Krki, Sevnica, Brežice, Radeče).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo pri vsakem področnem centru sofinanciralo:
1. enega vodjo področnega centra,
2. enega koordinatorja za interesni program Zlati sonček,
3. enega koordinatorja za interesni program Krpan,
4. enega koordinatorja za interesni program Naučimo se plavati,
5. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za osnovne šole,
6. enega koordinatorja za interesni program Šolska športna tekmovanja in prireditve za srednje šole,
8. enega koordinatorja za interesni program Hura, prosti čas.
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Sofinancirani bodo tisti vodje oziroma
tisti koordinatorji, ki bodo dosegli najvišje
število točk na podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor vodje področnega cent
ra

Merilo
1

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

2

Kakovost dosedanje koordinacije
Usposobljenost
Kakovost ponudbe koordinatorja
(razpisni obrazci
1–7)

3

4

Kriterij
ne
da
strokovna
usposobljenost
na področju
športa
Izobrazba – FŠ

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt
Soglasje h koordinaciji področnega
centra s strani lokalnih skupnosti
(razpisni obrazec 8)
100%

Točke
0
10
10

10
20
20
20
20

Merila za izbor koordinatorjev pri posameznem interesnem programu

Merilo
1
2

3

Opis merila
Dosedanja koordinacija programov

Kriterij
ne
da

Kakovost dosedanje koordinacije
Kakovost
ponudbe
(razpisni obrazci
1–7)

Usposobljenost
koordinatorja

strokovna
usposobljenost
na področju
športa
Izobrazba – FŠ

Opredeljene naloge in cilji
Finančni načrt

Točke
0
10
10

10
20
20
20

Ista oseba je lahko koordinator pri več
interesnih programih oziroma vodja in koordinator pri več interesnih programih, pri
čemer mora biti iz prijave na javni razpis to
natančno razvidno.
Vodje področnih centrov in koordinatorji
posameznih interesnih programov morajo
imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri
ali pa morajo biti strokovno usposobljeni na
področju športa.
4.2. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva bodo razdeljena v dveh delih,
in sicer:
a) prvi del sredstev v višini 32.014,27 EUR
bo razdeljen na podlagi števila vrtcev,
osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim
programom in srednjih šol v posameznem
področnem centru (vir so podatki Ministrstva
za šolstvo in šport), kot sledi iz naslednje
tabele:

1
2
3

Področni centri
Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje,
Gorenjska
Dolenjska, Goriška, Podravje, Obala,
Posavje
Notranjska, Grosuplje, Domžale, Koroška, Velenje,
Zasavje

*Znesek za posamezni področni center

Znesek (EUR) *
2.143,21
2.009,25
1.875,31
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b) drugi del sredstev v skupni višini
33.219,81 EUR bo razdeljen na podlagi meril iz naslednjih tabel:
1. Vodenje področnega centra (4.870,27
EUR)
Merilo
1

2
3

Opis merila
– Zlati sonček in Krpan
– Naučimo se plavati
– Šolska športna tekmovanja in prireditve
– Hura, prosti čas
100% vključenost vrtcev, šol je maksimalno število točk (50)
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
Izpeljava posveta
Usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru

Točke
do 15
do 12
do 18
do 5
10
10
5
5
10

4

Ocena dela koordinatorja, ki jo poda vodja programov na
državni ravni
0–10
Skupaj največ 100 točk
Za materialne stroške se vodji področnega centra nameni še dodatnih 223,24 EUR
Vodenje posameznega področnega centra se sofinancira na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost
točke za vodenje področnih centrov kot razmerje med višino sredstev, določeno za vodenje področnih centrov (4.870,27 EUR) in
skupnim številom točk vseh na javni razpis
izbranih vodij področnih centrov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega vodje področnega
centra se določi tako, da se število točk, ki
jih je zbral na podlagi meril iz zgornje tabele,
pomnoži z vrednostjo točke, določene na
način iz prejšnjega stavka.
2. Koordinacija interesnega programa
Zlati sonček (2.597,47 EUR)
Merilo

Opis merila
Število vključenih v športni program Zlati sonček
1
– občin
– šol in vrtcev
– otrok
100% vključenost občin, šol in vrtcev ter otrok je maksimalno
število točk (40)
3
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
4
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava promocijske prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
5
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Zlati sonček se sofinancira na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega
programa Zlati sonček kot razmerje med
višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Zlati sonček (2.597,47
EUR) in skupnim številom točk vseh na javni
razpis izbranih koordinatorjev interesnega
programa Zlati sonček, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja
posameznega koordinatorja interesnega
programa Zlati sonček se določi tako, da se
število točk, ki jih je zbral na podlagi meril iz
zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke,
določene na način iz prejšnjega stavka.

Točke
10
20
10

10
10
10
15
5
0–10
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3. Koordinacija interesnega programa
Krpan (2.597,47 EUR)

Merilo

Opis merila
Število vključenih v športni program Krpan
– občin
– šol
– otrok
100% vključenost občin, šol ter otrok je maksimalno število točk
(40)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava promocijske prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni
ravni
Skupaj največ 100 točk
1

Točke
10
20
10

10
10
10
15
5
0–10

Koordinacija interesnega programa Krpan se sofinancira na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost
točke za koordinacijo interesnega programa
Krpan kot razmerje med višino sredstev,
določeno za koordinacijo interesnega programa Krpan (2.597,47 EUR) in skupnim
številom točk vseh na javni razpis izbranih
koordinatorjev interesnega programa Krpan,
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Krpan se določi tako, da se število točk, ki jih je zbral
na podlagi meril iz zgornje tabele, pomnoži
z vrednostjo točke, določene na način iz
prejšnjega stavka.
4. Koordinacija interesnega programa
Naučimo se plavati (6.493,7 EUR)
Merilo
1

Opis merila
Kakovost izpeljave programa Naučimo se plavati
– odstotek vključenih šol v preverjanju znanja plavanja
– odstotek znanja plavanja
– odstotek vključenih vrtcev v 10-urne plavalne tečaje
– odstotek neplavalcev vključenih v 15-urni plavalni tečaj
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(70)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
– uporaba spletne aplikacije Naučimo se plavati
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športni vrtec, šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Naučimo se plavati se sofinancira na naslednji
način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega
programa Naučimo se plavati kot razmerje
med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Naučimo se plavati (6.493,7 EUR) in skupnim številom točk
vseh na javni razpis izbranih koordinatorjev
interesnega programa Naučimo se plavati, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.
Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Naučimo se
plavati se določi tako, da se število točk, ki
jih je zbral na podlagi meril iz zgornje tabele,
pomnoži z vrednostjo točke, določene na
način iz prejšnjega stavka.

Točke
30
20
10
10

5
5
10
5
5
0–10
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5. Koordinacija interesnega programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve –
OŠ (6.493,7 EUR)
Merilo
1

Opis merila
Vključenost v program Šolska športna tekmovanja in prireditve
– odstotek občin
– odstotek osnovnih šol
– odstotek osnovnih šol s prilagojenim programom
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športna šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk

Točke
20
30
10

5
5
5
10
5
0–10

Koordinacija interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve se sofinancira na naslednji način: Ministrstvo za
šolstvo in šport določi vrednost točke za
koordinacijo interesnega programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve kot razmerje med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Šolska športna
tekmovanja in prireditve (6.493,7 EUR) in
skupnim številom točk vseh na javni razpis
izbranih koordinatorjev interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve,
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Šolska športna
tekmovanja in prireditve se določi tako, da
se število točk, ki jih je zbral na podlagi meril
iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
6. Koordinacija interesnega programa
Šolska športna tekmovanja in prireditve –
SŠ (3.348,31 EUR)
Merilo
1

Opis merila
Vključenost v program Šolska športna tekmovanja in prireditve
– odstotek občin
– odstotek srednjih šol
100% vključenost pri vseh kriterijih je maksimalno število točk
(60)
2
Obveščanje (največ 20 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
3
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področnem centru
Sodelovanje na nagradnem natečaju (Naj športna šola)
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve se sofinancira na naslednji način: Ministrstvo za
šolstvo in šport določi vrednost točke za
koordinacijo interesnega programa Šolska
športna tekmovanja in prireditve kot razmerje med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Šolska športna
tekmovanja in prireditve (3.348,31 EUR) in
skupnim številom točk vseh na javni razpis
izbranih koordinatorjev interesnega programa Šolska športna tekmovanja in prireditve,
ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Šolska športna

Točke
25
35

5
5
5
10
5
0–10

Stran
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tekmovanja in prireditve se določi tako, da
se število točk, ki jih je zbral na podlagi meril
iz zgornje tabele, pomnoži z vrednostjo točke, določene na način iz prejšnjega stavka.
7. Koordinacija interesnega programa
Hura, prosti čas (3.246,85 EUR)

Merilo
1
2
3

Opis merila
Odstotek vključenih občin v program Hura, prosti čas
Celostna ponudba programov Hura, prosti čas
Obveščanje (največ 30 točk)
– obveščanje prek e-pošte
– lastna spletna stran oz. sportmladih.net
4
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na državni ravni
Skupaj največ 100 točk
Koordinacija interesnega programa
Hura, prosti čas se sofinancira na naslednji
način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi
vrednost točke za koordinacijo interesnega
programa Hura, prosti čas kot razmerje
med višino sredstev, določeno za koordinacijo interesnega programa Hura, prosti čas
(3. 246,85 EUR) in skupnim številom točk
vseh na javni razpis izbranih koordinatorjev
interesnega programa Hura, prosti čas, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posameznega koordinatorja interesnega programa Hura, prosti
čas se določi tako, da se število točk, ki jih
je zbral na podlagi meril iz zgornje tabele,
pomnoži z vrednostjo točke, določene na
način iz prejšnjega stavka.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 65.234,08 EUR.
Sredstva so zagotovljena na postavki
5619 – šport otrok in mladine ter športna rekreacija, konto 4120 Tekoči transferi
neprofitnim organizacijam in ustanovam.
Skrbnik postavke je Ignac Polajnar.
6. Polovica sredstev mora biti porabljena v letu 2008, druga polovica pa v letu
2009.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje
21. julija 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani
označen z napisom »ne odpiraj – Področna
koordinacija 2008/09 (6711-2/2008)«. Na
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo
in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj
predpisani način. Vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne
dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 24. julija
2008. Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni
od dneva za oddajo vlog.
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11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si
in www. sportmladih.net ter neposredno
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak
delovni dan med 10. in 12. uro. Dodatne
informacije lahko prijavitelji dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri Mateji Reberšak Cizelj ali
Maji Berdnik (tel. 01/400-54-56, e-pošta:
mateja.rebersak@gov.si). Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane
(podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in
ožigosane razpisne obrazce za prijavo na
razpis. Podpisane in ožigosane obrazce
prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu s 7.
točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 6711-1/2008
Ob-5852/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona
o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03) in
4. člena Pravilnika o načinu in postopku
sofinanciranja izvajalcev letnega programa
športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06), objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje strokovne priprave in
koordinacije programa šolskih športnih
tekmovanj in prireditev v šolskem letu
2008/2009
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije
programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2008/2009.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) Nacionalne panožne športne zveze (to so športne zveze, ki imajo uradne
tekmovalne sisteme, v okviru katerih so
registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije
– združenja športnih zvez),
b) pri strokovni pripravi in koordinaciji tekmovanj osnovnih šol s prilagojenim
programom in množičnih prireditev netekmovalnega značaja pa se lahko prijavijo
vsi tisti subjekti, ki so kot izvajalci letnega
programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu.
4. Pogoji in merila
Nacionalna panožna športna zveza
mora ob prijavi na razpis predložiti:
– razpis šolskega športnega tekmovanja
v posamezni športni panogi, ki mora vsebovati vsebinski, organizacijski in finančni
načrt izpeljave tekmovanja (za posamezno
športno panogo se lahko razpiše samo en
sistem tekmovanja),
– ime koordinatorja, ki bo koordiniral
izpeljavo celotnega šolskega športnega
tekmovanja v posamezni športni panogi
(koordinatorji morajo imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali pa morajo
biti strokovno usposobljeni na področju
športa.
Ministrstvo za šolstvo in šport bo nacionalnim panožnim športnim zvezam za
koordinacijo in pripravo strokovnih gradiv
sredstva nakazalo v dveh delih, in sicer:
Prvi del sredstev v višini 10.827,69 EUR
bo izbranim prijaviteljem razdeljen na naslednji način:

Št.

– igre z žogo
– atletika
– gimnastika
– smučanje
– ostale športne panoge
– združeni programi (OŠPP, otroci
s posebnimi potrebami)
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21,2
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1,1
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2369

Skupaj
(delež
v %)
45,7
11,8
8,7
4,5
26,8
2,5

Drugi del sredstev v višini 10.827,69 EUR
pa bo razdeljen na podlagi sklepnega poročila, ki ga mora nacionalna panožna športna
zveza poslati na Ministrstvo za šolstvo in
šport najkasneje 31. 5. 2009, in sicer po
naslednjih merilih:
Merilo
1
3
2
4

5

Opis merila
Priprava in oddaja pisnih gradiv
Realizacija razpisanega programa
Število področnih centrov vključenih v tekmovanje
Obveščanje
– obveščanje prek e-pošte in spletne strani
www.sportmladih.net
– uporaba spletne aplikacije Šolska športna tekmovanja
Ocena dela koordinatorja, ki jo poda koordinator na
državni ravni
Ministrstvo za šolstvo in šport določi višino sofinanciranja na naslednji način: Ministrstvo za šolstvo in šport določi vrednost točke kot razmerje med skupno višino sredstev
(10.827,69 EUR) in skupnim številom točk
vseh na javnem razpisu izbranih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje. Višina sofinanciranja posamezne nacionalne panožne športne
zveze se določi tako, da se število točk, ki jih
je zbrala na podlagi meril iz zgornje tabele,
pomnoži z vrednostjo točke, določene na
način iz prejšnjega stavka.
5. Skupna okvirna višina sredstev javnega razpisa je: 21.655,38 EUR. Sredstva
so zagotovljena na postavki 5619 – šport
otrok in mladine ter športna rekreacija, konto
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Skrbnik postavke je
Ignac Polajnar.
6. Polovica sredstev mora biti porabljena
v letu 2008, druga polovica v letu 2009.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali
dostavljene na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, do najkasneje
21. julija 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje)
zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo
in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Vloga mora biti predložena v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »ne odpiraj – ŠŠT
6711-1/2008«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga
mora biti dostavljena skupaj z zahtevano
dokumentacijo in prilogami v ovojnici označeni na zgoraj predpisani način. Vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih,
ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka (glej razpisna dokumentacija in navodila).
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8. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjene, podpisane in ožigosane razpisne
obrazce za prijavo na razpis.
9. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo začela odpirati vloge 24. julija 2008.
Odpiranje vlog ne bo javno.
10. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa: Prijavitelji bodo o rezultatih
javnega razpisa obveščeni v roku 28 dni od
dneva za oddajo vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih naslovih www.mss.gov.si in www.
sportmladih.net ter neposredno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport,
Masarykova 16, 1000 Ljubljana (II. nadstropje, tajništvo), vsak delovni dan med 10. in
12. uro. Dodatne informacije lahko prijavitelji
dobijo na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktoratu za šport pri Mateji Reberšak Cizelj
in Maji Berdnik (tel. 01/400-54-56, e-pošta:
mateja.rebersak@gov.si). Prijava na razpis
mora vsebovati izpolnjene, podpisane (podpis pooblaščene osebe prijavitelja) in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis.
Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji
pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko
razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 29/2008
Ob-5841/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08) in v skladu
s Poslovnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2008, ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na 169. redni seji dne
15. maja 2008 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS,
št. 33/08) Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije objavlja
javni razpis
štipendije za usposabljanje na področju
poročanja o znanosti in inovacijah
na University of Stanford v letu 2009
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje enega
slovenskega državljana za usposabljanje na
področju komuniciranja o znanosti v okviru
programa The Innovation Journalism Fellowship Program na University of Stanford
v letu 2009.
Štipendija v višini 40.000,00 EUR pokriva
celotno vrednost programa usposabljanja, ki
vključuje šolnino ter življenjske, študijske in
potne stroške štipendista za sodelovanje na
programu.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa je
40.000,00 EUR.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– se bo udeležil programa usposabljanja
na področju komuniciranja v znanosti The
Innovation Journalism Fellowship Program
na University of Stanford v letu 2009;
– je novinar ali raziskovalec, ki preko različnih medijev poroča o znanosti in inovaci-
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jah s področja naravoslovja, tehnike in/ali
medicine širši (ne specialistično usmerjeni
oziroma znanstveni) javnosti;
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal
katere od štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07
– popr.), torej državne, kadrovske ali Zoisove štipendije,
– kandidat v času študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in
načinu vračanja enakovredni štipendijam po
drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca;
– bo po zaključenem usposabljanju, za
katerega mu je bila podeljena štipendija,
v Republiki Sloveniji zaposlen ali samozaposlen vsaj 3 leta.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati v celoti izpolnjen
in lastnoročno podpisan razpisni obrazec.
Prijave, ki ne bodo vložene na razpisnem
obrazcu, bodo zavržene.
Izpolnjenemu in podpisanemu razpisnemu obrazcu mora kandidat priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril:
1. lastnoročno podpisano izjavo o namenu prijave na program usposabljanja na področju komuniciranja v znanosti Innovation
Journalism Fellowship Program na University of Stanford v letu 2009;
2. dokazila o poročanju v Sloveniji o raziskavah in inovacijah s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši (ne specialistično usmerjeni oziroma znanstveni)
javnosti, ki so bili objavljeni od 1. januarja
2005 dalje;
3. izjava delodajalca, če je kandidat zaposlen, da se strinja z udeležbo kandidata
na usposabljanju, ki je predmet tega razpisa, oziroma dokazilo o prekinitvi delovnega
razmerja.
Dokazila iz točke 2 so lahko fotokopije ali
prepisi, pri čemer si sklad pridržuje pravico,
da zahteva originale na vpogled. Na pisno
zahtevo kandidata bo javni sklad originale
vrnil kandidatu.
5. Merila za ocenjevanje prijav: prijave se
ocenjujejo po treh kriterijih, najvišje možno
skupno število točk je dvainštirideset (42).
Ocenjujejo se izključno poročanja v Sloveniji o znanosti s področja naravoslovja, tehnike in/ali medicine širši (ne specialistično
usmerjeni oziroma znanstveni) javnosti.
a) Vsebinsko področje poročanja
Po tem merilu se ocenjuje vsebinsko področje poročanja o raziskavah s področja
naravoslovja, tehnike in/ali medicine:
– poročanje iz enega znanstvenega področja – 0 točk
– poročanje iz več znanstvenih področij
– 5 točk.
Če kandidat dodatno poroča tudi o inovacijah s področja naravoslovja, tehnike
in/ali medicine, pridobi še dodatni 2 točki
po tem merilu.
Največje skupno število točk po tem merilu je sedem (7).
b) Geografsko področje poročanja
Po tem merilu se ocenjuje geografsko
področje poročanja:
– poročanje o slovenskih znanstvenih
dosežkih – 0 točk
– poročanje o slovenskih in tujih znanstvenih dosežkih – 5 točk.

Največje skupno število točk po tem merilu je pet (5).
c) Ciljna skupina obveščanja
Pri tem merilu se ocenjuje ciljna skupina, kateri je prijavitelj poročal o znanosti in
inovacijah s področja naravoslovja, tehnike
in/ali medicine, glede na ciljno skupino medija, v katerem je prijavitelj objavljal:
– ciljna skupina medija so mladi – vsaka
objava 2 točki
– ciljna skupina medija je splošna javnost ne glede na starost – 0 točk.
Največje skupno število točk po tem kriteriju je dvajset (20).
d) Inovativnost
Pri tem merilu se ocenjuje inovativnost
medija, v katerem je prijavitelj poročal, ter
inovativnost poročanja:
– za vsak inovativen medij, ki ga je prijavitelj uporabil –1 točka
– če prijavitelj v predloženih objavah izkazuje inovativnost poročanja – 5 točk.
Med inovativne medije se uvrščajo novi
mediji, ki vključujejo sodobne računalniške sisteme, telekomunikacijske sisteme,
internetna omrežja, multimedijske storitve
ter medije in tehnologije nove ekonomije
(spletna stran, e-pošta, klepetalnica, blog,
mobilna telefonija (SMS), GPS, računalniške igre, navidezna resničnost, iTV itn.) kot
nosilci kulturnih obratov, novih oblik izražanja in mišljenja ter novih oblik besedilnosti,
ter drugi mediji, ki uvajajo drugačne načine
komuniciranja z javnostjo.
Inovativnost poročanja v predloženih
objavah se izkazuje tako, da je v objavi
opisan:
– vpliv predmeta opazovanja na prostor
(kako se znanost povezuje z ostalimi deležniki – gospodarstvom, državo, lokalnimi
skupnostmi, vzgojno-izobraževalnim sistemom, itd.),
– vpliv predmeta opazovanja na prihodnost (posledice za prihodnost, nadaljnji
razvoj),
– jasna opredelitev predmeta opazovanja v inovacijski proces (v kateri fazi razvoja
je predmet opazovanja – zasnova, prototip,
implementacija, tržna manifestacija).
Največje skupno število točk po tem kriteriju je deset (10).
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk in sicer
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
bo izbran tisti kandidat, katerega vloga bo
glede na merila javnega razpisa prejela višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima najprej prednost kandidat
z večjim številom predloženih dokazil, ki
so se upoštevala za točkovanje po merilu
c – ciljna skupina obveščanja. Če tudi to
merilo ne omogoči izbire enega kandidata,
se upošteva število inovativnih medijev, ki jih
je prijavitelj uporabil upoštevajoč vse predložene dosežke.
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Če tudi po uporabi razmejitvenih meril ni
mogoče izbrati enega kandidata, se sredstva razpisa enakomerno porazdelijo med
tiste kandidate, ki so enaki glede na vsa,
vključno razmejitvena merila.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi uradnega
dokazila o vpisu, ki ga izda tuja izobraževalna institucija, s strani kandidata, javni
sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju.
Pogodbo o štipendiranju je možno izvrševati le za tekoče študijsko leto, njeno
izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem
študijskem letu, če se štipendist v naslednjem študijskem letu vpiše v s programom
predviden letnik posamezne stopnje študija
do zaključka tega študija.
8. Nakazilo sredstev
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele
po sklenitvi pogodbe o štipendiranju, in sicer
javni sklad nakaže štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun tuje izobraževalne ustanove na podlagi pravilno
izstavljenega računa, ki se glasi na sklad
in v katerem je navedeno osebno ime štipendista;
– za življenjske in študijske stroške v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, odprt pri poslovni banki v Republiki
Sloveniji.
Sklad izvrši plačilo štipendije za šolnino
v roku 8 dni od prejema računa izobraževalne ustanove, plačilo štipendije za življenjske
stroške in študijske stroške pa v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe o štipendiranju.
Račun za plačilo šolnine pridobi sklad.
Če je štipendist šolnino za študijsko
leto, za katero uveljavlja štipendijo, delno
ali v celoti plačal sam, mu sklad na podlagi računa izobraževalne ustanove, ki se
glasi na osebno ime štipendista, in potrdila
o izvršenem plačilu šolnine povrne znesek
plačane šolnine.
Če je štipendist šolnino plačal v tuji valuti, se mu znesek plačane šolnine povrne
v evrih, pri čemer se znesek preračuna po
referenčnem tečaju Banke Slovenije na dan
povračila plačane šolnine.
Sklad izvrši povračilo za plačilo iz četrtega odstavka tega člena v roku osmih dni od
vložitve popolnega zahtevka za povračilo
plačane šolnine. Če je štipendist sam plačal
le del šolnine, začne osemdnevni rok teči od
dne, ko sklad izvrši plačilo razlike šolnine na
poslovni račun izobraževalne ustanove.
9. Pogodbene obveznosti: po končanem
usposabljanju mora štipendist predložiti potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju,
za katerega je prejel štipendijo.
10. Dostopnost dokumentacije in način
prijave: besedilo razpisa, razpisni obrazec
in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo
na spletni strani www.sklad-kadri.si oziroma www.ad-futura.si ter na naslovu Javnega
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Vilharjevi 27 v Ljubljani
v času uradnih ur vsak delovni dan med 12.
in 15. uro.
11. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjen in podpisan razpisni obrazec skupaj
z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 48. javni razpis).

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 10. september 2008.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur, od
ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega roka do 15. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih
določa ta javni razpis. Prijave, ki ne bodo
vložene na predpisanem prijavnem obrazcu,
bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.
12. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni
strani javnega sklada www.sklad-kadri.si ali
www.ad-futura.si v razdelku Aktualni razpisi,
v času uradnih ur pa osebno ali telefonsko
vsak delovni dan med 12. in 15. uro pri
Darinki Trček, tel. 01/434-10-88, e-pošta:
darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 08-155
Ob-5870/08
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne
31. julija 2006, str. 25), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 o splošnih določbah o ESRR,
ESS in Kohezijskem skladu in Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o ESRR in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1783/1999 (Uradni list RS, št. 210 z dne
31. julija 2006, str. 1); Uredbe (ES) Evropskega Parlamenta in Sveta št. 1080/2006
z dne 5. julija 2006 o ESRR in razveljavljene
Uredbe (ES) št. 1783/1999; Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev ETS in IPA
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 110/07) in
Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2013 odobrenega s sklepom Komisije št. C(2007)6511 z dne 20. decembra
2007, organ upravljanja objavlja
1. javni razpis
v okviru Operativnega programa
Slovenija–Madžarska 2007–2013
Številka javnega razpisa: 4300-32/2008
1. Organ upravljanja
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
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Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Svetozarevska 6, 2000 Maribor, nastopa kot organ upravljanja.
Organ upravljanja je pogodbeni organ za
sredstva Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR).
2. Javni razpis
Javni razpis objavlja organ upravljanja in
velja za upravičene prijavitelje iz Slovenije
in Madžarske.
Razpisna dokumentacija, ki je sestavljena iz Priročnika za izvajanje projektov (PIP),
prijavnice in njenih prilog, vzorca Pogodbe
o sofinanciranju ESRR, vzorca Sporazuma o partnerstvu in Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2013, je na
voljo na spletnih straneh organa upravljanja http://www.euskladi.si in nacionalnega
organa Republike Madžarske http://www.
nfu.hu.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo
k splošnemu cilju programa:
Umestitev čezmejnega področja na
evropski zemljevid kot kulturno, zdravo in
naravno dragoceno območje za življenje in
delo.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in
2. prednostne naloge Operativnega programa Slovenija–Madžarska 2007–2013.
1. Prednostna naloga: Povečanje privlačnosti območja sodelovanja
– Področja dejavnosti:
– Razvoj skupnih turističnih destinacij
– Ohranjanje in razvoj kulture
– Izboljšanje čezmejnih prometnih
povezav
2. Prednostna naloga: Trajnostni razvoj
– Področje dejavnosti:
– Sodelovanje na področju regionalnega razvoja
– Preventivno zdravstveno varstvo
– Varstvo in upravljanje z okoljem
– Učinkovita raba energije.
Za podrobne informacije o opisu področij
dejavnosti, njihovih ciljev in glavnih dejavnostih v okviru vsake prednostne naloge
glejte 6. poglavje Operativnega programa.
Da bi zagotovili skladnost vašega projekta
s programom, obvezno preberite in upoštevajte opis pod vsako prednostno nalogo in
področjem dejavnosti.
Vsak projektni predlog je treba prijaviti
samo na eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog, tudi v primeru projektov, kjer bi
nekatere dejavnosti utegnile soditi v drugo
prioriteto. Izbrana prednostna naloga mora
odražati in biti v skladu z večino dejavnosti.
Dejavnosti morajo izkazovati čezmejni
vpliv na upravičeno območje tega programa.
Projektni partnerji morajo izpolnjevati
vsaj dva od kriterijev čezmejnega sodelovanja: skupni razvoj, skupno izvajanje, skupno
osebje in skupno financiranje.
4. Razpoložljiva sredstva, odstotek sofinanciranja in velikost projekta
V okviru tega javnega razpisa bo za sofinanciranje operacij iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj na voljo znesek v višini
14.000.000,00 EUR.
Sredstva so porazdeljena po prednostnih
nalogah, kot sledi:
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Prednostne naloge
Povečanje privlačnosti
območja sodelovanja
Trajnostni razvoj
Skupaj

Prispevek
Skupnosti
7.197.806,00
6.802.194,00
14.000.000,00

Iz programa se lahko sofinancirajo samo
upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša
največ 85% javnih sredstev. Vsaj 15% se
mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora
vsak partner zagotoviti vsaj 5% lastnega
sofinanciranja.
Projekti, upravičeni do sodelovanja
v programu, so projekti, katerih skupni
zaprošeni znesek ESRR sredstev je višji
od 50.000,00 EUR in praviloma manjši od
2.000.000,00 EUR. Projekti, ki bodo presegali 2.000.000,00 EUR morajo biti primerno
utemeljeni. Končno odločitev o teh projektih
bo sprejel Skupni nadzorni odbor.
Organ upravljanja in Skupni nadzorni
odbor si pridržujeta pravico, da ne dodelita
vseh razpoložljivih sredstev v tem javnem
razpisu, če ne prejmeta zadostno število
kakovostnih prijav.
5. Programsko območje
Programsko območje Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–
Madžarska 2007–2013 vključuje naslednje
teritorialne enote na ravni NUTS 3:
– v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska (20%) regija;
– v Republiki Madžarski: županiji Vas in
Zala.
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
Upravičenci obeh prednostih nalog morajo:
1. biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
– regionalni in lokalni javni organi;
– osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država
ali občina, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in
usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne
agencije itd.;
– nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
– gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani
kot neprofitne pravne osebe;
– pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije
za usposabljanje itd.;
– javne ustanove za gospodarski razvoj,
javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer imata država ali občina prevladujoči
vpliv na upravljanje;
2. biti iz Slovenije in Madžarske;
3. se nahajati znotraj upravičenega območja, razen v izjemnih upravičenih primerih;
4. biti pravno, finančno in poslovno sposobni za sodelovanje v programu.
Zahteva se, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih part
nerjev ni predpisana.
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7. Upravičeno obdobje sofinanciranja
Najbolj zgoden začetek obdobja upravičenih izdatkov (plačilo računov) je datum
odobritve projekta s strani Skupnega nadzornega odbora.
Zaključek projekta je datum zadnjega
plačila s strani projektnih partnerjev. V vsakem primeru se morajo vsi projekti zaključiti
najkasneje do 31. marca 2015.
8. Trajanje
Projekti, upravičeni do sodelovanja v programu, so projekti, katerih obdobje izvajanja
traja največ 36 mesecev.
9. Upravičeni stroški
1) Stroški osebja;
2) Stroški zunanjih izvajalcev;
3) Investicijski stroški;
4) Administrativni stroški.
Podroben opis upravičenih stroškov je
vključen v poglavje 4.1 Priročnika za izvajanje projektov.
Izdatki se lahko štejejo za upravičene
od datuma odločitve o odobritvi projektov
s strani Skupnega nadzornega odbora. Za
začetek obdobja upravičenosti izdatkov se
lahko določi tudi kasnejši datum, če nacionalna ali evropska zakonodaja tako zahteva.
10. Podpora za razvoj projekta
Med javnim razpisom se lahko pošiljajo vprašanja po faksu ali elektronski pošti
na naslednji naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Oddelek za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni
tehnični sekretariat Slovenija–Madžarska
2007–2013, Svetozarevska 6, SI-2000
Maribor, kontaktna oseba: mag. Jasmina
Litrop, faks: +386/2/229-42-12, e-pošta:
jts-si-hu.svlr@gov.si, tel. +386/2/229-42-16
(uradne ure: torek, sreda, četrtek: 9. do
12.);
Info točka, Vati regionalna pisarna Zalaegerszeg, 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u.
24, kontaktna oseba: Veronika Sustik, faks:
+36/92/348-653, e-pošta: vsustik@vati.hu,
tel. +36/92/511-071 (uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek: 13. do 16.).
Skupni tehnični sekretariat (STS) in informacijska točka zagotavljata podporo potencialnim prijaviteljem z zagotavljanjem informacij o programu in tehnično podporo pri
pripravi vlog.
Za datume načrtovanih informativnih delavnic in za odgovore na pogosta vprašanja
spremljajte spletno stran www.euskladi.si,
ali pa se neposredno obrnete na STS ali
Info točko.
11. Oddaja vlog
Vsak vodilni partner lahko predloži več
vlog. Vloga se lahko predloži kadar koli med
datumom objave in datumom zaključka javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani: www.euskladi.si in www.
nfu.hu.
Rok za prejem vlog v okviru tega javnega
razpisa je 30. 10. 2008 do 16. ure na naslednji naslov: Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Oddelek
za upravljanje čezmejnih programov Maribor, Skupni tehnični sekretariat Slovenija–
Madžarska 2007–2013, Svetozarevska 6,
SI-2000 Maribor.
Vloga se lahko predloži samo na navedeni naslov.
Prijavo mora predložiti vodilni partner
v papirni in elektronski obliki.

12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni
javno.
Ovojnica je zaprta in pravilno označena
na način, da vključuje vse naslednje elemente:
a) naslov, kamor se oddaja vloga,
b) polno ime in naslov vodilnega partnerja,
c)
številko
javnega
razpisa:
4300-32/2008,
d) akronim projektnega predloga,
e) besedilo: »Ne odpirajte – 1. javni razpis OP SI-HU 2007–2013«.
Da bi bila vloga sprejeta, mora prispeti
na navedeni naslov pravočasno, ovojnica pa
mora biti označena na tak način, da je razvidno, na kateri javni razpis se nanaša.
13. Izbor projektov: postopek izbora projektov bo potekal v dveh fazah:
13.1 Administrativna ustreznost in preverjanje upravičenosti
Po evidentiranju prejetih projektnih vlog
izvede STS preverjanje administrativne
ustreznosti in upravičenosti.
Vloga je popolna, če vsebuje:
1. en izvirnik izpolnjene prijavnice v papirni obliki (vsa poglavja dela A in dela B ter
predpisane priloge). Spremna dokumentacija je lahko kopija, če ustreza izvirniku. Priložiti je treba vso spremno dokumentacijo, ki
se zahteva v skladu s seznamom spremne
dokumentacije;
2. eno kopijo izvirnika prijavnice, ki vključuje priloge in spremno dokumentacijo;
3. eno elektronsko različico izpolnjene
prijavnice (vsa poglavja dela A in dela B ter
predpisane priloge) na CD-romu ali na USB
ključu.
Elektronska verzija mora vsebovati vse
dokumente (prijavnico in skenirane priloge).
E-različica prijavnice mora biti enaka tiskani.
V primeru manjkajočih dokumentov ali
potrebe po dodatnih pojasnilih bo organ
upravljanja obvestil vodilnega partnerja.
13.2 Zavržba/zavrnitev vloge
Vloga ne bo odprta in bo avtomatsko izločena, če niso izpolnjene zahteve iz točke
11 in 12:
1. Vloga v tiskani obliki ni prispela pravočasno;
2. Ovojnica ni bila pravilno označena
v skladu s točko 12.
Vloga bo izločena brez poziva za dopolnitev za manjkajoče dokumente, če:
1. je bila prijavnica ročno izpolnjena namesto da bi bila natipkana,
2. vloga ni bila predložena v zahtevanih
jezikih (razen Priloge II k prijavnici),
3. vloga v tiskani obliki ni prispela v zahtevani obliki (1 izvirnik, 1 kopija).
Vloga bo prav tako zavržena/zavrnjena
iz naslednjih razlogov:
1. vloga ne izpolnjuje pogojev za odpiranje, pogojev administrativne ustreznosti ali
pogojev upravičenosti pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti,
2. odgovor na poziv za dopolnitev ali
za pojasnila ni prispel v roku, navedenem
v pozivu, ali če je poslano gradivo/odgovor
nepopolno ali neustrezno,
3. ocena, ki jo je vloga dobila pri oceni
kakovosti, ni dovolj visoka, da bi bila upravičena do razpoložljivih sredstev ESRR (glej
merila za izbor v Poglavju 5.3.1. Priročnika
za izvajanje projektov).
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje pri
preverjanju administrativne ustreznosti in
upravičenosti.
V primeru manjkajočih podatkov/spremne dokumentacije ali v primeru potrebnih
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pojasnil, lahko organ upravljanja/STS pozove prijavitelje, da dopolnijo ali predložijo manjkajočo dokumentacijo ali pojasnila
k določenim delom vloge v 5 delovnih dneh.
Če odgovor ne bo prispel pravočasno, bodo
vloge zavrnjene.
Tako zavrnjene vloge kot vloge, predlagane za sofinanciranje, ne bodo vrnjene prijaviteljem.
Prosimo, upoštevajte, da v primeru, da
določen del prijavnice ni izpolnjen, vloga
ne bo avtomatsko zavrnjena. Če manjkajo
nekateri deli, ki niso bistvenega pomena
za izvedbo projekta, bo projekt posledično
lahko prejel nižjo oceno.
Vloge, ki izpolnjujejo pogoje administrativne ustreznosti in pogoje upravičenosti, se
uvrstijo v preverjanje kakovosti.
13.3 Ocena kakovosti
Projekte, ki uspešno opravijo preverjanje
administrativne ustreznosti in upravičenosti,
ocenijo ocenjevalci v skladu z merili iz poglavja 5.3 Priročnika za izvajanje projektov.
Neupravičeni stroški ne vplivajo na upravičenost celotne vloge. Neupravičeni stroški
ne bodo sofinancirani.
V okviru 1. javnega razpisa se lahko sofinancirajo samo vloge, ki pri oceni kakovosti
prejmejo najmanj 80 točk.
14. Odobritev projektov
Končno odločitev o odobritvi projektov sprejme Skupni nadzorni odbor Operativnega programa Slovenija–Madžarska
2007–2013.
SNO uradno odloči o odobritvi ali zavrnitvi projektov in o sofinanciranju sredstev
ESRR.
15. Obveščanje o izboru projektov
Na podlagi odločitve Skupnega nadzornega odbora bo organ upravljanja obvestil
vodilnega partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge z uradnim dopisom v 30 dneh od odločitve SNO.
V tem dopisu bodo za odobrene projekte
navedene nadaljnje informacije o naslednjih
korakih za sklepanje pogodb.
16. Spremembe javnega razpisa
V primeru, da bi se javni razpis in njegova razpisna dokumentacija spremenila pred
datumom zaključka javnega razpisa, bodo
popravki objavljeni na naslednjih spletnih
straneh: www.euskladi.si in www.nfu.hu.
Spremembe javnega razpisa se objavijo
samo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni spoštovati morebitne
spremembe javnega razpisa in njegove razpisne dokumentacije, objavljene na zgoraj
opisan način.
17. Jezik
Javni razpis in razpisna dokumentacija
sta objavljena v slovenskem in madžarskem
jeziku. V primeru neskladnosti med slovenskim in madžarskim besedilom razpisne dokumentacije se kot pripomoček za razumevanje uporabi usklajena angleška različica.
Vlogo je potrebno predložiti samo v slovenskem in madžarskem jeziku, razen Priloge II k prijavnici, ki jo je treba predložiti tudi
v angleškem jeziku in spremne dokumentacije, ki se lahko predloži samo v izvirnem
jeziku.
18. Druge določbe: rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in bodo
objavljeni na spletni strani www.euskladi.si
po podpisu pogodb o sofinanciranju ESRR
z izbranimi vodilnimi partnerji.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
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Ob-5909/08
Na podlagi določil Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06
– ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in 63/07 – popr.),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07), Zakona o spremljanju
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013
(sprejet na 98. redni seji Vlade RS, 23. 11.
2006) in Načrta izvedbe Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za leti 2008 in
2009 (sprejet na 169. redni seji Vlade RS,
15. 5. 2008), Pravilnika o izvajanju ukrepov
aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS,
št. 5/07) in 36.a člen Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popravek, 41/07
– popravek) Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja
dolgotrajno brezposelnih oseb
– prejemnikov denarne socialne pomoči
za leto 2008
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p. p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Cilj in namen javnega razpisa
Cilj je zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne
pomoči, v skladu s 36.a členom Zakona
o socialnem varstvu.
Namen vključitve je pomoč pri zaposlovanju oseb iz ciljne skupine aktivnosti za
določen ali za nedoločen čas.
Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki so v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno socialno pomoč najmanj 12
mesecev.
3. Predmet javnega razpisa: predmet je
subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih oseb – prejemnikov denarne
socialne pomoči, ki so v zadnjih 16 mesecih
prejemali denarno socialno pomoč najmanj
12 mesecev.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki bodo za nedoločen čas
oziroma za določen čas za obdobje najmanj
enega leta zaposlile brezposelne osebe –
prejemnike denarne socialne pomoči, ki so
v zadnjih 16 mesecih prejemale denarno
socialno pomoč najmanj 12 mesecev.
Vsak vlagatelj se lahko prijavi z vlogo
za subvencioniranje zaposlitve, za vsako
brezposelno osebo posebej, ki jo vloži na
pristojni območni službi Zavoda.
Pristojna območna služba Zavoda je tista, v kateri je predlagana oseba prijavljena
v evidenci brezposelnih oseb oziroma tista
območna služba, ki bo napotitev brezposelne osebe izvedla.
Vlagatelji morajo izpolnjevati sledeče
splošne pogoje:
– da so pravna ali fizična oseba, ki na
dan prijave opravlja dejavnost v Republiki
Sloveniji;
– da so v zadnjih dveh letih izpolnjevali
obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za
socialno varnost;
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– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju, niso kršili obveznosti do zaposlenih, ki izhajajo iz delovno-pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb;
– da v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
– da imajo poravnane vse davke in druge dajatve v Republiki Sloveniji;
– da na dan prijave niso v stečajnem postopku, v postopku prenehanja, v postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve
posamezne vključene osebe;
– da zaposlitev oseb, za katere kandidirajo na tem razpisu, predstavlja povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem
v zadnjih 12 mesecih, razen v primerih upokojitev, prostovoljnega odhoda zaposlenih
ali delodajalčeve izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi.
5. Merila za izbor
Pri ocenjevanju prijav se upoštevajo naslednja merila:

Razdelitev okvirne višine sredstev tega
javnega razpisa se po območnih službah
zavoda izvede na podlagi predvidenega števila vključenih oseb:
Območna služba
Zavoda
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Sevnica
Trbovlje
Velenje
Skupaj

Merila za izbor vloge
1. Ustreznost delovnega mesta – glede na usklajevanje ponudbe in
povpraševanja na trgu dela (ali je delovno mesto primerno za ciljno
skupino brezposelnih oseb glede na njihovo izobrazbo, dodatna znanja,
delovne izkušnje) na območju, na katerem bo delodajalec zaposlil
brezposelno osebo oziroma predlagana brezposelna oseba izpolnjuje
pogoje ciljne skupine.
2. Zaposlitev bo sklenjena za nedoločen čas.
3. Na delovnem mestu se bo zaposlila brezposelna oseba s I.–III.
stopnjo strokovne izobrazbe.
4. Delovno mesto je primerno za zaposlitev brezposelne ženske,
prejemnice denarne socialne pomoči.
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se vloga izbere

Število točk

60 točk
20 točk
10 točk
10 točk
100 točk
60 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge za delovna mesta, ki
bodo ocenjena z najmanj 60 točkami.
Na zadnjem odpiranju vlog bodo, v primeru večjega števila predloženih vlog za
posamezna delovna mesta od razpoložljivih sredstev, izbrana tista delovna mesta,
ki bodo izbrala višje število točk. V primeru,
da bodo delovna mesta ocenjena z enakim
številom točk, se izvede žrebanje.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti, znaša skupaj
1.663.200,00 EUR. Sredstva se zagotavljajo
iz proračunske postavke proračuna RS: PP
3562 »Transferji za socialno ogrožene« in
PP 3595 »Spodbude delodajalcem za odpiranje novih delovnih mest in zaposlovanje
težje zaposljivih oseb«.

Leto 2008
Leto 2009
Skupaj

PP 3562
496.080,00
133.560,00
629.640,00

PP 3595
511.920,00
521.640,00
1.033.560,00

Okvirna sredstva tega razpisa bodo
predvidoma izplačana v proračunskih letih
2008 in 2009 ter v plačilnih rokih, skladno
z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, najpozneje do 31. 12. 2009.

Skupaj
1.008.000,00
655.200,00
1.663.200,00

Število
predvidenih
vključitev
44
13
11
47
59
42
7
14
19
12
10
22
300

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo
v okviru javnega razpisa
Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev v znesku 6.700,00 EUR ob zaposlitvi
brezposelne osebe za nedoločen čas oziroma 3.350,00 EUR ob zaposlitvi brezposelne
osebe za določen čas najmanj enega leta.
Subvencija za zaposlitev predstavlja državno pomoč po shemi »Programi zaposlovanja« št.: BE02-5022860-2007 z dne
12. 4. 2007 in po dopolnitvi te sheme, št.
BE02-5022860-2007/1 z dne 13. 9. 2007.
Subvencija za zaposlitev se izplačuje:
– ob zaposlitvi za določen čas najmanj
enega leta: v 6 mesečnih obrokih,
– ob zaposlitvi za nedoločen čas: v 12
mesečnih obrokih,
skladno s tristransko pogodbo o dodelitvi
subvencije za zaposlitev prejemnikov denarne socialne pomoči.
Mesečni obrok subvencije se izplačuje
na podlagi prejetega zahtevka za plačilo
delodajalca (obrazec Zahtevek za plačilo
pod točko VI. Razpisne dokumentacije) za
pretekli mesec in predložene kopije plačilne
liste o izplačilu plače vključeni osebi za pretekli mesec, in sicer:
– za prvih 6 mesecev zaposlitve osebe,
zaposlene za določen čas 1 leta oziroma
– za prvih 12 mesecev zaposlitve osebe,
zaposlene za nedoločen čas.
V primeru zaposlitve za nedoločen čas
bo Zavod spremljal trajanje zaposlitve pri
delodajalcu dve leti.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora delodajalec v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe
Zavodu predložiti dokazili:
– kopijo obrazca M-1/M-2 in
– kopijo pogodbe o zaposlitvi.
Mesečni zahtevek za izplačilo subvencije mora delodajalec Zavodu posredovati najkasneje do 25. v mesecu za pretekli
mesec, sicer ga Zavod ni dolžan poravnati.
Subvencija se delodajalcu izplačuje 30. dan
po prejemu popolnega zahtevka za plačilo subvencije oziroma v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvrševanju proračuna RS.
Po izteku 12 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno osebo za 1
leto oziroma po izteku 24 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z brezposelno
osebo za nedoločen čas, mora delodajalec
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v roku 45 dni, za vsako osebo posebej, posredovati Zavodu končno poročilo o izvajanju aktivnosti, z vsebinskim in finančnim
delom (obrazec Končno poročilo pod točko VIII. Razpisne dokumentacije). Poročilu mora priložiti kopije še ne posredovanih
plačilnih list za preostalih 6 oziroma 12 mesecev zaposlitve vključene osebe in podati izjavo, da je brezposelni osebi zagotovil
plačo skladno s pogodbo o zaposlitvi in ji
izplačeval tudi druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi iz področja delovnopravne
zakonodaje, kar lahko izkaže z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Delodajalec je dolžan hraniti dokumentacijo o izvajanju aktivnosti še najmanj 10 let
po poteku subvencionirane zaposlitve.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označena s polnim nazivom in naslovom
vlagatelja ter z vidno oznako:
»Ne odpiraj – vloga na Javni razpis za
spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2008«.
V primeru poziva na dopolnitev vloge
morajo biti le-te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni
razpis za spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb – prejemnikov denarne socialne pomoči za leto 2008«.
Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno
ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov pristojne območne
službe Zavoda. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III.
razpisne dokumentacije.
Zavod za vloge, poslane po pošti, ne
odgovarja.
Pristojna območna služba Zavoda je tista, v kateri je predlagana oseba prijavljena
v evidenci brezposelnih oseb oziroma tista
območna služba, ki bo napotitev brezposelne osebe izvedla.
Za vsako subvencionirano zaposlitev
mora vlagatelj vložiti svojo vlogo.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu,
v katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
Prvi rok predložitve vlog je 15. 7. 2008
do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2008
vsak drugi torek v mesecu do 12. ure. Zadnji
rok za predložitev vlog je 21. 10. 2008 do
12. ure oziroma do porabe sredstev.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge, prispele v vložišče pristojne območne
službe Zavoda do vključno drugega torka
v mesecu, do 12. ure. Kolikor drugi torek
v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok
prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki bodo
prispele po vsakokratnem roku, razen po
zadnjem (21. 10. 2008) bodo odprte na naslednjem odpiranju.
Zaključek javnega razpisa posamezne
območne službe zaradi razdelitve sredstev
pred 21. 10. 2008 se objavi na spletni strani
Zavoda.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Vsako odpiranje vlog bo izvedeno na
dan, določen za prispetje vlog, ob 13. uri
na sedežu pristojne območne službe Zavo-

da. Odpiranje vlog bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog, se strokovna
komisija pristojne območne službe Zavoda
lahko odloči, da odpiranje ni javno. O tej
odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje
en delovni dan pred predvidenim datumom
javnega odpiranja z obvestilom na spletni
strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm.
Za odpiranje vlog in izbor so zadolžene
strokovne komisije območnih služb Zavoda,
imenovane s strani Zavoda. Komisije so tri
članske v sestavi: predsednik komisije in
dva člana.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove,
da jo dopolni v roku 8 dni od prejema poziva.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, komisija
s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu
se vloge točkuje na podlagi meril iz točke 5.
»Merila za izbor« javnega razpisa.
10. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje o izidu javnega
razpisa obvestila najkasneje v roku 45 dni
po roku, ki je določen za predložitev vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
Zavoda, navedeni v 9. točki javnega razpisa.
Vlagateljem izbranih delovnih mest Zavod posreduje sklepe o izboru. Na podpis
tristranske pogodbe o dodelitvi subvencije
za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči jih bo pozvala pristojna območna služba Zavoda. Če
se vlagatelj v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva ne odzove na podpis pogodbe, se
šteje, da je umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem ali merilom
za izbor programov, se v objavljenem roku
obvesti o odločitvi, da njihove vloge niso
izbrane.
Zoper sklep o izbiri lahko vlagatelji podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ Zavoda.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija bo na voljo
na spletnih straneh Zavoda: http://www.
ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložiščih pristojnih območnih služb Zavoda, v času uradnih ur (od
ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15. ure in
v petek od 8. ure do 13. ure ter v sredo tudi
od 14. ure do 16. ure).
Naslovi območnih služb Zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljub
ljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ, Območna služba Maribor, Gregorčičeva ulica 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
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ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje.
12. Informacije
Vlagatelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest
dni pred potekom posameznega roka za
oddajo vlog. Zahtevo morajo posredovati
odgovorni osebi Zavoda na elektronski naslov: iris.lojevec@ess.gov.si.
Odgovori na morebitne zahteve po dodatnih pojasnilih bodo najkasneje v petih dneh
od prejetja vprašanja objavljeni na spletni
strani Zavoda: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/JavniRazpisi.htm.
13. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, posredovanih s strani upravičencev do
pomoči (sredstev), lahko administrativno in
finančno kontrolo programa ali dokumentov
izvajajo institucije Republike Slovenije, ki
so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije, nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo programa
in posameznih programov. Delodajalec se
s podpisom Pogodbe o dodelitvi subvencije
za zaposlitev brezposelne osebe – prejemnika denarne socialne pomoči zaveže, da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,
pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje aktivnosti, ali na kraju
samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in
spremljanja programa zagotovil vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-5739/08
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS,
št. 39/07) Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko objavlja
javni razpis
za kandidata/-ko za mladega
raziskovalca v letu 2008
1. Raziskovalno področje in mentor
Kandidat se lahko prijavi na naslednje
raziskovalno področje pri izbranem mentorju:
priimek in ime mentorja: Dean Komel,
šifra mentorja: 11259,
šifra – raziskovalno področje: 6.10.00
– Humanistične vede/Filozofija.
2. Pogoji za kandidiranje na javni razpis
Kandidat za mladega raziskovalca mora v skladu z 25. členom Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 39/07) (glej http://www.
arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-mr-RO-maj07.
asp) – v nadaljevanju Pravilnik – izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri in povprečno študijsko
oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome)
najmanj 8 ter izpolnjuje pogoje za vpis na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ali ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in
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povprečno študijsko oceno vseh izpitov in
vaj (brez diplome) najmanj 8;
– ali ima zaključen magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto
– se starostna meja dvigne nad 28 let, za
čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako
velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko
odsotnost kandidata oziroma služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so
pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, se ne morejo prijaviti na razpis.
3. Merila za ocenjevanje kandidatov (v
skladu z 26. členom Pravilnika):
– povprečna študijska ocena vseh izpitov
in vaj na dodiplomskem študiju (brez diplome), opravljenih mora biti vsaj 80% vseh
izpitov in vaj na dodiplomskem študiju;
– že zaključen magisterij;
– vpis na podiplomski študij za pridobitev
znanstvenega naziva;
– prejete nagrade oziroma priznanja;
– objavljeni članki;
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Vrednotenje meril določi raziskovalna organizacija.
V skladu z 27. členom Pravilnika bo izbor
prijavljenih kandidatov opravil Inštitut Nove
revije, zavod za humanistiko v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev kandidatov in podal pisno oceno glede na postavljena merila, navedena
v tem razpisu.
4. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 25. člena
Pravilnika:
– življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu,
– dokazilo o opravljeni diplomi z dodatkom k diplomi,
– uradno potrjen seznam opravljenih izpitov in vaj na dodiplomskem študiju s povprečno oceno.
Prijavi naj kandidat priloži tudi:
– morebitno potrdilo o zagovoru magisterija,
– dokazilo o vpisu na podiplomski študij
(če je že vpisan na podiplomski študij),
– dokazilo o prejetih nagradah oziroma
priznanjih,
– dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih,
– opis drugega sodelovanja pri raziskovalnem delu.
5. Rok in način oddaje prijave
Pisne vloge z življenjepisom, z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter drugimi
zahtevanimi dokazili naj kandidati pošljejo
v roku 15 dni po datumu objave v Uradnem
listu RS na naslov: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, Cankarjeva 10b, 1000
Ljubljana, z vidno oznako »Ne odpiraj – pri-
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java na Javni razpis za kandidate za mlade
raziskovalce«.
Kandidati bodo o izidu izbora obveščeni
predvidoma v roku 30 dni po opravljenem
izbirnem postopku.
Inštitut Nove revije,
zavod za humanistiko
Št. 330-0006/2008
Ob-5740/08
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 51/06 – ZKme UPB1),
Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto
2008 (Primorske novice Uradne objave, št.
6/08) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Tolmin (Primorske novice Uradne
objave, št. 34/07), Občina Tolmin objavlja
javni razpis
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2008
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Tolmin v letu 2008 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 1857/2006 in po shemi »de minimis« pomoči, skladno z Uredbo Komisije
(ES) št. 1998/2006. Sredstva se dodelijo za
naslednje namene (vrste pomoči in ukrepov):
A) Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po
Uredbi za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo,
B) Pomoči »de minimis« na področju
predelave in trženja kmetijskih proizvodov:
2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
III. Višina razpisanih sredstev za posamezen ukrep, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji in kriteriji za pridobitev sredstev,
omejitve, finančne določbe, zahtevana dokumentacija ter merila za ocenjevanje vlog
Višina razpisanih sredstev proračuna Občine Tolmin je omejena in znaša 20.384,00
EUR. V primeru ostanka razpisanih sredstev, namenjenih za posamezen ukrep, se
le-ta na predlog Občinskega odbora za kmetijstvo, turizem in pospeševanje poseljenosti podeželja lahko prerazporedijo za druge
ukrepe, določene v tem javnem razpisu.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
A) Pomoči, dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Višina razpisanih sredstev znaša:
– posodabljanje kmetijskih gospodarstev
9.558,00 EUR,
– urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov 6.826,00 EUR.
Predmet pomoči:
Predmet pomoči je sofinanciranje naložb
v lastno primarno pridelavo kmetijskih pro
izvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske Skupnosti (v nadaljevanju: Pogodba). Podpore se dodeljujejo
za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so
namenjene:
– posodabljanju kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo,

– urejanju pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov.
1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirejo mleka,
mesa in jajc,
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,
– naložbe v pomožne živinorejske objekte, vključno s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo,
– nakup kmetijskih zemljišč za kmetijsko
izrabo za namen rastlinske pridelave oziroma za namen živinoreje v vrednosti do 10%
celotne naložbe, če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del celotne naložbe,
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prva postavitev oziroma
prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov
sadovnjakov,
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov za rastlinsko pridelavo, vključno
s pripadajočo opremo,
– nakup in postavitev mrež proti toči.
1.2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v urejanje pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi,
– naložbe v urejanje kmetijskih zemljišč
in dostopov na kmetijskih gospodarstvih
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih
nasadih na kmetiji).
Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se uvrščajo med majhna in srednje
velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, in so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva),
in sicer:
– za naložbe v posodabljanje kmetijskih
gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo kmetijska gospodarstva, ki imajo
naslov oziroma sedež v Občini Tolmin ter
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin;
– za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov kmetijska gospodarstva,
ki imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev 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,
v okviru katerega kandidira za sredstva po
tem razpisu;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa;
– v primeru naložb v urejanje pašnikov
mora površina pašnika obsegati najmanj
5000 m²;
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– 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 v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– investicija mora biti v skladu z novo
uvedenimi minimalnimi standardi glede okolja, higiene in dobrega počutja živali (Uradni
list RS, št. 21/05, 114/05 in 76/06);
– računi in dokazila o plačilu stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč, morajo biti
z datumom po prejemu sklepa o odobritvi
sredstev s strani občine in do 30. 11. 2008;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi 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 (kmetijska gospodarstva), ki niso
podjetja v težavah;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija (KSS
Tolmin);
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta, program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin) in mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti za okolje in prostor o predlagani
naložbi;
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (KSS Tolmin);
– mnenje pristojne službe (KSS Tolmin),
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– dokazila o tržnih viških iz lastne primarne kmetijske proizvodnje, prodanih na trgu
v letu 2007 (npr. plačilne pravice, mlečne
kvote …);

– kopija certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi
(v primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
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 Republike Slovenije (RS) ali
sredstva Evropske unije (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 namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– drenažna dela in opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU,
– nakup proizvodnih pravic in
– preproste naložbe za nadomestitev.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe
na ostalih območjih,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih
letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%
(te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu o razvoju kmetijske dejavnosti
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni
morajo biti pogoji iz člena 22 Uredbe Sveta
(ES) št. 1698/2005).
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so naslednji:
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– stroški posodobitve hlevov (nakup materiala, 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, izločke …);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov in skladišč
za krmo (objekti za shranjevanje kmetijske
mehanizacije, silosi …), razen obnove ali
rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi
izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki
ne presegajo 10% upravičenih stroškov celotne naložbe;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega
nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup
večletnega sadilnega materiala, nakup in
postavitev mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški postavitve oziroma ureditve pašnikov in obor (nakup opreme za ograditev
pašnika in pregraditev pašnika na pašne
čredinke, pašni aparat, nakup opreme za
ureditev napajališč za živino, strojne storitve …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
pri urejanju kmetijskih zemljišč in dostopov
(stroški odstranjevanja zarasti, skal, planiranja oziroma ravnanja zemljišča, analize
zemlje, gnojilnega načrta, založnega gnojenja vključno z apnenjem, nakup in sejanje
travnega semena …), razen drenažnih del
in materiala za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc …).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih let
oziroma 500.000 EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo) na območjih z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetovanje,
– število izvajanih ukrepov iz programov
SKOP in KOP,
– velikost kmetijskega gospodarstva,
– tržna orientiranost kmetije,
– starost nosilca kmetijskega gospodarstva.
B) Pomoči »de minimis«
2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Višina razpisanih sredstev znaša:
4.000,00 EUR.
Predmet pomoči
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
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(1) predelava kmetijskih proizvodov,
opredeljenih v Prilogi 1 Pogodbe (mesa,
mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob,
pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč,
gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov);
(2) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
(3) neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo,
tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
(8) izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
(9) zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
(10) aranžiranje ter izdelava vencev,
šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci
Upravičenci do dodelitve pomoči so nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki so ali se bodo registrirali za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju:
nosilci dopolnilnih dejavnosti). Nosilci dopolnilnih dejavnosti morajo imeti naslov oziroma sedež na območju Občine Tolmin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev nepovratnih sredstev v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05);
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji;
– investicija mora biti zaključena pred izplačilo sredstev;
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge v lasti ali v zakupu vsaj 1 ha primerljivih površin;
– po zaključku investicije mora biti le-ta
v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah;
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– računi in dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč, morajo biti z datumom od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2008;
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Tolmin, in sicer:
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določenih v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
veljavno Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na
kmetiji;
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija
(KSS Tolmin);
– zbirno vlogo za neposredna plačila
za leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja;
– dokument, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo;
– ponudbo oziroma predračun(e) za
nameravano investicijo oziroma račun(e) in
potrdila o plačilih računov;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin) o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji
dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto po zaključeni investiciji v primeru, če
le-ta še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe
(KSS Tolmin), da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– kopijo certifikata o ekološki kmetiji (v
primeru, da je upravičenec ekološka kmetija), kopija certifikata o integrirani pridelavi (v
primeru, da je upravičenec kmetija z integrirano pridelavo).
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine;
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev RS in EU;
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja in upravičeni stroški
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 EUR, največji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški so:
– stroški izgradnje ali obnove objektov/prostorov (za skladiščenje, pripravo
proizvodov za trg, prodajo ...) za potrebe
dopolnilne dejavnosti (nakup materiala in

pripadajoče opreme, gradbena in obrtniška
dela ...);
– stroški nakupa nove oziroma rabljene
opreme in naprav, vključno z računalniško
programsko opremo, za potrebe dopolnilne
dejavnosti;
– stroški promocije in trženja dopolnilne
dejavnosti (publikacije – katalogi in spletišča, udeležba na forumih, tekmovanjih,
sejmih, razstavah, ekotržnicah in podobno,
svetovalne storitve, tržne raziskave ...);
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih, povezanih z dopolnilnimi
dejavnostmi;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta (izdelava projektne dokumentacije, honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študij izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Davek na dodano vrednost in lastno delo
se ne upoštevajo kot upravičeni stroški.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena
kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– prispevek dopolnilne dejavnosti k prepoznavnosti in ohranjanju ter promociji tradicionalnih značilnosti območja občine,
– usmerjenost kmetijskega gospodarstva
v ekološko kmetijstvo,
– zaposlenost nosilca dopolnilne dejavnosti,
– starost nosilca dopolnilne dejavnosti.
IV. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno
14. julija 2008, do 12. ure.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– izpolnjene prijavne obrazce (za ukrep,
ki je predmet prijave),
– obvezne priloge, ki so navedene pri
posameznem prijavnem obrazcu,
– vzorec pogodbe (podpisan, v primeru
pravne osebe tudi žigosan), ki je priložen
posameznemu prijavnemu obrazcu.
Vloge morajo biti poslane s priporočeno
pošto ali oddane osebno v zaprti kuverti,
opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z ustrezno oznako ukrepa:
»Ne odpiraj, Javni razpis – kmetijstvo
2008: Naložbe v kmetijska gospodarstva«,
»Ne odpiraj, Javni razpis – kmetijstvo
2008: Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah«,
na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih
borcev 2, 5220 Tolmin.
Ne glede na način vložitve, morajo vloge prispeti na Občino Tolmin najkasneje do
14. julija 2008, do 12. ure.
V primeru, da upravičenec pošilja več
vlog za več namenov, mora biti vsaka vloga
v svoji kuverti.
V. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bo po izteku prijavnega
roka obravnavala strokovna komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo
imenuje župan Občine Tolmin. Odpiranje
vlog bo potekalo 15. julija 2008 ob 8. uri.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Komisija bo opravila pregled vlog ter jih
obravnavala in ocenila na podlagi pogojev in
meril, določenih v javnem razpisu. Komisija
lahko preveri utemeljenost in realnost v vlogi
navedenih upravičenih stroškov prijavljenih
investicij oziroma aktivnosti ter v ta namen
zahteva dodatna dokazila in pojasnila.
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Prepozno prispele vloge in vloge, vložene
v nepravilno opremljenih ovojnicah, bo komisija zavrgla. Neutemeljene vloge, ki ne bodo
izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev
upravičenosti do dodelitve sredstev, bo komisija zavrnila. Vlagatelje, katerih vloge bodo
nepopolne, bo komisija v roku osmih dni od
odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo osem dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev.
Po preteku roka za dopolnitev nepopolnih
vlog bo komisija vloge ponovno obravnavala. Če pozvani vlagatelji v zahtevanem roku
nepopolnih vlog ne bodo dopolnili ali pa jih
bodo dopolnili neustrezno, bo komisija vloge zavrgla kot nepopolne. Vse popolne in
upravičene vloge pa bo komisija točkovala
v skladu z merili za ocenjevanje vlog, določenih v javnem razpisu, ter pripravila predlog
razdelitve sredstev.
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi
sredstev bo pristojni organ občinske uprave
izdal upravičencem sklepe komisije o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih
stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma bo izdal sklepe o zavrnitvi ali zavrženju,
v skladu z odločitvami komisije.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
s sklepom komisije pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog.
V primeru ukrepov, razpisanih na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov,
upravičenec pred izdajo sklepa o odobritvi
sredstev ne sme pričeti z aktivnostmi oziroma naložbo, za katera so sredstva namenjena.
Zoper odločitev komisije lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku osmih (8)
dni od dneva vročitve sklepa upravičencu.
Odločitev župana je dokončna.
Z izbranimi kandidati na razpisu bodo
sklenjene pogodbe, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti med Občino Tolmin in upravičencem ter podrobnejši
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
VI. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev,
dodeljenih po tem razpisu, opravljata pristojni
organ občinske uprave in komisija, namenskost in smotrnost porabe pa lahko ugotavlja
tudi Nadzorni odbor Občine Tolmin.
V primeru nenamenske porabe sredstev
bo prejemnik sankcioniran v skladu z določili
21. člena Pravilnika.
Komisija bo po odpiranju vlog resničnost
podatkov vzorčno preverila na terenu.
VII. Kraj, čas ter kontaktna oseba, pri
kateri lahko predlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo dodatna pojasnila
o javnem razpisu: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Tolmin (www.tolmin.si) ali pa
jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo v tajništvih in na Oddelku za gospodarstvo, negospodarstvo in finance Občine
Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Zainteresirani lahko dobijo dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom
pri Vereni Tuta, na tel. 05/381-95-00, vsak
delovni dan, od 8. do 14. ure ali elektronskem
naslovu verena.tuta@tolmin.si.
Občina Tolmin
Št. 430-90/2008
Ob-5781/08
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ura-

dni list RS, št. 50/07), 17. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08 in
44/08), objavlja
javni razpis
za pokrivanje stroškov promocije in
razstave na sejmih
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2008, so v okviru postavke »1123 Programi
razvoja podeželja« za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, zagotovljena sredstva v višini do 6.000 EUR za pokrivanje
stroškov promocije in razstave na sejmih.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
upravičenih stroškov promocije in razstave
na sejmih.
Upravičenci so društva in združenja, ki
delujejo na območju Občine Litija.
Občina Litija sklene na podlagi objavljenega javnega razpisa z izbranim upravičencem pogodbo o pokrivanju do 100%
upravičenih stroškov promocije in razstave na sejmih. Upravičeni stroški so stroški
udeležbe, potni stroški, stroški publikacij,
najemnine razstavnih prostorov.
3. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– dokazilo o registraciji društva,
– letni finančno ovrednoten program, ki
vključuje tudi predračun o višini stroškov
sodelovanja na sejmu,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen
v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je, navede vir in višino
sredstev.
4. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim prijaviteljem bo Občina Litija sklenila
pogodbo za pokrivanje stroškov promocije
in razstave na sejmih.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev proračunskih
sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Potencialni prejemniki bodo o izidu javnega
razpisa obveščeni v roku 60 dni od dneva
odpiranja prispelih vlog. Upravičencem se
izda sklep o višini odobrenih sredstev. Odločitev župana je dokončna. Zoper odločitev
lahko upravičenec vloži upravni spor v roku
30 dni od prejema sklepa.
5. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 25. 7. 2008.
Prijavitelji lahko vlogo oddajo na Občini
Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje)
ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani
ovojnice z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj
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– javni razpis pokrivanje stroškov promocije
in razstave na sejmih«, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način in
v roku iz 5. točke tega razpisa, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 430-91/2008
Ob-5782/08
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 20. člena Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 59/07) in
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2008 (Uradni list RS, št. 20/07, 19/08 in
44/08), objavlja
javni razpis
za pokrivanje operativnih stroškov
tovornega transporta iz odročnih krajev
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
razpisa: v proračunu Občine Litija za leto
2008, so v okviru postavke »1123 Programi razvoja podeželja«, zagotovljena sredstva v višini do 39.000 EUR za pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je pokrivanje
operativnih stroškov tovornega transporta
iz odročnih krajev subjektom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta.
Upravičenci do pomoči so subjekti, ki so
registrirani in opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
Občina Litija sklene, na podlagi objavljenega javnega razpisa, z izbranim upravičencem, pogodbo o pokrivanju operativnih
stroškov tovornega transporta iz odročnih
krajev. Upravičenci so upravičeni do pomoči
za obdobje 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
razpis se lahko prijavi subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti tovornega
transporta. Upravičenci morajo izpolnjevati
pogoj, da opravljajo dejavnost tovornega
transporta na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelj vloži vlogo za pridobitev pomoči. V vlogi prijavitelj navede osnovne podatke – naziv in sedež, odgovorno osebo,
telefon, davčno in matično številko, številko
računa in ime banke, imena, priimke in naslove upravičencev transporta z navedbo
območij (kraji), kjer bo opravljal transport
in višino mesečnih stroškov. Vlogi morajo
biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– odločba o registraciji oziroma izpisek iz
sodnega registra,
– dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– izjavo, da zagotavlja ustrezen in kakovosten transport.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnavala komisija,
imenovana s strani Občine Litija. Z izbranim subjektom transporta bo Občina Litija
sklenila pogodbo za pokrivanje operativnih
stroškov transporta iz odročnih krajev.
Občina Litija ima od posameznega sub
jekta pravico zahtevati dodatna pojasnila in
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dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih
proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Upravičencem se izda sklep o višini odobrenih sredstev.
6. Način in rok za dostavo vlog: rok za
dostavo vlog je do 25. 7. 2008. Prijavitelji
lahko vlogo oddajo na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa jih
pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice
z naslovom pošiljatelja in na prednji strani
ovojnice z označbo »Ne odpiraj – javni razpis pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta v letu 2008«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija. Vloge, ki
ne bodo dostavljene na način in v roku iz 6.
točke tega razpisa, se ne bodo obravnavale
in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Št. 77
Ob-5800/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Šmartno ob Paki za
programsko obdobje 2008–2013 (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 9/08; v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine
Šmartno ob Paki za leto 2008 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/08), objavlja Občina
Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občina)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Šmartno ob Paki
v letu 2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Šmartno ob
Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno
ob Paki.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2008 v Občini
Šmartno ob Paki po shemi državnih pomoči
v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006. Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 3)
4. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (ukrep 4)
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepa 1 in 2, opredeljena v 11. in
14. členu:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep 3, opredeljen v 17. členu:
– 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);
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– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep 4, opredeljen v 19. členu:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti).
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po pravilniku, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po navedenem pravilniku za naslednji
dve leti.
V. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna
višina
razpisanih
sredstev za navedene ukrepe znaša skupaj
10.000,00 EUR.
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – Ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki (v nadaljevanju: OMD).
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,

– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti (izjava na vlogi);
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije v posodobitev
hlevov mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, kar
mora biti razvidno iz mnenja o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah (izjava
na vlogi).
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je
za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
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– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na OMD
in do 40% upravičenih stroškov na ostalih
območjih;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje (nosilec kmetijskega gospodarstva mora biti mlajši od 40 let) v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost
pomoči poveča za 10% (te naložbe morajo
biti opredeljene v poslovnem načrtu kot je
določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2005);
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. Največja priznana vrednost je 7.000 EUR.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči
400.000 EUR v katerem koli obdobju treh
proračunskih let oziroma 500.000 EUR na
OMD iz nacionalnih virov in lokalnih virov.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi ...);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov (finančne podpore občine se ne
dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda
»Nitratna direktiva);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc ...);
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (opreme za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,

– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo v letu
2008 že prejelo javna sredstva za namen
te investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– Ukrep 2
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali in hkrati zmanjšanje tveganja zaradi
neugodnih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji.
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi).
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za leto 2008.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni. V letu 2008
je višina sofinanciranja s strani občine do
10% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov;
– znesek sofinanciranja zavarovanja živali za primer bolezni znaša do 5 EUR/žival;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 25 EUR na upravičenca na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj,
kot je določen najmanjši znesek dodeljene
pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – ukrep 3
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Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten letni program
dela izvajalca izobraževanj oziroma storitev
z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči, ter ostala dokazila, zahtevana
v javnem razpisu;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore.
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 EUR/program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– Honorarji za storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso
v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
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danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
4. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah – ukrep 4
Cilj ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list
RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah (izjava na vlogi),
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– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz pravilnika in hkrati predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– finančno konstrukcijo investicije
s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te
(ponudba oziroma predračuni za nameravano investicijo);
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji, kar
dokazuje s fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo
registriral dopolnilno dejavnost najpozneje
eno leto po zaključeni investiciji v primeru,
če le-ta še ni registrirana.
Upravičenci do sredstev:
Nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
– Za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v kateremkoli obdobju
treh proračunskih let,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 100 EUR, največji pa 3.500 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto. Kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je
določen najmanjši znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:

– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno ob
Paki v letu 2008«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Šmartno ob Paki http://www.
smartnoobpaki.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na
Občini Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki
72, 3327 Šmartno ob Paki. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski
pošti.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje
župan občine. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2008,
– zaradi večjega števila zahtevkov, kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije,ali potrdila o plačanih računih),
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih
obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Prepozno prispele oziroma neustrezno
opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema obvestila.
Vloge, ki jih vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa in sicer na naslov: Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72,
3327 Šmartno ob Paki. V pritožbi morajo biti
natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih
je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne
morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloča župan.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2008«
od začetka razpisa do vključno 28. julija
2008. Šteje se, da je vloga pravočasna, če
je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno
v vložišču Občine Šmartno ob Paki.
IX. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
tel. 03/898-49-54 (Bernarda Drev).
Občina Šmartno ob Paki
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Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 27/02) in 6. člena (Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št.
48/07), Občina Škocjan objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2008
v Občini Škocjan
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan.
2. Predmet javnega razpisa so naslednje
vsebine programov športa:
– športna vzgoja predšolskih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja šoloobveznih otrok
usmerjenih v kakovosten in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine usmerjene
v kakovosten in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– kakovosten šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojni in strokovni programi in programi skupnega pomena:
a) izobraževanje strokovnih kadrov,
b) zdravstveno varstvo športnikov,
c) organizacija občinskih športnih prireditev,
d) priznanja, nagrade,
e) nezgodno zavarovanje kategoriziranih
športnikov, strokovnega kadra in zavarovanje športnih objektov.
3. Na razpis lahko kandidirajo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
4. Pogoji sofinanciranja:
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti, navedeni v prejšnjem členu, imajo pravico do
sofinanciranja programov športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo sedež v Občini Škocjan,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljena materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemne pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
plačani članarini in registriranih tekmovalcih,
– da občini posredujejo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
Športna društva in njihova združenja ter
javni zavodi s področja vzgoje in izobraže-

vanja imajo pod enakimi pogoji prednost
pred drugimi izvajalci programov športa.
5. Merila in kriteriji: merila in kriteriji po
katerih se izberejo športni programi (oziroma izvajalci) za sofinanciranje, so za razpisane vsebine določeni v prilogi Pravilnika
o vrednotenju športnih programov v Občini
Škocjan (Uradni list RS, št. 48/07).
6. Okvirna višina razpisanih sredstev:
okvirna višina razpisanih sredstev, ki so
na razpolago za sofinanciranje programov
športa je z proračunom Občine Škocjan določena v vrednosti 30.000,00 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.
8. Dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Letni program športa v Občini Škocjan
za leto 2008,
– Pravilnik o vrednotenju programov
športa v Občini Škocjan,
– besedilo javnega razpisa,
– obrazec 1(podatki o predlagatelju),
– obrazec 2 (navedba in opis športnega
programa za katerega se predlaga sofinanciranje).
9. Vsebina predloga
Predlog mora vsebovati:
Podatke o predlagatelju (obrazec 1, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije).
Podatke o predlaganemu športnemu
programu (obrazec 2, ki je sestavni del razpisne dokumentacije).
10. Razpisni rok: razpis se zaključi
z vključno 30. 6. 2008.
11. Oddaja in dostava predlogov
Predloge lahko izvajalci pošljejo, priporočeno tako, da je na kuverti odtisnjen žig
z zadnjim datumom 30. 6. 2008 ali osebno
dostavijo v zapečatenih kuvertah na naslov:
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan,
z oznako »Programi športa-predlog za sofinanciranje-ne odpiraj«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan
poln naslov pošiljatelja.
Oddaja predloga pomeni, da se izvajalec (predlagatelj) strinja z vsemi pogoji
razpisa.
12. Postopek obravnave predlogov
Odpiranje vlog bo 2. 7. 2008 ob 16.uri.
Strokovna komisija bo odprla pravočasno prispele predloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Predlog, ki jih ne bo vložila upravičena
oseba in predlogi, ki bodo vloženi nepravočasno, bodo izločeni iz nadaljnjih postopkov.
Za predloge za katere komisija ugotovi,
da ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov
bo predlagatelj pozvan, da v roku 5 dni poda
dopolnitve, sicer bodo izločeni kot nepopolni.
Pravočasne in popolne predloge bo komisija kasneje ovrednotila v skladu z merili
in kriteriji, ki so priloga Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan.
O izbiri oziroma izidu razpisa bodo predlagatelji obveščeni v roku 15 dni po odpiranju.
13. Način izrabe dodeljenih sredstev:
z izvajalci izbranih in ovrednotenih športnih
programov bo Občina Škocjan sklenila letno
pogodbo o sofinanciranju izvedbe športnih
programov v Občini Škocjan v letu 2008.
14. Dodatne informacije: informacije
v zvezi z razpisom lahko dobite na Obči-
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ni Škocjan, tel. 07/384-63-06, e-pošta:
stane.celesnik@obcina-skocjan.si.
Občina Škocjan
Ob-5828/08
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje javne službe na
področju osnovne zdravstvene dejavnosti
v MOL:
– 2 koncesiji na področju splošne medicine.
4. Oznaka koncesije, obseg razpisanega
programa koncesije in krajevno območje, za
katerega se razpisuje koncesije:
4.1. 1,00 program splošne medicine
v četrtni skupnosti Dravlje.
4.2. 1,20 programa splošne medicine
čim bliže lokaciji Savska cesta 3, 1000 Ljub
ljana, vendar znotraj četrtne skupnosti Bežigrad.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju:
ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati:
Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo,
razen če je to v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu
s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
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6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. da prevzame vse tiste opredeljene
zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
6.1.8. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.9. da ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti
na katero se na javnem razpisu prijavlja;
6.1.10. da se o isti upravni zadevi ne
vodi upravni ali sodni postopek, ki ga je
začel vlagatelj.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo
v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko
dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo
o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi prevzame vse
tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem času;
6.2.10. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.11. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.12. da se o isti upravni zadevi ne
vodi upravni ali sodni postopek, ki ga je
začel vlagatelj, zakoniti zastopnik pravne
osebe ali predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1. (oznake razpisanih koncesij
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so navedene v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.3. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.1.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo LPP (Ljub
ljanskega potniškega prometa): največ 10
točk.
7.2. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.2. (oznake razpisanih koncesij
so navedene v 4. točki besedila javnega
razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.2.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2.2. število opredeljenih zavarovanih
oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
7.2.3. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.2.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo
ordinacije in v javnem razpisu predpisano
lokacijo ordinacije: največ 10 točk.
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost
pred pravno osebo.
Če bo tudi po upoštevanju prednostne
kategorije za razpisano koncesijo še vedno
več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič - Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da je vloga, oddana po pošti,
prispela pravočasno, če je bila oddana na
pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do
dne 15. 7. 2008 do 24. ure.
11. obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo
dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi
vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo
posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da se vse do sklenitve pogodbe o podelitvi koncesije izkaže, da posamezni izbrani kandidat ne izpolnjuje vseh
pogojev, ki so veljali pri oddaji vloge in so
opredeljeni v tem razpisu, se lahko javni
razpis za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne
16. 7. 2008 ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:

– na spletni strani MOL (http://www.
ljubljana.si) in
– v glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Ob-5871/08
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža (Uradni list
RS, št. 71/07), Pogojev in meril za vrednotenje programov organizaciji in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev
interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža, Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2008
(Uradni list RS, št. 27/08) in 6. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov organizacij
in društev na področju humanitarnih
dejavnosti, ter društev interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov in
njihovih združenj v Občini Straža
za leto 2008
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov
in njihovih združenj v Občini Straža v višini
3.500 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci programov:
– organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti, ter interesnih in stanovskih
dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko sedež tudi
izven območja Občine Straža, njihovi člani
pa morajo biti tudi občani Občine Straža,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da občinski upravi redno dostavljajo
poročila o realizacijo programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe:
– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti,
– programi vseh ostalih neprofitnih izvajalcev, ki imajo svoj sedež v Občini Straža,
– programi organizacij, društev, združenj
in zvez, ki imajo svoj sedež izven območja
Občine Straža.
Kulturna in športna društva ne morejo sodelovati na tem razpisu. Izbrane programe
bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika za
vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti,
ter društev interesnih in stanovskih dejav-
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nosti občanov in njihovih združenj v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena
za sofinanciranje programov v letu 2008.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje v 30. dneh po objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Občine Straža na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – humanitarna, interesna,
stanovska 2008«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog: komisija, ki jo imenuje župan,
bo 7. 8. 2008 odprla ponudbe in zapisniško naredila seznam vseh prispelih vlog po
predlagateljih in vsebinah. Izvajalci, ki bodo
v razpisnem roku poslali nepopolne vloge,
jih bodo morali na poziv Občine Straža,
v roku 8 dni, dopolniti. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po zaključku postopka. Občina
Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
pri Andreji Kren tel. 07/384-85-56, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko telefona
07/384-85-56 – Andreja Kren.
Občina Straža
Ob-5872/08
Na podlagi Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07), Meril in kriterijev za vrednotenje programov na področju
kulture v Občini Straža, Odloka o proračunu
Občine Straža za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 27/08) in 6. člena Statuta Občine Straža
(Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08), objavlja
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje kulturnih programov
v Občini Straža za leto 2008
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
kulturnih programov v Občini Straža v višini
13.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci kulturnih programov:
– društvo, ki ima registrirano kulturno
dejavnost,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki, ki delujejo na področju
ustvarjanja in posredovanja kulturnih vrednot, ter so njihovi kulturni programi v intere-

su občine in so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za
kulturo,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulturne,
– da izvajajo programe kulture, ki so
vključeni v občinski kulturni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske (sklenjene najemne pogodbe), kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članih in
imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva),
ter da delujejo v skladu z zakonom,
– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih, plan načrtovanih aktivnosti, ter evidenco o opravljenih
vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe:
– ljubiteljska kulturna dejavnost (redna
dejavnost društva, sofinanciranje pevskih
zborov, glasbene dejavnost, sofinanciranje
gledaliških, lutkovnih, recitacijskih, folklornih, plesnih, likovnih in fotografskih skupin,
sofinanciranje likovne kolonije, kulturne prireditve v občini),
– strokovno izpopolnjevanje kadrov.
Kulturna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnih programov. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika
o vrednotenju kulturnih programov v Občini
Straža. Dodeljena sredstva bodo namenjena
za sofinanciranje programov v letu 2008.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje v roku 30. dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Straža, na
naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351
Straža. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – kultura 2008«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 7. 8. 2008 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih
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sredstev za kulturne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju športnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
pri Andreji Kren tel. 07/384-85-56, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte:
obcina.straza@siol.net ali preko tel.
07/308-36-96 – Andreja Kren.
Občina Straža
Ob-5873/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Pravilnika o vrednotenju športnih programov
v Občini Straža (Uradni list RS, št. 66/07),
Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje
športnih programov v Občini Straža, Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2008
(Uradni list RS, št. 27/08) in 6. člena Statuta
Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in
27/08), objavlja Občina Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža
javni razpis
za financiranje programov športa
v Občini Straža za leto 2008
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev: predmet razpisa je sofinanciranje
programov s področja športa v Občini Straža v višini 20.000 EUR.
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– registrirana športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih
predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
– da imajo sedež v Občini Straža,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program športne aktivnosti,
ki so vključene v občinski športni program,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene programe zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članih,
registriranih tekmovalcih in imajo urejeno,
dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja
društva, ter da delujejo v skladu z zakonom,
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– da občini redno posredujejo podatke
o članstvu, poročila o organizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
4. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe:
– interesna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v vrhunski šport,
– vrhunski in kakovostni šport,
– vrhunski posamezniki,
– športno rekreativna dejavnost mladine
in odraslih,
– šolanje in strokovno izpopolnjevanje
trenerjev in sodnikov,
– šport invalidov,
– športne prireditve.
Prednost pri sofinanciranju pod enakimi pogoji imajo športna društva in njihova
združenja ter javni zavodi s področja vzgoje
in izobraževanja. Izbrane programe bomo
sofinancirali na podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Straža.
Dodeljena sredstva bodo namenjena za sofinanciranje programov v letu 2008.
5. Rok do katerega morajo biti predložene vloge in način prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati v 30.
dneh po objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Občine Straža, na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis – šport 2008«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občine Straža). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki, ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev, navedenih v 2. in 3. točki tega
razpisa.
6. Datum odpiranja in postopek obravnave vlog
Prispele vloge bo 7. 8. 2008 odprla komisija, ki jo imenuje župan. Vloge bo pregledala občinska uprava, ter ugotovila ali
je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna.
Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti in
pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno
dopolni. Vse popolne in pravočasne vloge
komisija obravnava in pripravi predlog izbire
programov in predlog delitve razpoložljivih
sredstev za športne programe. Sklep o izbiri
programa in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme župan na podlagi predlogov komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku
30 dni po zaključku postopka. Občina Straža bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju športnih programov. Občina
Straža lahko javni razpis brez kakršnihkoli
posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Vloge, ki niso pravočasne, popolne ali jih
ni vložila upravičena oseba, se s sklepom
zavržejo.
7. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža
pri Andreji Kren tel. 07/384-85-56, v času
uradnih ur in na spletni strani Občine Straža,
www.obcina-straza.si.
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Za dodatne informacije prijavitelji zaprosijo preko elektronske pošte: andreja.kren@obcina-straza.si ali preko tel.
07/384-85-56 – Andreja Kren.
Občina Straža
Št. 330-4/2008-1
Ob-5874/08
Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07 in
63/08) – v nadaljevanju pravilnik) in Odloka
o proračunu Občine Straža za leto 2008
(Uradni list RS, št. 27/08) Občina Straža
objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Straža za leto 2008
I. Predmet razpisa: Občina Straža (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja za leto 2008 v okvirni
višini 58.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES)
št. 1998/2006.
II. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na
območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine.
Vloge bodo obravnavane na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih.
III. Ukrepi in okvirna višina razpisanih
sredstev
1. Investicije v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (26.000 EUR)
Namen ukrepa:
Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti
v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini.
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.
Upravičeni stroški ukrepa:
– nakup strojev (razen traktorjev) in
opreme,
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti (gre za
novo uvedeni standard za dobro počutje
živali),
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov,

– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov razen za gnojne jame in
gnojišča za namen izpolnjevanja standarda
nitratne direktive),
– naložbe v postavitev pašnikov (stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za
ureditev pašnika),
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za
površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti
(sofinancirajo se strojna dela),
– stroški postavitve večletnih nasadov:
za nakup sadilnega materiala (razen jagod), pripravo zemljišča in postavitev opore
in ograje, postavitev proti točne zaščite (za
trajne nasade nad 0,3 ha površine),
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov investicije, če je
nakup zemljišča sestavni del celotne investicije.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– samostojen nakup živali in samostojen
nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, mnenje o upravičenosti
in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
v primeru investicij povezanih z graditvijo
objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
v primeru agromelioracijskih del pa tudi
kopijo katastrskega načrta in program del, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba,
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna
služba.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo
za kmetijstvo in imajo sedež v občini.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
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– vlagatelj mora podati popolno vlogo,
– 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,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 40%
upravičenih stroškov investicije (do 50%
upravičenih stroškov investicije na območjih z omejenimi dejavniki),
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR oziroma 500.000 EUR na območjih
z omejenimi dejavniki, v obdobju treh proračunskih let,
– podpora iz proračuna Občine Straža za leto 2007 lahko znaša največ
3.000,00 EUR.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
(8.000 EUR)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno
in neproizvodno dediščino na podeželju –
objekte/tradicionalne stavbe skupnega pomena ter prispevati k privlačnosti vaškega
okolja kot bivalnega prostora in potenciala
za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa
se bodo izvajale podpore investicijam, ki
imajo poseben pomen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju,
– ureditev skupnih površin in objektov za
različne namene,
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove objektov na kmetijah, ki so vpisani
v Register nepremične kulturne dediščine
(RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo. Pomoč se odobri:
– za investicije ali prizadevanja, namenjena ohranjanju značilnosti neproizvodne
dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti),
– za investicije ali prizadevanja za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah kot so kmetijska poslopja, če naložba
ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– stroški za pripravo dokumentacije za
rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek
stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,
– stroški za nabavo materiala za obnovo
in izvedbe del.

Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za ohranjanje tradicionalnih stavb so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev, tradicionalna stavba (objekt) pa leži na območju
občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti vpisan v register nepremične kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za področje kulture,
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto,
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– do obnove so upravičeni le tisti objekti,
ki bodo po obnovi služili širšemu, skupnemu
namenu (podrobnejši pogoji bodo določeni
v javnem razpisu),
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– investicija mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
– naložba mora biti na območju Občine
Straža.
Finančne določbe:
– za neproizvodne objekte do 100% dejanskih stroškov,
– za proizvodna sredstva na kmetijah do
60% dejanskih stroškov oziroma do 75%
na OMD (kmetijska poslopja: kašče, kozolci, čebelnjaki, mlini, žage), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije,
dodatna pomoč se lahko odobri v višini
do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah,
najvišji znesek dodeljene pomoči znaša
3.000 € na kmetijsko gospodarstvo.
Priloge k vlogi:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– predložen mora biti načrt obnove,
– predložena morajo biti vsa potrebna
dovoljenja,
– predloženi morajo biti predračuni.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12.000 EUR)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega
zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja,
ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba,
toča, požar, udar strele, vihar in poplave
ter zmanjšati izgube nastale zaradi bolezni
živali.
Cilj ukrepa:
– vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov in
domačih živali.
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Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenci do sredstev:
Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2008.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (3.000
EUR)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture
(72% vseh kmetij v občini ima v lasti manj
od 5 ha kmetijskih površin), je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in
menjav kmetijskih zemljišč na območju občine.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in
s tem zmanjšati stroške pridelave.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov,
– stroški geodetskih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo, in imajo sedež na
območju občine.
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Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev do 100% nastalih upravičenih stroškov.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– kopijo katastrskega načrta, posestni
list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (2.800 EUR)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je omogočiti kmetom
pridobivanje novih znanj za zagotavljanje
ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev svetovanja, kar je temeljni
pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti.
Za zagotavljanje tehnične podpore se
štejejo: usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov
in članov njihovih družin.
Cilji ukrepa:
– povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje
oziroma strokovno usposabljanje njihovih
nosilcev.
Upravičeni stroški in predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013: dejanski stroški nadomeščanja
kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na
kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in
dopustom:
– stroški strojnih storitev,
– stroški najete delovne sile,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES)
št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja,
znamke in poreklo imenovani,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
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o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Podpore se ne dodelijo:
– 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.
Upravičenci do sredstev:
Do sredstev so upravičene nevladne organizacije (društva in združenja) in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na
območju občine.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja
tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije članstvo v njih ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev in
ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine,
– članstvo v nevladnih organizacijah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah (4.200 EUR)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ustvariti pogoje in
možnosti za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za posodobitev
in modernizacijo že obstoječe dopolnilne
dejavnosti, skozi sofinanciranje investicij,
usmerjenih v:
– predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05), kot so:
sadje, zelenjava, žita, mleko,
– predelavo kmetijskih proizvodov, ki ni
niso zajeti v Prilogi 1 Uredbe o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– kompostiranje organskih snovi.
Cilji ukrepa:
– izboljšanje dohodkovnega položaja
kmetijskega gospodarstva,
– ustvarjanje novih delovnih mest,

– uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.
Upravičeni stroški ukrepa:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– splošni stroški.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– finančno konstrukcijo investicije s planom izvedbe oziroma dokončanja le-te,
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2008 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma lokacijsko
informacijo (če gre za adaptacijo objekta)
ali drugo ustrezno dokumentacijo povezano
z graditvijo objektov oziroma ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– račune za nakup strojev ali opreme oziroma račune o izvedenih delih (izjava),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– mnenje pristojne strokovne službe
o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci do sredstev
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju
občine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
(2.000 EUR)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je finančna pomoč dijakom, ki se izobražujejo v kmetijskih srednješolskih izobraževalnih programih in so
predvideni za naslednike kmetij.
Cilj ukrepa:
– povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak je udeleženec izobraževanja po
veljavnem (verificiranem) kmetijskem srednješolskem izobraževalnem programu,
– dijak je predviden za naslednika
kmetije.
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Dodatni pogoj za dodelitev sredstev:
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz
kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi
dohodki na družinskega člana.
Finančne določbe:
– najvišji znesek pomoči znaša 300 EUR
na učenca v tekočem letu.
Priloge k vlogi:
– izjava, da bo prosilec prevzemnik kmetije,
– kopija zadnjega šolskega spričevala,
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo o višini prejemanja štipendije
(če jo prosilec prejema).
Dodatna merila:
– vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– prosilci imajo edini vir dohodka iz kmetijske dejavnosti.
IV. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec »Vloga za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Straža v letu
2008«.
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec bo na razpolago na
sedežu Občinske uprave, na Kmetijsko
svetovalni službi v Straži in na internetni strani Občine Straža. Priložen bo tudi
vsebini javnega razpisa, ki bo posredovan
upravičencem za prijavo na razpis po evidenci Kmetijsko svetovalne službe – izpostava Straža.
V. Obravnavanje vlog
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan,
opravi pregled prispelih vlog. Če komisija
ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku 8
dni dopolni. Če prosilec vloge v določenem
roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za
podaljšanje roka oziroma pristojnega organa
ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah,
se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Na podlagi predloga komisije o upravičenosti vlog direktor občinske uprave upravičencem izda sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi sklepa, sklenjene
pogodbe in zahtevka posameznega upravičenca. Strokovna komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
VI. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane v roku 30. dni po objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Straža, na naslov: Občina Straža, Ulica
talcev 9, 8351 Straža. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo 2008«. Prijava mora biti izdelana na
prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
o čemer bodo vlagatelji posebej obveščeni.
O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v roku 45 dni po zaključenem razpisu.
VII. Informacije in oddaja vlog: informacije glede razpisa so na voljo na Občinski
upravi Občine Straža, tel. 07/384-85-50, in
na Kmetijski svetovalni službi – izpostava

Straža (Katarina Vovk, tel. 07/308-38-15).
Vloge se oddajo na sedežu Občinske uprave, Ulica talcev 9, v času uradnih ur ali na
Kmetijski svetovalni službi – izpostava Straža (Katarina Vovk) v času uradnih ur, in sicer
torek in petek od 9. do 12. ure.
Občina Straža
Ob-5875/08
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženjem države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
sklepa Občinskega sveta Občine Postojna št. 03201-13/2007 z dne 11. 12. 2007
o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnin
premoženjem Občine Postojna za leti 2008
in 2009 ter posamičnega programa ravnanja
s stvarnim premoženjem občine v letu 2008
– št. 12, ki ga je sprejel župan Občine Postojna dne 16. 6. 2008, objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Postojna, Ljub
ljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet prodaje:
– Zasedeno stanovanje št. 4/P, v izmeri
87,98 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Orehek 65,
Prestranek, ki leži na parc. št. 2850/5, k.o.
Orehek, vpisani v zemljiški knjigi št. zkv. 85,
k.o. Orehek; izklicna cena 40.860 EUR,
– Nezasedeno stanovanje št. 1/I, v izmeri 58,95 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Orehek
65, Prestranek, ki leži na parc. št. 2850/5,
k.o. Orehek, vpisani v zemljiški knjigi št. zkv.
85, k.o. Orehek; izklicna cena 24.160 EUR,
– Nezasedeno stanovanje št. 10/II, v izmeri 127,41 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Ljubljanska 30, Postojna, ki leži na parc. št.
3059, k.o. Postojna, vpisani v zemljiški knjigi
št. zkv. 1183, k.o. Postojna; izklicna cena
264.760 EUR,
– Zaseden poslovni prostor v pritličju poslovne stavbe Cankarjeva 6, Postojna, s površino 75,58 m2, ki leži na parc. št. 3217,
k.o. Postojna, vpisani v zemljiški knjigi št.
zkv. 1820; izklicna cena 69.900 EUR.
III. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicna cena nepremičnin ne vključuje
2% davek na promet z nepremičninami in ga
plača kupec.
3. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
5. Etažna lastnina še ni urejena, predmetna stanovanja in poslovni prostori niso
vpisani v zemljiško knjigo.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo.
7. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine na račun Občine Postojna št. 01294-0100016345, s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
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izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Izbrani ponudnik plača še stroške notarja in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
9. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
10. Stanovanje št. 4/P, Orehek 65, Prestranek v izmeri 87,98 m2, v večstanovanjski stavbi na parc. št. 2850/5, k.o. Orehek,
št. zkv. 85 je zasedeno z najemnikom, ki
ima sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na
stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
11. Poslovni prostor Cankarjeva 6, Postojna s površino 75,58 m2, v poslovni stavbi na parc. št. 3217, k.o. Postojna, št. zkv.
1820 je zasedeno z najemnikom z najemnin
razmerjem za nedoločen čas; sprememba
lastnika poslovnega prostora ne vpliva na
obstoječa najemna razmerja; vsakokratni
pridobitelj lastninske pravice na poslovnem
prostoru vstopi v pravni položaj najemodajalca. Če kupi poslovni prostor ponudnik, ki
ni sedanji najemnik, mora sedanjemu najemniku v roku 8 dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe s prodajalcem vrniti
stroške vlaganja v prostor v višini 23.123,65
EUR. Plačilo vlaganj v prej določenem roku
je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
12. Najemnika stanovanja oziroma poslovnega prostora pod točkama 8. in 9. imata pod enakimi pogoji predkupno pravico.
Pred sklenitvijo pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom (kolikor to ne bo najemnik) bo
prodajalec pozval predkupnega upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod
enakimi pogoji kot z izbranim ponudnikom.
Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno
pravico, če vplača varščino in poda ponudbo za nakup nepremičnine, v nasprotnem
primeru predkupno pravico izgubi.
13. Prodajalec izda kupcu zemljiško
knjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na predmetni nepremičnini po plačilu
celotne kupnine in drugih dajatev.
IV. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje
za pravne osebe oziroma priglasitveni list
DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe in s.p.,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
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Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemno-informacijska pisarna, soba št.
3/2) ali na spletni strani www.postojna.si
v rubriki Prodaja in oddaja občinskega premoženja.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/728-07-90.
Ogled nezasedenih stanovanj bo mogoč
od 1. 7. 2008 do 4. 7. 2008 v delovnem času
od 8. do 14. ure po predhodnem dogovoru
z upravnikom stanovanj, podjetjem Stanovanjska d.o.o., tel. 720-07-00.
V. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja« oziroma pripisom
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine – posl. prostor« naj ponudniki oddajo
v sprejemno – informacijski pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrb-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tni strani ovojnice mora biti označen naslov
pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
15. 7. 2008 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa
pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba
tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 2. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.
6. Javno odpiranje ponudb in postopek
za izbor najugodnejšega ponudnika opravi
pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko
komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka

komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana ustavi začeti
postopek. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedel
razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se
vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
Občina Postojna
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Javne dražbe
Št. 3523-0001/2008/5
Ob-5786/08
Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in
sklepa Občinskega sveta Občine Mokronog
- Trebelno, sprejetega na 16. redni seji, dne
17. 6. 2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, tel.
07/349-82-60, faks 07/34 98 269, e-pošta:
obcina@mokronog-trebelno.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je enosobno stanovanje
št. 1/II, z identif. št. 16.E v izmeri 35,91 m2
in pomožni prostor z identif. št. 17.E v izmeri 3,84 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Rožna ulica 5, Mokronog
in je vpisano v vl. št. 1276/1, k.o. Mokronog,
s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter
skupnimi deli in napravami.
Nepremičnina se prodaja kot zasedeno
službeno stanovanje z najemnikom z najemnim razmerjem za določen čas, do prenehanja delovnega razmerja; sprememba
lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječe najemno razmerje; vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi
v pravni položaj najemodajalca.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani dražbi. Župan lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 23.480,02 EUR.
V ceni ni vključen 2% davek od prometa z nepremičninami, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
500 EUR.
IV. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun
Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem
znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 16. 7. 2007 ob 11. uri
in bo potekala v sejni sobi Občinske uprave  Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
VI. Višina varščine
Interesenti morajo pred začetkom javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno, št. 01399-0100019930,
z navedbo »javna dražba-Rožna 5«.
Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo
varščina vrnjena brezobrestno najkasneje
v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Če
kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu,
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjene pri notarju.
VIII. Dodatne informacije o pogojih javne
dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in predmetu javne dražbe
lahko interesenti dobijo na sedežu Občine
Mokronog - Trebelno pri Saši Mežnaršič, tel.
07/349-82-68.
Občina Mokronog - Trebelno
Št. 900-6/2008-80
Ob-5806/08
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.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Poslovni prostor v stavbi na naslovu:
Ipavčeva ulica 6 v Ljubljani, št. 1 v 1. etaži
v izmeri 58,97 m2, z id. oznako št. 6.E, vl. št.
3948/6, k.o. Bežigrad in trenutna zasedena
kletna shramba v 1. etaži v izmeri 4,70 m2,
z id. oznako 7.E, vl. št. 3948/7, k.o. Bežigrad, št. stavbe – 1739. ES, ki leži na parc.
št. 1003 – stavbišče v izmeri 188,00 m2, k.o.
Bežigrad s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izklicna cena: 85.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.2 Predmet javne dražbe je nepremičnina v idealnem deležu do 951/1000 na poslovni stavbi Mestni trg 15 v Ljubljani, ki
stoji na parc. štev. *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: 2.635.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na dodano vrednost.
2.3 Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina parc. št. 1222/16, travnik v izmeri 850 m2 vpisano v vl. št. 788, k.o. Lipoglav. 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 MS 13/4 – Mali Lipoglav, v površinah namenjenih za stanovanja
in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja MS 13/4-Mali Lipoglav, kjer se nahaja
predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom
o prostorskih ureditvenih pogojih za planski
celoti M12 Besnica in M13 Lipoglav (Uradni
list RS, št. 70/95), ki predmetno zemljišče
uvršča v morfološko enoto 2 A/2 – območje
individualne stanovanjske gradnje. Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 72.250,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
2.4 Predmet javne dražbe je naslednja
nepremičnina parc. št. 253/13, travnik v izmeri 558 m2 vpisano v vl. št. 517, k.o. Črnuče. 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 6/3-1-Gmajna, v površinah namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS
6/3-1-Gmajna, kjer se nahaja predmetno
zemljišče, se ureja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja BS
6/2 Stare Črnuče, BS 6/3-1,-2 – Gmajna,
BS 6/4-1, -2, -3, - 4 – Gmajna, BS 6/5 Podboršt in BR 6/1 (Uradni list RS, štev. 52/97,
87/99) in Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad
– zahod (Uradni list SRS št. 26/87, 15/89
in Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02,
118/03, 123/04), ki predmetno zemljišče
uvršča v morfološko enoto 2 A/1 – območje
individualne stanovanjske gradnje.
Zemljišče je prosto vseh bremen.
Izklicna cena: 237.150,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
2.5 Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 764/1, njiva v izmeri 880 m², parc. št.
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764/4 njiva v izmeri 86 m², obe vpisani v zk vl.
št. 1069, k.o. Moste, parc. št. 772/1, travnik
v izmeri 1.148 m², vpisani v z.k. vl. št. 1019
k.o. Moste, parc. št. 781/1, travnik v izmeri 144 m², parc. št. 782/1, travnik v izmeri
1.107 m², gospodarsko poslopje 47 m², parc.
št. 783/1, njiva v izmeri 175 m², vpisane v vl.
št. 6, k.o. Moste, parc. št. 785/1, travnik v izmeri 548 m², parc. št. 785/2, travnik v izmeri
292 m² in parc. št. 785/3, travnik v izmeri
115 m², vpisane v vl. št. 1215, 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 morfološki enoti
7 F, v površinah za mestne javne službe
in servise oziroma po podrobnejši namenski
rabi v površinah, namenjenih javnemu programu. Območje urejanja MM 5/1 Toplarna,
kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 5/1 Toplarna
in z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu
za daljnovod DV 2 x 110kV Toplarna – Polje
– Beričevo. 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: 5.000.000,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
3. Najnižji znesek višanja
Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2.1 je 2.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2.2 je 10.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino pod točko 2.3. je 1.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine pod točko 2.4 je 5.000,00 EUR,
najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnine pod točko 2.5 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.
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: štev. računa: 01261-0100000114,
sklic na številko: 000-18000;
2.2: štev. računa: 01261-0100000114
sklic na številko: 007-19000,
2.3: štev. računa: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000,
2.4 štev. računa: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000,
2.5 štev. računa: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000 v osmih dneh
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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 15. 7.
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;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
11. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob
11.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob
12. uri.
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 – javna
dražba nepremičnine Ipavčeva 6«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 na
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko:
201006, z navedbo »plačilo varščine – JD
Mestni trg 15, Ljubljana«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 na
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko:
201006 z navedbo »plačilo varščine – javna dražba MS 13/4 Mali Lipoglav«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.4 na
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:

01261-0100000114, sklic na številko:
201006 z navedbo »varščine – javna dražba BS 6/3-1 Gmajna«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.5 na
podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka:
01261-0100000114, sklic na številko:
201006 z navedbo »plačilo varščine – javna dražba MM 5/1 Toplarna«.
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. 01/306-11-75, kontaktna oseba je Severina Gliha;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 na
tel. 01/306-10-94, kontaktna oseba je Natalija Božič;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 in
2.4 na tel. 01/306-10-67, kontaktna oseba
je Jelka Božnar Štampfel;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.5 na
tel. 01/206-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
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-5831/08
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07), v povezavi z 20. členom
Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07),
Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008 (Uradni list RS, št. 12/08)
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča, ki v naravi predstavljajo trenutno
komunalno še neopremljene gradbene parcele v nadaljevanju Gallusove ulice v Šmarju pri Jelšah, kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04
in 118/04) predvidena gradnja individualnih
stanovanjskih hiš in njihova ureditev v skladu z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri
Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
Naprodaj so sledeče trenutno še neopremljene gradbene parcele, z izklicnimi
cenami:
2.1.1. Gradbena parcela, na parc. št.
97/6 k.o. Šmarje pri Jelšah, v izmeri 884 m2,
po izklicni ceni 29.614 €, ki ne vključuje
20% DDV.
2.1.2. Gradbena parcela, na parc. št.
97/7, k.o. Šmarje pri Jelšah v izmeri 800 m2,
po izklicni ceni 26.800 €, ki ne vključuje
20% DDV.
V izklicni ceni je zajeta vrednost stavbne
parcele brez komunalnega prispevka, ki ga
je potrebno poravnati pred izdajo gradbenega dovoljenja na osnovi izdane odločbe. Do
parcele bo zagotovljen dostop z:
– dovozno cesto v grobi asfaltni pre
vleki,
– telekomunikacijami in elektro priključkom – cevna kanalizacija brez vodnikov na
parceli (NN priključek in TK priključek),
– vodovodnim priključkom in
– možnostjo priključitve na javno kanalizacijo.
Občina se zavezuje, da bo komunalno
opremljenost v prej navedenem obsegu, zagotovila najkasneje do 30. 4. 2009.
V izklicni ceni niso zajeti stroški individualnih infrastrukturnih priključkov. Projektno
dokumentacijo in pridobitev gradbenega dovoljenja si zagotovi kupec sam.
Nepremičnine so bremen proste, prodajo
se po sistemu videno kupljeno.
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Kolikor kupec ne prične z gradnjo
najkasneje dve leti od sklenitve prodajne
pogodbe, se prodajna pogodba razveljavi,
kupec pa je upravičen do povrnitve kupnine
brez obresti.
– V primeru preprodaje drugemu kupcu,
bo občina uveljavljala predkupno pravico,
vpisano v zemljiško knjigo, za isto ceno, kot
je bila parcela prodana.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št.

01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej
postavljenem roku je bistvena sestavina
pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine
na določen način in v določenem roku po
sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Položena kavcija se všteje
v kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 17. 7. 2008, v veliki sejni sobi
Občine Šmarje pri Jelšah (drugo nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se
bodo morali eno uro pred začetkom javne
dražbe izkazati z dokazili iz 6. točke te
objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, 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
v izvirniku, 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.
Organizator pred začetkom dražbe, preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne
cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07). Javna dražba in dražbena
pravila so objavljena na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št.

64 / 27. 6. 2008 /

Stran

2393

Št. 427-2/2008
Ob-5835/08
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 38.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07
in 94/07), Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 10/08)
in Letnega programa prodaje nepremičnega
premoženja Občine Brežice za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja javne dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-pošta:
obcina.brezice@brezice.si, matična številka:
5880173000, ID št. za DDV: SI34944745.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 468/2 – vinograd v izmeri 4530 m2,
parc. št. 483/2 – travnik v izmeri 322 m2,
parc. št. 485/2 – sadovnjak v izmeri 1720 m2,
parc. št. 485/3 – stanovanjska stavba v izmeri 126 m2 ter dvorišče v izmeri 319 m2 in
parc. št. 486/4 – njiva v izmeri 1513 m2 ter
vinograd v izmeri 1868 m2, vse vpisane pri
vl. št. 617, k.o. Bizeljsko. Nepremičnine pod
to točko se prodajajo skupaj. Izklicna cena:
15.266,40 EUR.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedena izklicna cena ne vključuje davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec.
2.2. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 6200 – gospodarsko poslopje v izmeri 98 m2 in dvorišče v izmeri 450 m2, parc.
št. 4659 – njiva v izmeri 1308 m2, parc. št.
4791 – njiva v izmeri 881 m2, vse vpisane
pri vl. št. 463, k.o. Krška vas ter parc. št.
4792 – njiva v izmeri 947 m2, vpisana pri vl.
št. 1439, k.o. Krška vas. Nepremičnine pod
to točko se prodajajo skupaj. Izklicna cena:
37.066,40 EUR.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedena izklicna cena ne vključuje davka
na promet z nepremičninami, ki ga plača
kupec.
2.3. Predmet prodaje so stavbna zemljišča, ki na podlagi UN Poslovni center Brežice tvorijo eno gradbeno parcelo v skladu
z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni
center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00,
4/02 in 83/05), kjer je predvidena individualna stanovanjska gradnja z možnostjo
opravljanja nemoteče poslovne dejavnosti
(P+1+M).
Naprodaj so sledeče parcele:
2.3.1 parc. št. 337/9, k.o. Zakot, travnik
v izmeri 327 m²,
2.3.2 parc. št. 337/14, k.o. Zakot, travnik
v izmeri 54 m²,
2.3.3 parc. št. 337/15, k.o. Zakot, travnik
v izmeri 41 m² in
2.3.4 parc. št. 337/16, k.o. Zakot, travnik
v izmeri 6 m².
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj. Izklicna cena: 34.200,00 EUR.
Vse predmetne nepremičnine so med
drugimi vpisane pri vl. št. 216, k.o. Zakot.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Navedene cene so izklicne cene in ne vključujejo 20% DDV, ki ga plača kupec.
2.4. Predmet prodaje je stavbno zemljišče, ki v naravi predstavlja komunalno neurejeno gradbeno parcelo, kjer je z Odlo-
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kom o ureditvenem načrtu »Poslovni center
Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in
83/05) predvidena individualna stanovanjska gradnja z možnostjo opravljanja nemoteče poslovne dejavnosti.
Identifikacijski znak nepremičnine je
parc. št. 337/10, travnik v izmeri 491 m²,
vpisana pri vl. št. 216, k.o. Zakot.
Izklicna cena: 39.220,00 EUR.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Navedene cene so izklicne cene in ne vključujejo 20% DDV, ki ga plača kupec.
2.5. Na naslovu Zagrebška cesta 18,
8250 Brežice, je vpisana nepremičnina parc.
št. 52/4, k.o. Čatež, ki predstavlja poslovno
stavbo v izmeri 126 m² in dvorišče v izmeri
493 m². Predmet prodaje je kletni del poslovne stavbe ki obsega: sobo površine 56,55 m²,
hodnik površine 11,75 m², sanitarije površine
6,13 m², sobo – pisarno površine 14,82 m²,
sobo – pisarno površine 14,50 m², skladišče
površine 38,72 m² v skupni izmeri 126 m² in
solastniški delež ½ dvorišča, vse vpisano pri
vl. št. 1717, k.o. Čatež, na parc. št. 52/4.
Izklicna cena: 46.300,00 EUR.
Nepremičnine pod to točko se prodajajo
skupaj. Nepremičnine so proste vseh bremen. Etažna lastnina ni urejena. Lastnik pritlične etaže predmetnega poslovnega objekta je na podlagi prodajne pogodbe sklenjene
6. 2. 2003 predkupni upravičenec. Davek na
promet z nepremičninami plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine
Najnižji znesek višanja kupnine je:
– Za nepremičnine pod točko 2.1., 2.2. in
2.3.: 200,00 EUR.
– Za nepremičnine pod točko 2.4. in 2.5:
400,00 EUR.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1. Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da najkasneje
21. 7. 2008 po pošti oziroma do najkasneje
do 14.30 istega dne, osebno na sedež Občinske uprave Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, pisno prijavi svojo udeležbo in
predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID št. za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
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– originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani
oziroma tuje pravne osebe).
4.2. Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
tudi zakoniti zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina
se plača na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385 z navedbo »Varščina za
javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnine iz točke 2.1., 2.2., 2.3.,
in 2.5. se prodajajo skupaj. Nepremičnine se
prodajajo po načelu: »videno-kupljeno«.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, pripravljalne
stroške, stroške notarja in stroške v zvezi
s prenosom lastništva, v izklicni ceni niso
zajeti in jih nosi in trpi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija za
izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Občine
Brežice v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
– Komisija iz prejšnje alineje te točke
lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik po
poteku dražbe.
7. Sklenitev prodajne pogodbe:
– Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ ipd.).
– Pri nepremičninah iz točke 2.1. in
2.2. se po zaključeni dražbi prodaja objavi
na oglasni deski Upravne enote. Rezultat dražbe pomeni le fiksno določitev cene
prodajanih nepremičnin. V primeru, da po

izteku objave prodaje nepremičnin na oglasni deski uspeli dražitelj pridobi možnost
skleniti prodajno pogodbo, se mu varščina všteje v znesek kupnine, v nasprotnem
primeru se mu vrne v roku 10 dni od izteka objave. Pogodba se v takšnem primeru
sklene v roku 15 dni od izteka objave na
oglasni deski. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so
na njegovi strani, zadrži Občina Brežice
njegovo varščino.
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti iz prve alineje te točke v roku 10 dni
od uspele dražbe, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo
stroški izvedbe javne dražbe, preostali del
varščine pa obdrži Občina Brežice.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej
navedenih razlogov, k podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno,
in sicer za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa
veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja.
Varščina dražitelja, ki ne podpiše pogodbe
oziroma ne poravna dolžnega zneska po
pogodbi, se obdrži.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana na dan 22. 7.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice:
– za nepremičnine pod zap. št. 2.1.
ob 12. uri,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.2.
ob 12.15,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.3.
ob 12.30,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.4.
ob 12.45,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.5.
ob 13. uri,
– za nepremičnine pod zap. št. 2.6.
ob 13.15.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1. in 2.2. lahko interesenti
dobijo na tel. 031/603-613 (kontaktna oseba:
Samo Zorko), za nepremičnine pod točkami
2.3., 2.4. in 2.5. pa na tel. 07/499-15-30
(Branko Musar), faksu 07/499-00-52 ali
e-pošti: obcina.brezice@brezice.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
svetovnem spletu na spletni strani Občine
Brežice www.brezice.si.
Občina Brežice
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Razpisi delovnih mest
Št. 491/2008
Ob-5734/08
Na podlagi 20. člena Pravil Fundacije
za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 9/99, 89/99, 45/2005, 23/08) in v povezavi s 4. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS,
št. 102/07) ter po sklepu seje sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji z dne 16. 6.
2008, Fundacija za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji objavlja javni razpis za
direktorja/direktorico Fundacije za
financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS (v nadaljnjem besedilu
FIHO).
Kandidat/-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ni član/-ica sveta FIHO,
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– da ima organizacijske sposobnosti in 5
letne izkušnje na področju vodenja,
– da pozna področje dela in ima vsaj
5 letne izkušnje na področju delovanja invalidskih in humanitarnih dejavnosti.
Funkcijo bo nastopil/-a, ko bo imenovan/a na seji Sveta FIHO in bo k imenovanju
dala soglasje Vlada Republike Slovenije.
Imenuje se za dobo petih let in opravlja
funkcijo poklicno. Za svoje delo prejema mesečno plačo, ki jo določi Svet FIHO.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– življenjepis,
– pisna dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– predstavitev prednostnih nalog in vizije
razvoja FIHO.
Prijave se pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v RS,
Stegne 21 c, 1000 Ljubljana, s pripisom
»razpis za direktorja«.
Dodatne informacije se lahko dobijo na sedežu FIHO pri Bredi Oman, tel.
01/500-77-00.
O izboru bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 15 dni po imenovanju na seji
Sveta FIHO.
Svet FIHO
Št. 110-16/2008
Ob-5735/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB3) Občina Bohinj objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec za urejanje prostora in
varstvo okolja v Občinski upravi Občine
Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer: krajinska arhitektura, geografija, gradbeništvo,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,

– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovna izpita,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv z delovnega področja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja varstva okolja in urejanja prostora,
– priprava lokacijske informacije in drugih
strokovnih podlag k projektnim dokumentacijam in izvajanje nadzora nad usklajenostjo
s planskimi akti občine,
– priprava in izvajanje občinskih predpisov in drugih predpisov glede urejanja kraja
(plakatiranje, oglaševanje, celostna podoba
...),
– koordinira in usklajuje delo in problematiko na področju Triglavskega narodnega
parka ter drugih kulturnih in naravovarstvenih organizacij,
– vodenje upravnih postopkov na prvi
stopnji (komunalna taksa),
– opravljanje strokovno tehničnih opravil
za delovne komisije z delovnega področja in
občinski svet v skladu s pristojnostmi,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se prega-

nja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– ima opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec za varstvo okolja in urejanje prostora« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Bohinj. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Ob-5736/08
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št.
63/07 – uradno prečiščeno besedilo), Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
v Brdih objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta
višji svetovalec za okolje in prostor,
komunalno dejavnost in investicije v Občinski upravi Občine Brda.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: višji
svetovalec II., višji svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela zaposlenih,
– sodelovanje pri oblikovanju najzahtevnejših sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
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– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna strokovna izobrazba;
– najmanj pet (5) let delovnih izkušenj,
oziroma tretjino manj, če ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave, pod pogojem, da bodo v primeru
izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega
leta od sklenitve delovnega razmerja. Delo
na prostem uradniškem delovnem mestu se
opravlja v prostorih Občinske uprave Občine
Brda, Trg 25 maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih
in po potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave;
6. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
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– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Brda pridobitev
podatkov za potrebe tega javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti
ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto
delovno mesto »svetovalec za okolje in prostor«, na naslov: Občine Brda, Trg 25. maja
2, 5212 Dobrovo v Brdih, v roku osem dni
po objavi tega javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Nika
Fabricijo, tel. 05/335-10-30, e-pošta:
nika.fabricijo@obcin-brda.si. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Izbirni postopek
se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti
sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim delom
3 mesecev.
Občina Brda
Št. 9000-5/2008
Ob-5737/08
Na podlagi tretjega odstavka 39. člena
Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04 in 55/06) nadzorni svet
sklada razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada.
Poleg splošnih pogojev za sklenitev pogodbe o zaposlitvi morajo kandidati za direktorja izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj deset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj osem let na področju priprave,
vodenja in financiranja investicijskih projektov s področja varstva okolja in/ali s področja varčne rabe energije, oziroma obnovljivih virov energije,
– praktične delovne izkušnje pri načrtovanju in dodeljevanju sredstev javnih financ
za namene varstva okolja in/ali varčne rabe
energije, oziroma obnovljivih virov energije,
– poznavanje delovanja finančnih instrumentov in skladov Evropske unije ter
praktične delovne izkušnje pri načrtovanju
in dodeljevanju sredstev teh skladov.
Za direktorja sklada je lahko imenovana
oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna
in ni bila pravnomočno nepogojno obsojena
na kazen zapora več kot treh mesecev, če
ta še ni bila izbrisana.
Direktorja sklada imenuje Vlada Republike Slovenije po predhodnem mnenju nadzornega sveta sklada za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
splošnih zakonskih pogojev in razpisnih pogojev s prilogami:
– fotokopijo potrdila o pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
– opisom delovnih izkušenj, iz katerega
je razvidno izpolnjevanje pogojev zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več
kot treh mesecev, – izjavo kandidata, da za
namen tega izbirnega postopka dovoljuje
Eko skladu, j.s. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc oziroma matičnega registra, za
namen preverjanja izpolnjevanja razpisnih
pogojev poslovne sposobnosti in nekaznovanosti,

– vizijo nadaljnjega dela in razvoja sklada ter
– življenjepisom,
morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov:
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Razpis za imenovanje direktorja
– ne odpiraj«, najkasneje do 11. 7. 2008 do
12. ure. Nadzorni svet bo obravnaval samo
pravočasne in popolne prijave.
Kandidati bodo o imenovanju obveščeni
v roku petnajstih dni po odločitvi.
Nadzorni svet Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada
Št. 391/08
Ob-5796/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1 in 56/08), 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 tretjega odstavka 8. člena
Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej
krščanstva na Slovenskem (Uradni list RS,
št. 106/06) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri;
– najmanj pet (5) let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela muzeja;
– sposobnost za organiziranje in vodenje
dela v kolektivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– znanje dveh svetovnih jezikov, od tega
vsaj enega na višji ravni, drugega pa na
osnovni ravni.
Za aktivno znanje slovenskega jezika na
visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu
zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih
ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje
slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu
znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje
v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da
visoko raven znanja slovenščine obvlada,
kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo
oziroma tej ustrezno štiriletno šolo.
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 ali je uspešno opravil
izpit iz svetovnega jezika na dodiplomskem
univerzitetnem študiju.
Za osnovno raven znanja svetovnega
jezika se šteje potrdilo o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), potrdilo o udeležbi na
strokovnih srečanjih ali dokazilo o uspešno
zaključenem srednješolskem izobraževanju
(V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega
jezika uspešno zaključeno oziroma drugo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ustrezno dokazilo, ki izkazuje znanje svetovnega jezika.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– program delovanja muzeja za prihodnjih pet (5) let;
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
vrsta študijskega programa in smer izobrazbe
ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev:
1. zahtevane delovne izkušnje,
2. poznavanje področja dela muzeja,
3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu
(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 obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti
razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje
pridobljeno;
– izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na osnovni ravni, iz katere
mora biti razvidna vrsta izobraževanja in
izobraževalna institucija v okviru katere je
bilo znanje pridobljeno.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje
petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo
o zaposlitvi za določen čas s predsednikom
sveta javnega zavoda Muzej krščanstva na
Slovenskem.
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 – direktor
– Muzej krščanstva na Slovenskem« v petnajstih 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 Tjaša
Cvetkovič, tel. 01/369-58-72.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-5802/08
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana
d.o.o., komisija za razpis, na podlagi 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Kraški vodovod Sežana d.o.o. ter sklepa
Sveta ustanoviteljic javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o. z dne 12. 6. 2008,
objavlja delovno mesto
direktorja (m/ž).
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj sedem let delovnih izkušenj v istih ali podobnih dejavnostih, kot
se opravljajo v podjetju,
– da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za
opravljanje funkcije,
– da mu ni izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas
trajanja prepovedi.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj
pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za direktorja – za komisijo za
razpis« na naslov Kraški vodovod Sežana,
Bazoviška ul. 6, 6210 Sežana. Prijavi morajo kandidati priložiti tudi Plan razvoja javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Komisija za razpis bo upoštevala prijave,
ki bodo prispele na naslov do 8. 7. 2008,
do 10. ure.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Javno podjetje
Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Št. 149/2008
Ob-5833/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3) Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
3325 Šoštanj, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za pravne zadeve
(m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna strokovna izobrazba pravne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe, in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Izbrani kandidat bo v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih imenovan
v naziv, tudi če nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, vendar ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv. Če kandidat nima opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga mora opraviti v roku šest mesecev od
imenovanja.
Znanje uradnega jezika bo komisija ocenila iz vloge in listin, ki jih bo kandidat priložil
vlogi.
Naloge delovnega mesta so:
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
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– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
s pravnega področja in področja delovnih
razmerij,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s pravnega področja,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe za zasedbo delovnega mesta, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka
izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah z navedbami datumov začetka in
datumov prenehanja posameznega delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu
in s kratkim opisom del pri vsakem delodajalcu;
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka kandidat dovoljuje Občini Šoštanj pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo izkušnje z delom v lokalni samoupravi.
Izbrani kandidat bo delo na uradniškem
delovnem mestu višji svetovalec za pravne
zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec
III, z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal pretežno na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, in sicer najkasneje do
ponedeljka, 7. julija 2008. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na uradni elektronski naslov Občine
Šoštanj: obcina@sostanj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po koncu javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Darja Medved po tel. 03/898-43-12 ali po
elektronski pošti darja.medved@sostanj.si.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šoštanj
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Št. 997
Ob-5834/08
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi ZOFVI (uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št.
16/07), Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS,
št. 81/06) in Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovne šole (Uradni list
RS, št. 57/07) prosto delovno mesto:
– vzgojitelja.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 14. 7. 2008.
Kandidati za razpisana delovna mesta
morajo imeti univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v petih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
Osnovna šola Rogatec
Št. 29/2008
Ob-5838/08
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06, 16/08 in 43/08) Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
direktorja sklada.
1. Za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je
lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev,
če ta še ni izbrisana.
2. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega
razmerja pri posameznem delodajalcu in
opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal
pri posameznem delodajalcu; kandidat naj
navede tudi morebitne delovne izkušnje na
vodilnih delovnih mestih;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) ni bil pravnomočno nepogojno obsojen na kazen zapora več kot treh mesecev,
ki še ni izbrisana;
c) da za namen postopka javnega natečaja dovoljuje Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz točke a) in b) iz uradne
evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Nepopolne prijave in prijave, iz katerih
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
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3. Postopek javnega natečaja bo vodil
nadzorni svet v skladu z določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
63/07 – UPB), ki urejajo posebni javni natečaj.
Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo
izpolnjevali pogoje in so glede na svojo
strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na
seznam, izdal poseben sklep. Nadzorni svet
bo najprimernejšega kandidata za položaj
predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer
najkasneje v roku 60 dni od imenovanja
direktorja.
4. Direktor bo imenovan za dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktor bo delo opravljal v prostorih
Javnega sklada Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27,
Ljubljana.
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni
deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan
po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – direktor«), pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
6. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 110-148/2008-03110
Ob-5901/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za kazensko sodstvo Višjega
sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti 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. 110-149/20208-03110
Ob-5956/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 007-16/2008/12
Ob-5732/08
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list
RS, št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za
pravosodje objavlja razrešitev sodnih tolmačev:
1. Vida Marušič se razreši kot sodna
tolmačka, imenovana za angleški, francoski, italijanski in nemški jezik, z dnem 7. 6.
2008.
2. Mojca Lovrenčak se razreši kot sodna tolmačka, imenovana za angleški jezik,
z dnem 7. 6. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/12
Ob-5733/08
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 sodnega izvedenca in cenilca:
1. Bojan Kocjan se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno in sodni
cenilec, imenovan za strokovno področje
gozdarstvo – gozdna zemljišča, z dnem
9. 6. 2008.
2. Miroslav Gorišek se razreši kot sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništvo – visoke gradnje, z dnem
10. 6. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/11
Ob-5805/08
Na podlagi 14. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 71/07) in na
podlagi 12. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 49/02, zadnja sprememba št. 71/07) Ministrstvo za pravosodje
objavlja imenovanja sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev ter sodnih tolmačev z dne
11. 6. 2008 kot sledi:
Sodni izvedenci
Strokovno področje religija
1. Dr. Janez Gril, imenovan za sodnega
izvedenca za področje religije – religije.
Strokovno področje medicina
2. Asist. dr. Damir Franić, dr. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje
medicine – ginekologija in porodništvo.
3. Mag. Alenka Škerjanc, dr. med., imenovana za sodno izvedenko za področje medicine – medicina dela, prometa in športa.
Strokovno področje veterinarstvo
4. Mag. Janez Pišot, dr. vet. med., imenovan za sodnega izvedenca za področje
veterinarstva – DDD dejavnost (dezinskecija, dezinfekcija in deratizacija).
Strokovno področje prirejanje posebnih
iger na srečo
5. Tomaž Deželak, imenovan za sodnega izvedenca za področje prirejanja posebnih iger na srečo – igralništvo, igralni avtomati in igre na igralnih mizah.
Strokovno področje elektro stroka
6. Dr. Darko Škerl, imenovan za sodnega
izvedenca za področje elektro stroka – elektrotehnika in računalništvo.
Strokovno področje stroji in oprema
7. Dr. Igor Janežič, imenovan za sodnega izvedenca za področje stroji in oprema –

energetska oprema in naprave, inštalacijska
oprema in naprave, kovinska in nekovinska
predelovalna oprema, stroji in naprave.
Sodni izvedenci in cenilci
Strokovno področje gozdarstvo
8. Matej Zagorc, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno.
9. Ljudmila Medved, imenovana za sodno izvedenko in sodno cenilko za področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno in gozdni
prostor.
10. Izidor Cojzer, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno.
11. Avgust Kunc, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno.
12. Jože Kovač, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno.
Strokovni področji gozdarstvo ter varstvo
pri delu in požarna varnost
13. Andrej Grum, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
gozdarstvo – gozdarstvo, splošno in varstvo
pri delu in požarna varnost – varstvo pri delu
in požarna varnost.
Strokovno področje kmetijstvo
14. Janez Klobučar, imenovan za sodnega izvedenca in sodnega cenilca za področje kmetijstvo – kmetijska proizvodnja in
kmetijstvo – kmetijstvo, splošno.
15. Ema Zadel, imenovana za sodno izvedenko za kmetijstvo – ekonomika kmet.
proizvodnje in vrednotenje kmetijskih zemljišč in sodno cenilko za področje kmetijstvo – kmetijstvo, splošno.
Strokovno področje lov
16. Martin Krajnc, imenovan za sodnega
izvedenca in sodnega cenilca za področje
lov – lov, splošno.
Sodni cenilci
Strokovno področje obrtna dejavnost
17. Nada Pance, imenovana za sodno cenilko za področje obrtne dejavnosti
– vzdrževanje tekstilij.
Strokovno področje kmetijstvo
18. Štefan Hari, imenovan za sodnega
cenilca za področje kmetijstvo – sladkovodno ribištvo.
19. Mladen Balaško, imenovan za sodnega cenilca za področje kmetijstvo – kmetijstvo, splošno.
20. Alenka Meolic, imenovana za sodno
cenilko za področje kmetijstvo – kmetijska
zemljišča.
Sodni tolmači
Hrvaški jezik
21. Igor Vertuš, imenovan za sodnega
tolmača za hrvaški jezik.
22. Manca Sevšek, imenovana za sodno
tolmačko za hrvaški jezik.
23. Simona Mahovič, imenovana za sodno tolmačko za hrvaški jezik.
Srbski jezik
24. Škelzen Bajrami, imenovan za sodnega tolmača za srbski jezik.
25. Ivana Kocbek, imenovana za sodno
tolmačko za srbski jezik.
Albanski jezik
26. Amir Ibrahimi, imenovan za sodnega
tolmača za albanski jezik.

27. Gani Pashaj, imenovan za sodnega
tolmača za albanski jezik.
28. Hoxha Xhevdet, imenovan za sodnega tolmača za albanski jezik.
Nemški jezik
29. Lidija Rižner Tertinek, imenovana za
sodno tolmačko za nemški jezik.
30. Sabina Klaneček, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
31. Mag. Nataša Simonovič Bakoš, imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik.
Angleški jezik
32. Helena Koželj, imenovana za sodno
tolmačko za angleški jezik.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 4501-14/2008-205
Ob-5866/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju, države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
javno zbiranje ponudb
prodaje premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna
komisija.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
3. Opis predmeta prodaje:
Prodaja premičnin in sicer 28 enot tovornih vagonov tipa »SMMP«.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh 28
enot, ki so predmet javnega zbiranja ponudb
v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen
odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje
obravnave.
Izklica cena za premičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb znaša skupaj
139.800,00 EUR. To je tržna vrednost vseh
premičnin pri prodaji v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi.
4. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna-vložišče, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj
– MORS/ODP/1-2008 – prodaja vagonov
“, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime
in priimek ponudnika. Veljavne bodo samo
ponudbe odposlane najkasneje do 14. 7.
2008, do 12. ure.
5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik
Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, možen je samo odkup vseh
enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje
in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Izbran ponudnik je dolžan v roku
15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z upravljavcem prodajno pogodbo.
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Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana
kavcija pa zadržana. Ponudnik mora premičnine prevzeti in odstraniti v roku 45 dni
od sklenitve prodajne pogodbe.
Davek na promet ter morebitne druge
dajatve plača ponudnik.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani kavciji v višini 10% ponujene
cene na TRR Ministrstva za obrambo, št.
01100-63701911114.
Ponudnikom, ki ne bodo na javnem zbiranju ponudb uspeli, se kavcija vrne brez
obresti v roku 15 dni od zaključka javnega
zbiranja ponudb, na njihov transakcijski račun.
Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev
ponudb.
6. Izbira najugodnejšega ponudnika:
merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
ponujena najvišja cena odkupa 28 vagonov
do datuma in ure, ki je določen za zbiranje
ponudb. Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je določen za zbiranje ponudb.
Z namenom dosega ugodnejše ponudbe
za ponudnika se lahko izvedejo dodatna
pogajanja.
7. Način in rok kupnine: z najugodnejšim
ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni od odpiranja
ponudb. Rok plačila kupnine je 30 dni od
obojestranskega popisa pogodbe.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
8. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje premičnega premoženja
ustavi vse do sklenitve pravnega posla.
9. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost
ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
14. 7. 2008, do 12. ure.
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe.
10. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne informacije in morebiten ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba je Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19
oziroma 041/265-588.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4501-14/2008-206
Ob-5867/08
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe
o stvarnem premoženju,države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07),
javno zbiranje ponudb
najema premičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija,
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja
ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna
komisija.
2. Vrsta pravnega posla: oddaja v najem
stvarnega premoženja. Sklene se najemna
pogodba za določen čas pet let z možno-
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stjo podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za pet let.
3. Opis predmeta najema: oddaja v najem premičnin, in sicer 20 enot vagonov tipa
»SMMP« za čas trajanja pet let z možnostjo
podaljšanja najemne pogodbe še enkrat za
pet let.
4. Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: pisne ponudbe je potrebno posredovati na naslov: Ministrstvo za obrambo
RS, prevzemnik sprejemna pisarna-vložišče, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj
– MORS/NAJ/1-2008 – oddaja vagonov
v najem«, s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek ponudnika. Veljavne bodo
samo ponudbe odposlane najkasneje do
14. 7. 2008, do 12 ure.
5. Oblika in pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– v najem se ponudi 20 vagonov tipa
“SMMP” v stanju na dan 13. 6. 2008, ko
je bila narejena tudi uradna ocenitev tržne
vrednosti vagonov,
– najemnik vagonov se mora s pogodbo
zavezati, da bo na zahtevo upravljavca zagotovil ustrezne vagone za potrebe SV, ki
morajo biti registrirani v Republiki Sloveniji,
po predhodni najavi v roku enega meseca
od obojestranskega podpisa pogodbe dalje,
– najemnik krije vse stroške revizije vagonov, zavarovanja, tekoče vzdrževanje ter
popravila v času uporabe,
– najemnik krije stroške stojnin za vagone, ki bodo neuporabni stali na tirih železniških uprav,
– najemnik je po sklenitvi najemne pogodbe dolžan vagone zavarovati za primer
škode in uničenja pri komercialni zavarovalnici, ter zavarovalne police vinkulirati v korist
upravljavca,
– najemnik in upravljavec skleneta pogodbo za dobo pet let z možnostjo podaljšanja še za pet let s tem, da vsaka stranka
lahko prekine pogodbo z odpovednim rokom
dvanajst mesecev,
– zaradi stroškov revizije vagonov,
zavarovanja in tekočega vzdrževanja ter
ostalih stroškov v zvezi z najetimi vagoni
najemnik plača upravljavcu najemnino po
preteku dobe dveh let od sklenitve pogodbe. Letni enkratni znesek najemnine v višini
najmanj 25% od ocenjene vrednosti vagonov iz cenitve na dan 13. 6. 2008 (po vagonu je povprečna vrednost 7.500,00 EUR)
kar letno znaša najmanj 37.500,00 EUR, je
najemnik dolžan plačati v 8 dneh po prejemu računa,
– plačilo najemnine v roku, ki je določen
je bistvena sestavina pravnega posla,
– najemnik je v roku 10 dni od obojestranskega podpisa najemne pogodbe dolžan izročiti upravljavcu bančno garancijo za
zavarovanje plačila najemnine v znesku 5%
od vrednosti skupne letne najemnine z rokom veljavnosti najmanj 2 leti in 1 mesec od
sklenitve najemne pogodbe, kar je pogoj za
veljavnost pogodbe.
Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani kavciji v višini 10% ponujene
cene na TRR Ministrstva za obrambo, št.
01100-63701911114.
Ponudnikom, ki ne bodo na javnem zbiranju ponudb uspeli, se kavcija brez obresti
vrne v roku 15 dni od zaključka javnega
zbiranja ponudb, na njihov transakcijski
račun.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
ponujena najvišja cena za najem 20 vagonov (po pretečenem roku 24 mesecev). Po
prejemu ponudb lahko upravljavec s ponudniki izvede še dodatna pogajanja.
Ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za zbiranje
ponudb.
Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z upravljavcem najemno pogodbo. Če izbrani
ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe
v predpisanem roku, mu lahko ministrstvo
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več, kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino.
Vsi ponudniki bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od roka za predložitev
ponudb.
6. Izbira najugodnejšega ponudnika
Vse alinee iz 6. točke tega javnega zbiranja ponudb so obvezujoče pri oblikovanju
ponudbe s strani ponudnika.
Upravljavec bo po končanem postopku
javnega zbiranja ponudb izbral ponudnika,
ki bo ponudil najugodnejše pogoje za najem
vagonov.
7. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek oddaje v najem premičnega premoženja ustavi vse do sklenitve pravnega
posla.
8. Rok za oddajo ponudbe in veljavnost
ponudbe:
Rok za oddajo ponudbe je do vključno
14. 7. 2008, do 12. ure.
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj 40 dni od oddaje ponudbe.
9. Kontaktna oseba upravljalca: dodatne
informacije in morebiten ogled predmeta
javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko,
Vojkova ulica 59, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba je Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19
oziroma 041/265-588.
Ministrstvo za obrambo
Št. 007-16/2008/13
Ob-5879/08
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena
Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS,
št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev sodne tolmačke:
1. Sonja Koprivec se razreši kot sodna
tolmačka, imenovana za angleški jezik,
z dnem 12. 6. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/13
Ob-5880/08
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 sodnega izvedenca:
1. Mihael Krhin se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
kmetijstvo – kmetijstvo, splošno, z dnem
11. 6. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 135/2008
Ob-5731/08
Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše,
objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07),
Odloka o proračunu Občine Ruše za leto
2008 (MUV, št. 34/2007) in letnega načrta
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razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Ruše za leto 2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, matična št.
5883571, davčna št. SI 81314485.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena.
Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina:
2.1. nezazidano stavbno zemljišče
parcela št. 361/1, njiva v izmeri 3361 m2,
ZKV 216, k.o. Bistrica pri Rušah. Zemljišče
se nahaja v območju poselitvenega območja
naselja Ruše. Izhodiščna cena: 27 EUR/m2.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% DDV.
2.2. zazidano stavbno zemljišče
parcela št. 1743/2, gospodarsko poslopje v izmeri 158 m2, dvorišče v izmeri 98 m2,
ZKV 202, k.o. Ruše. Zemljišče se nahaja
v osrednjem delu naselja Ruše, kjer prevladuje poslovno – stanovanjska gradnja.
Izhodiščna cena: 107.000,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin.
2.3. nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 42/5, delno njiva, delno gozd
v skupni izmeri 3485 m2, ZKV 1050, k.o.
Ruše; parc. št. 42/3, gozd v izmeri 5469 m2,
ZKV 1050, k.o. Ruše. Zemljišče se nahaja v poselitvenem območju naselja Ruše,
območje proizvodnih dejavnosti. Izhodiščna cena: 25 EUR/m2. Navedena izhodiščna
cena ne vključuje 20% DDV.
2.4. parkirišče
parc. št. 227, parkirišče v izmeri 1824 m2,
njiva v izmeri 928 m2, ZKV 1015, k.o. Ruše.
Zemljišče se nahaja na območju gospodarske infrastrukture in obenem območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Izhodiščna cena: 32 EUR/m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV.
2.5. nezazidano stavbno zemljišče
parc. št. 496/27, pašnik v izmeri 5587 m2,
ZKV 508, k.o. Lobnica. Zemljišče se nahaja
na Arehu (zraven hotela) in gre za mešano
območje – turistično območje z nastanitvijo.
Izhodiščna cena: 40 EUR/m2. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% DDV.
3. Pogoji prodaje.
3.1. Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
3.2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in
bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.3. 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 Občina Ruše pravico zadržati vplačano
varščino.
3.4. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.5. Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še pripadajoči 20% DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin ter
stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje
ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
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 transakcijski račun Občine Ruše 01308-0100008966 z navedbo »varščina – javno zbiranje ponudb«.
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:
4.2.1. podatke o ponudniku (ime, pri
imek oziroma firmo, naslov oziroma sedež,
EMŠO oziroma matično številko, davčno
številko, številko transakcijskega računa,
naziv in naslov banke za vračilo kavcije)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
4.2.2. ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
4.2.3. priloge iz točke 4.3. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 14. 7.
2008, do 11. ure. Ponudbe se oddajo do
navedenega roka in ure v sprejemni pisarni
Občine Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše.
Ponudbe lahko prispejo tudi priporočeno po
pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnine ______,
k.o. _______«, na naslov: Občina Ruše,
Trg vstaje 11, 2342 Ruše. Ponudbe morajo
prispeti do zgoraj navedenega datuma in
ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
4.3. 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 15. 8. 2008.
5. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o in informacije za
ogled zemljišča, dobijo interesenti na Občini Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, na tel.
02/669-06-57, kontaktna oseba Katja Markač Hrovatin.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika.
6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe 14. 7. 2008 na sedežu Občine Ruše, sejna soba (klet), z začetkom ob 12. uri.
6.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
6.3. V primeru, da bo prispelo več enako
ugodnih 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 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.
Občina Ruše
Št. 900-6/2008-79
Ob-5807/08
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, po-
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krajin 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 Zazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 1698/11 dvorišče v izmeri 95 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 2404, 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 2/2-Trnovo, v morfološki enoti 2A/1, ki je namenjena enodružinski gradnji. Območje urejanja, kjer se nahaja
predmetno zemljišče, se ureja z Odlokom
o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo (Uradni
list SRS št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS,
št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98,
60/99, 63/99, 60/01, 89/02, 79/04).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 59.945,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 806/1, dvorišče v izmeri
156,00 m2, stanovanjska zgradba v izmeri
25,00 m2 in parc. štev. 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.
Izhodiščna cena: 231.795,00 EUR.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
2.3 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).
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Izhodiščna cena: 876.800,00 EUR.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami.
2.4 Skladišče št. 4 v kleti v izmeri 956,16 m2, z id. oznako 350.E, vl. št.
2667/350, k.o. Bežigrad, na naslovu Linhartova cesta 1,3,5,7,9 in 11, Ljubljana, ki leži
na parc. št. 1897 in 1896, obe k.o. Bežigrad
in se nahaja v območju urejanja BO 2/2, ki
se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B2 Bežigrad
- vzhod (Uradni list SRS, št. 27/87, Uradni
list RS, št. 27/92), morfološki enoti 4C/1 in
1B/2 – območje mešanih dejavnosti in večstanovanjske zazidave.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 180.000 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
2.5 Zazidano stavbno zemljišče:
– parc. št. 2006 travnik v izmeri 425 m²,
– parc. št. 2007 dvorišče v izmeri
590 m²,
– parc. št. 2008 poslovna stavba v izmeri
205 m²,
– parc. št. 2013 poslovna stavba v izmeri
109 m²,
– parc. št. 2012/1 dvorišče v izmeri
172 m²,
– parc. št. 2014/1 travnik v izmeri 965
m² in
– parc. št. 2014/2 travnik v izmeri
255 m²,
vse vpisane v z.k. vl. št. 2165, k.o. Tabor.
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 večjem delu v območju urejanja CO 4/2
– Potniška postaja II, delno pa tudi v CT
4/3 – Potniška postaja III. Območje urejanja CO 4/2 – Potniška postaja II in CT 4/3
– Potniška postaja III, funkcionalna enota
P 9, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se
ureja z določili Odloka o zazidalnem načrtu
za območje Potniškega prometa Ljubljana
(Uradni list RS, št. 107/06).
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena: 1.959.120,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
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.
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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.
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 7. 7.
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 VS 2/2 – Trnovo« za točko 2.1.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja MM 5/1 Toplarna « za točko 2.2.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja VS 5/2 –
Črna vas« za točko 2.3.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine skladišče – Linhartova « za točko 2.4.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja CO 4/2 – Potniška postaja II in delno CT 4/3 – Potniška
postaja III« 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. 11. 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, za nepremičnino pod zap.
št. 2.1., 2.2. in 2.3. na tel. 01/306-10-67,

kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel,
za nepremičnino pod zap. št. 2.5. na tel.
01/306-10-68 Darja Fetih in za nepremičnino pod zap. št. 2.4. na tel. 01/306-11-75
Severina Gliha.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 9. 7. 2008 na sedežu Mestne občine
Ljubljana, Adamič – Lundrovo nabrežje 2,
sejna soba 401, 4. nadstropje, z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
9. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
9.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.3 ob
10. uri;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.4 ob
10.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.5 ob
11. 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. 900-6/2008-81
Ob-5808/08
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 Dvosobno stanovanje na naslovu:
Mašera Spasića št. 3, Ljubljana, vpisano
v zemljiški knjigi pri podvložku št. 3914/4,
k.o. Bežigrad pri nepremičnini z ident. št. 4.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
E-stanovanje št. 4 v 1. nadstropju v izmeri 68,12 m2, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu na naslovu Mašera Spasića
št. 3, Ljubljana, parc. št. 110/1, 110/2, 110/7,
110/8, 110/10 in 110/11, vl. št. 3914, k.o.
Bežigrad, z identifikacijsko št. 161. ES stanovanjska stavba v izmeri 2551,42 m2. Stanovanje je zasedeno. Neto etažna površina
stanovanja, s pripadajočo kletjo št. 2, meri
65,04 m2. Nepremičnina je prosta vseh drugih bremen.
Izhodiščna cena: 150.000,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
2.2 Nezazidano stavbno zemljišče:
Parc. št. 251/15 dvorišče v izmeri 282 m2,
vpisano v z.k. vl. št. 718, k.o. Brinje I. Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih
Dolgoročnega plana občin in mesta Ljub
ljane za obdobje 1986–2000 za območje
Mestne občine Ljubljana, nahaja v območju
urejanja BS 1/6-2 Brinje, v površinah namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. Območje urejanja BS 1/6-2 Brinje, kjer
se nahaja predmetno zemljišče, se ureja
z Odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih
za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod, ki
predmetno zemljišče uvršča v morfološko
enoto 2B/9, v območje namenjeno strjeni
enodružinski pozidavi. Po zemljišču poteka
vročevod, zato bo hkrati s prodajno pogodbo ustanovljena tudi brezplačna služnost
na delu zemljišča v korist Mestne občine
Ljubljana.
Izhodiščna cena: 84.600,00 EUR.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost.
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.
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:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
01261-0100000114, sklic na št. 201006,
z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje

ponudb za stanovanje na naslovu Mašera
Spasića 3, Ljubljana«;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2
na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št.:
01261-0100000114, sklic na št. 201006,
z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za BS 1/6-2-Brinje«. 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 10. 7.
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 »2-sobno stanovanje na naslovu
Mašera Spasića št. 3, Ljubljana« za točko
2.1.
– »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v območju urejanja BS 1/6-2«
za točko 2.2.
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. 11. 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,za nepremičnino
pod zap. št. 2.1. na tel. 01/306-10-94, kontaktna oseba Natalija Božič, za nepremičnino pod zap. št. 2.2. na tel. 01/306-10-67,
kontaktna oseba Jelka Božnar Štampfel.
Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem
dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 15. 7. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub
15 (dvorana), z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. 2.1 ob
12.30;
– za nepremičnino pod zap. št. 2.2 ob
13. uri.
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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
Ob-5799/08
Krajevna skupnost Boršt na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin, (Uradni list RS,
št. 14/07), Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008 (Uradni list RS, št.
123/07), sklepa župana Mestne občine Koper o sprejetju posameznega programa prodaje nepremičnin, št. 478-1140/2007 z dne
25. 4. 2008 ter sklepa Sveta KS Borš, št.
S00011-44/08 JM z dne 26. 3. 2008, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Krajevne skupnosti Boršt
1. Predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt (stara šola) v Borštu št. 26,
na parceli številka 3065, k.o. Boršt, stavbišče v izmeri 1710 m2, za izklicno ceno
210.375,00 EUR.
2. Izklicna cena je izračunana na dan
24. 4. 2008 in bo revalorizirana na dan sklenitve pogodbe.
3. V ceno ni vračunan 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
4. Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno.
5. Rok plačila kupnine: najkasneje
v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca, je razlog
za takojšnjo razvezo pogodbe, ob kateri si
prodajalec obdrži vplačano varščino.
6. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga
izda prodajalec najpozneje v osmih dneh po
plačilu celotne kupnine.
7. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Krajevna skupnost Boršt, Boršt 28, 6273
Marezige, z oznako »Šola Boršt-za javni
razpis, št. 308-2/2008« s pripisom »ne odpiraj«, najkasneje do vključno 7. 7. 2008, do
14. ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
8. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne cene nepremičnine. Varščina v višini
21.037,50 EUR se nakaže na podračun KS
Boršt pri Upravi RS za javna plačila, Urad
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Koper, št. 01250-6450807933, obvezen
sklic na številko 308-2/2008. Varščina mora
biti vplačana najpozneje do 4. 7. 2008 do
12. ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom
vrnjena brez obresti v 15 dneh po prejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine.
9. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
b) dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke,
c) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe,
oziroma izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra in identifikacijsko številko za
DDV za pravne osebe,
d) pisno izjavo, da ponudnik sprejema te
razpisne pogoje,
e) program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v prenovljenem objektu,
f) časovno opredeljen program prenove obstoječega objekta, ki mora predvideti
pričetek osnovnih sanacijskih posegov, ki
naj preprečijo propadanje objekta v roku 1.
leta od podpisa pogodbe o prodaji nepremičnine.
10. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse naštete elemente iz prejšnje
točke.
11. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku tega
roka se plačana varščina ne vrne.
12. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska. Izbran
bo ponudnik, ki bo ob najvišji ceni za nepremičnino ponudil najbolj primeren program
dejavnosti. Krajevna skupnost Boršt daje
prednost razvoju stanovanjskih, športno rekreativnih in turističnih dejavnosti.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali
na razpisu in sicer v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Prodajalec si pridržuje pravico, da
lahko brez kakršnekoli odškodnine, kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da
bi zato navedel razloge. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
prijavljenih ponudnikov.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerim koli
drugim ponudnikom, je izrecno izključena.
Ponudnikom se ne priznavajo nikakršni stroški v zvezi s pripravo ponudbe.
16. Stroške sklenitve pogodbe, 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev in stroške vpisa v zemljiško
knjigo plača kupec.
17. Mestna občina Koper obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnine in brezplačno služnost za potrebe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Te omejitve lastninske
pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07).
20. Javno odpiranje ponudb bo 9. 7.
2008 ob 8. uri na sedežu Krajevne skupnosti Boršt, Boršt 28.
21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo pri predsedniku
Sveta KS Boršt, Josipu Kodarinu na tel.
031/661-183.
Krajevna skupnost Boršt
Ob-5795/08
Na podlagi sklepa št. 43 nadzornega
sveta Rudnika Žirovski vrh in ZTPIU-UPB1,
RŽV objavlja prodajo dvosobnega stanovanja (59 m2) št. 12/2, Podlubnik 160, 4220
Škofja Loka, po izklicni ceni 90.500,00 €.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe
z vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati:
Naziv kupca, njegov natančen naslov,
davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme
biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan
na končno prodajno ceno). Ponudbo mora
podpisati pooblaščena oseba za zastopanje
družbe, oziroma ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(9.050 €) na transakcijski račun prodajalca
št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino
štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca
vključno do 15. 7. 2008.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 16. 7.
2008 do 14. ure ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin, oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne
bodo upoštevane, morebitna vplačana var-

ščina pa bo ponudniku vrnjena v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 8 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »Videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec. Lastništvo je
zemljiškoknjižno urejeno.
Vsi stroški povezani s spremembo lastništva bremenijo kupca.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 10 dneh po prejemu obvestila
o izbiri, kupnino in druge stroške pa mora
v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine
in davka na promet nepremičnin. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 30. 6. 2008 do 14. 7. 2008
med 8. in 9. uro, Dolenc, tel. 04/515-93-00.
Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovskih vrh
javno podjetje za zapiranje rudnika
urana d.o.o.
Ob-5868/08
Na podlagi sklepa edinega ustanovitelja
družbe z omejeno odgovornostjo Ekoprint,
trgovina ter uvoz – izvoz, d.o.o., Ferrarska
ulica 8, 6000 Koper z dne 9. 4. 2008 o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek
redne likvidacije in poziv upnikom.
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg 2008/19515
dne 16. 6. 2008, pri subjektu vpisa Ekoprint, trgovina ter uvoz – izvoz, d.o.o., Ferrarska ulica 8, 6000 Koper, pod številko Srg
2008/19515 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek postopka redne likvidacije
nad subjektom.
Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah poziva
vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Ekoprint
d.o.o.– v likvidaciji, Ferrarska ulica 8, 6000
Koper – likvidacijski upravitelj.
Dolžniki se pozivajo, da takoj poravnajo
dolgove do družbe.
Likvidacijski upravitelj
Sosić Roberto
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-35/2005-103
Ob-5832/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne
28. 5. 2008 na podlagi tretjega odstavka
39. člena v zvezi z 9. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 36/08; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in
82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (Ur. l. RS, MP, št. 3/04; v nadaljevanju: Pogodba ES) ter ob uporabi določb
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 24/06, ZUP-UPB2 in Ur. l. RS, št.
126/07, ZUP-E; v nadaljevanju: ZUP), izdal
odločbo:
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) na podlagi odločitve senata za odločanje z dne 28. 5. 2008 sprejme
zaveze, ki jih je predlagalo podjetje Pošta
Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Pošta Slovenije d.o.o.)
in s katerimi se je predlagateljica zavezala,
kot sledi:
1. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje,
da v prihodnje pogodbe, ki jih bo Pošta Slovenije d.o.o. sklepala s svojimi strankami
za dostavo nenaslovljene direktne pošte,
ne bodo vsebovale zahteve po izključnem
sodelovanju s Pošto Slovenije d.o.o. oziroma prepovedi konkuriranja Pošti Slovenije
d.o.o.
2. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje, da
bo v roku 15 dni od prejema odločbe o sprejetju zavez s strani naslovnega Urada prenehala uporabljati obstoječa Pooblastila za
odobravanje popustov ter bo s tem dnem
začela uporabljati Navodila za sklepanje poslov za nenaslovljeno direktno pošto, ki bodo
zagotavljala transparentno, objektivizirano,
nediskriminatorno in stroškovno utemeljeno
dodeljevanje popustov med vsemi naročniki
storitve dostave nenaslovljene direktne pošte, ne glede na to, ali gre za neposredne
stranke, posrednike ali konkurente Pošte.
3. Navodila bodo predvidevala osnovni
popust in dodatne popuste.
– Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje
osnovni popust določati z uporabo tabele

oziroma lestvice popustov v obliki odstotnih
razredov, ki bo od dne uveljavitve zavez
objavljena tudi na spletni strani Pošte Slovenije in ki bo zagotavljala transparentno,
objektivizirano, nediskriminatorno in stroškovno utemeljeno dodeljevanje osnovnega
popusta. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje
v tabeli oziroma lestvici popustov določiti
tudi razrede osnovnih popustov v primeru
enkratnih oddaj pošiljk strank, ter določiti primere, v katerih se strankam osnovni popusti
ne bodo priznavali.
– Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje
strankam v primeru izpolnitve v navodilih
določenih kriterijev dodeliti tudi dodatne popuste, ki bodo transparentni, objektivizirani,
nediskriminatorni in stroškovno utemeljeni.
4. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje
z objavo Navodil za sklepanje poslov za
nenaslovljeno direktno pošto na svoji spletni
strani zagotoviti javno objavo meril za določanje popustov.
5. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje
sprejete zaveze upoštevati pri sklepanju
vseh novih pogodb za dostavo nenaslovljene direktne pošte.
6. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje, da
bo vse stranke, s katerimi ima že sklenjene
pogodbe za dostavo nenaslovljene direktne
pošte, v roku 30 dni od prejema odločbe
o sprejemu zavez pozvala na sklenitev dodatka k pogodbam, ki bo v celoti upošteval
vsebino sprejetih zavez in ga vsaki tudi posredovala. Hkrati jih bo tudi obvestila o tem,
da se v skladu zavezami prenehajo uporabljati obstoječa Pooblastila za odobravanje
popustov in se začnejo uporabljati Navodila za sklepanje poslov za nenaslovljeno
direktno pošto. Pošta Slovenije d.o.o. bo
istočasno o tem obvestila tudi Urad in mu
tudi posredovala kopije dokumentov, ki bodo
poslane posamezni stranki.
7. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje
predmetne zaveze sprejeti za dobo petih
let, šteto od dneva sprejema zavez s strani
Urada.
8. V času trajanja zavez je Pošta Slovenije d.o.o. dolžna Uradu predložiti letna

poročila o izpolnjevanju sprejetih zavez na
področju storitev dostave nenaslovljene direktne pošte do 30. 1. v vsakem tekočem
letu, pri čemer mora poročilo vsebovati najmanj:
– veljavni cenik za dostavo nenaslovljene direktne pošte;
– veljavna Navodila za sklepanje poslov
za nenaslovljeno direktno pošto;
– seznam vseh pogodbenih strank / neposrednih kupcev, s podatkom o pogodbeni
količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte in podatkom o realizirani
količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte;
– seznam vseh pogodbenih strank / posrednikov, s podatkom o pogodbeni količini
in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte in podatkom o realizirani količini in
ceni storitve dostave nenaslovljene direktne
pošte;
– seznam vseh nepogodbenih strank /
neposrednih kupcev, s podatkom o realizirani količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte, ki jih je mogoče
identificirati na podlagi izdanega računa;
– seznam vseh nepogodbenih strank /
posrednikov s podatkom o realizirani količini in ceni storitve dostave nenaslovljene
direktne pošte, ki jih je mogoče identificirati
na podlagi izdanega računa;
– kopije veljavnih pogodb in pripadajočih
aneksov za 10 največjih strank neposrednih
kupcev na področju storitve dostave nenaslovljene direktne pošte;
– kopije veljavnih pogodb in pripadajočih
aneksov za 10 največjih strank posrednikov
na področju storitve dostave nenaslovljene
direktne pošte.
9. Pošta Slovenije d.o.o. je dolžna poročilo dopolniti na vsako zahtevo Urada,
v roku in obsegu, ki bo določen v vsakokratnem zahtevku.
10. Izrek odločbe se objavi na spletni
strani Urada.
11. Med postopkom niso nastali posebni
stroški.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5878/08
Ime medija:
1. Družina
2. Mavrica
3. Naša luč
4. Cerkev v sedanjem svetu
5. Božje okolje
6. Cerkveni glasbenik
7. Beseda med nami
8. Oznanjevalec
9. Communio
10. Jaslice.
Izdajatelj: Družina d.d., Krekov trg 1,
SI-1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe,
ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5%
delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic:
1. Nadškofija Ljubljana, Ciril Metodov trg
4, SI-1000 Ljubljana (26,76%),
2. Nadškofija Maribor, Slomškov trg 19,
SI-2000 Maribor (17,25%),
3. Škofija Koper, Trg Brolo 11, SI-6001
Koper (33,3%),
4. Škofija Celje, Prešernova ulica 23,
SI-3000 Celje (11,47%),
5. Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica
1, 8001 Novo mesto (6,57%),
6. Škofija Murska Sobota, Gregorčičeva
ulica 4, 9000 Murska Sobota (4,61%).
Poslovodstvo izdajatelja: dr. Janez Gril,
direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Vinko Jereb, Andrež Stegu, Jože Simončič, Andrej Kržič, Janez Krnc, Andrej Štesl.
Družina d.o.o.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 02112-887/2007-7
Ob-5751/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Vittoriji Sirok, Padova, Italija, solastnici parcele št. 1029/2, k.o.
Grgar, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja
urejene meje št. 02112-887/2007.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 6. 2008
Št. 02112-887/2007-4
Ob-5752/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Lucianu Pavlin, Grgar, Britof, 5251 Grgar, solastniku
parcele št. 1029/2, k.o. Grgar, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-887/2007.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 6. 2008
Št. 02112-887/2007-5
Ob-5753/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Avgustu
Valanti, Vas 121, 5251 Grgar, solastniku
parcele št. 1029/2, k.o. Grgar, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-887/2007.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče,
velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko
mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 6. 2008

Št. 02112-887/2007-6
Ob-5754/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Romanu
Valanti, Vas 120, 5251 Grgar, solastniku
parcele št. 1029/2, k.o. Grgar, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-887/2007.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 11. 6. 2008
Št. 02112-418/2008-3
Ob-5755/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Lah Andreju,
pokojnega Josipa, Tabor 11, 5294 Dornberk,
lastniku parcele št. 2300, k.o. Branik, da se
javijo v 30 dneh od dneva objave oklica in
vstopijo v postopek evidentiranja urejene
meje št. 02112-418/2008.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 9. 6. 2008
Št. 02112-405/2007-3
Ob-5756/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni
list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba US)
poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Lukežič Francu
pok. Antona, Lukežiči 4, 5292 Renče, lastniku parcele št. 716, k.o. Renče, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-405/2007.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 9. 6. 2008
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Objave gospodarskih družb
Ob-5836/08
V skladu z določili ZGD-1 družba FORIS,
trgovsko, storitveno in svetovalno podjetje,
d.o.o., Puhova ulica 17, Maribor, obvešča,
da je uprava družbe dne 20. 6. 2008 sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru
predložila delitveni načrt prenosne družbe
FORIS, d.o.o., s čimer se začenja postopek
oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Družba družbenike in upnike opozarja na
njihove pravice:
– družbeniki bodo na skupščino družbe,
ki bo odločala o delitvi, pravočasno vabljeni
s pisnim vabilom, kateremu bo priložen delitveni načrt s prilogami;
– v skladu z določilom tretjega odstavka
629. člena ZGD-1 ima vsak upnik pravico zahtevati brezplačen prepis delitvenega
načrta.
FORIS, d.o.o.
direktor
Ramiz Islamović
Ob-5908/08
TRIO Klokočovnik in ostali, družba za trgovino, inženiring in storitve, d.n.o. – v likvidaciji, Zg. Bistrica 87, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi druge alineje prvega odstavka
402. člena ZGD-1, pete alineje prvega odstavka 412. člena ZGD-1 in sklepa skupščine družbe z dne 30. 4. 2008 poziva upnike,
da v roku 90 dni od te objave prijavijo svoje
eventualne terjatve. Družba bo prenehala
s poslovanjem.
TRIO Klokočovnik in ostali, d.n.o.
v likvidaciji, Slovenska Bistrica

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5741/08
Direktor družbe Marton Trgovina, d.o.o.,
Perko Stanislav, družba je vpisana v sodni/poslovni register Agencije Republike
Slovenije za javno pravne evidence in
storitve, z matično številko 5996279000,
skladno z določbo 520. člena Zakona o gospodarskih družbah-1, objavlja naslednje
sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v višini
149.688,00 EUR se zmanjša za 142.188,00
EUR tako, da bo novi osnovni kapital znašal
7.500,00 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z izplačili družbenikom.
2. sklep: upnike pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Marton Trgovina d.o.o.
direktor
Perko Stanislav
Ob-5783/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe Die Steiermarkische finančno posredništvo d.o.o., s sedežem v Mariboru, Glavni
trg 19a, z matično številko 5919649000, objavlja 2. sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je bil sprejet s sklepom edine druž-

benice družbe. Osnovni kapital družbe se iz
dosedanjega v nominalni višini 225.393,00
EUR zmanjša za 217.893,00 EUR, tako,
da po zmanjšanju znaša v nominalni višini
7.500,00 EUR.
Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Die Steiermarkische finančno
posredništvo d.o.o.
direktor
Peter Rebol
Ob-5877/08
Direktor družbe Gradis – Consult Ljub
ljana, d.o.o., Šmartinska cesta 134a, Ljub
ljana, obvešča upnike družbe, da je skupščina sprejela sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala, ki glasi:
»Osnovni kapital družbe Gradis – Consult Ljubljana, d.o.o. po izvršenem zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom poslovnih deležev znaša 427.067,16EUR. Družba
Gradis Consult Ljubljana d.o.o. bo dodatno
znižala osnovni kapital družbe po 1. točki
520. člena ZGD-1 v višini 417.067,16 EUR.
Po izvršenem rednem znižanju osnovnega
kapitala z izplačilom družbeniku bo znašal
osnovni kapital družbe Gradis Consult Ljub
ljana d.o.o. 10.000,00 EUR.
Družba Gradis – Consult Ljubljana, d.o.o.
prenese zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala na edinega družbenika, družbo Gradis skupina G d.d, denarna sredstva v višini 417.067,16 EUR., kar je enako znesku
zmanjšanja osnovnega kapitala, najkasneje
v 30 dneh po dnevu pravnomočnosti vpisa
zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register.«
S to objavo družba poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Gradis – Consult Ljubljana, d.o.o.
mag. Uroš Ogrin

Sklici skupščin
Ob-5730/08
Uprava družbe na podlagi 295. člena
ZGD-1 in člena 7.4 statuta družbe sklicuje
15. sejo skupščine
družbe Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 18. 8. 2008 ob 12. uri,
v salonu Iris Grand hotela Union, Miklošičeva 1, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Za predsedujočega skupščine se imenuje Igor Dolenc.
Izvolita se 2 preštevalki glasov: Nada
Zadel in Marica Žun.

Notarski zapis zasedanja skupščine bo
opravila notarka Nataša Erjavec.
2. Seznanitev skupščine:
– z letnim poročilom uprave o poslovanju
v letu 2007 in s skupinskim letnim poročilom
za leto 2007,
– s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in skupinskega
letnega poročila ter predloga za uporabo
bilančnega dobička s sklepoma nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila in skupinskega letnega poročila.
3. Odločanje o predlogu za uporabo bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi
razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednja sklepa:
1. Višina bilančnega dobička družbe
Dnevnik, d.d. na dan 31. 12. 2007 znaša
5.091.259,29 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2007 se uporabi
tako, da se:
– nerazporejeni čisti dobiček iz preteklih
let (2004, 2005 in 2006) v višini 3.200.121,15
EUR uporabi tako, da se:
– izplačajo
dividende
v
višini
1.127.222,46 EUR,
– o preostanku čistega dobička v višini 2.072.898,69 EUR uporaba določi v prihodnjih poslovnih letih (preneseni dobiček);
– za čisti dobiček iz leta 2007 v višini
1.891.138,14 EUR uporaba določi v prihodnjih letih (preneseni dobiček).
Višina dividende na delnico znaša
3,39 EUR bruto.
Dividende za leto 2007 se izplača na
račune upravičencev po sprejemu sklepa
na skupščini najkasneje do konca koledarskega leta.
Dividende se izplača delničarjem, ki
bodo na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo pri KDD.
2. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2007.
4. Obravnava spremembe statuta družbe glede dejavnosti družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata naslednji sklep: sprejme se sprememba statuta družbe glede dejavnosti družbe, ki je
v prilogi tega sklica.
5. Spremembe Poslovnika o delu skupščine.
Nadzorni svet in uprava predlagata naslednji sklep: sprejmejo se naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine:
– 8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za vsako zasedanje skupščine se posebej
imenuje predsedujoči skupščine.«
– 11. člen se spremni tako, da se glasi:
»Zasedanje skupščine začne uprava
družbe, ki ugotovi navzočnost delničarjev in
da na glasovanje predlog o delovnih telesih
skupščine.
Po izvolitvi delovnih teles skupščine,
predsedujoči prevzame vodenje zasedanja
skupščine.
Predsedujoči skupščine vodi zasedanje
skupščine, določa način in potek zasedanja
ter usklajuje delo skupščine, daje na glasovanje predloge in razglaša izide glasovanja
ter podpisuje sklepe, splošne akte, ki so
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bili sprejeti na tem zasedanju in zapisnik
skupščine.
Predsedujoči skupščine odloča o vseh
proceduralnih vprašanjih na skupščini
družbe.
– 12. člen se črta.
– V členih, kjer se pojavlja izraz »predsednik skupščine« ali »predsednik« se
le-ta nadomesti z izrazom »predsedujoči
skupščine« ali »predsedujoči« v ustreznem
sklonu.
Sprememba Poslovnika o delu skupščine začne veljati z dnem sprejema na skupščini.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizijo poslovanja Dnevnika, d.d. in
skupine povezanih podjetij Dnevnik, d.d. za
poslovno leto 2008 se imenuje Renoma,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.
7. Volitve v nadzorni svet družbe.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za člane nadzornega sveta Dnevnika, d.d.,
predstavnike delničarjev, se izvolijo:
– Marjan Božnik,
– mag. Robert Krajnik,
– Bojan Petan,
– dr. Klaus Schweighofer.
Mandat novih članov nadzornega sveta
začne teči s 5. 9. 2008, ko dosedanjim članom nadzornega sveta poteče mandat, in
traja 4 leta.
Skupščina se seznani z izvolitvijo dveh
članov nadzornega sveta, ki jih v nadzorni
svet družbe imenuje svet delavcev.
Skupščine se smejo udeležiti delničarji
družbe, vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine,
to je prijavnice morajo prispeti na družbo do
vključno četrtka, 15. 8. 2008. Delničar, ki
ni izpolnil te obveznosti, izgubi glasovalno
pravico na sklicani seji.
Delničar lahko uveljavlja svojo pravico
do udeležbe in odločanja na skupščini delničarjev osebno ali preko pooblaščenca na
podlagi pooblastila.
Pooblaščenci morajo k svoji pisni prijavi
za udeležbo na skupščini priložiti tudi pisno
pooblastilo delničarja, zakoniti zastopniki pa
dokazilo o zakonitem zastopanju.
Vsa predložena pooblastila in dokazila
o zakonitem zastopanju so do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Udeležence prosimo, da se pol ure pred
začetkom zasedanja zglasijo pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.
Glasovanje na zasedanju skupščine
o vsaki točki dnevnega reda bo javno.
Skupščina sprejema odločitve z večino
oddanih glasov delničarjev v skladu z zakonom ali statutom družbe, razen v zadevah,
v katerih zakon ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.
Gradivo za skupščino z letnima poročiloma, revizijskima poročiloma in poročilom
nadzornega sveta o preverbi letnih poročil
in predloga za uporabo bilančnega dobička, je od dneva sklica skupščine delničarjem na vpogled v pravno-kadrovskem splošnem oddelku Dnevnika, d.d., Kopitarjeva
2 in 4, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do
10. ure.

Spremembe statuta z obrazložitvijo so
objavljene na internetni strani družbe Dnevnik, d.d. http://www.dnevnik.si/
Delničarje prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pošljejo pisno z obrazložitvijo priporočeno po pošti na naslov uprave ali pa jih
oddajo osebno na sedežu družbe v 7 dneh
po objavi sklica v Uradnem listu RS ter s tem
upravi omogočijo pripravo njenih stališč.
Dnevnik d.d.
uprava
Ob-5757/08
Na podlagi točk 6.3 in 6.5 Statuta delniške družbe TIB transport, d.d., Ilirska
Bistrica in v skladu z določbami Zakona
o gospodarskih družbah uprava družbe TIB
transport, d.d., sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe TIB transport, d.d.,
Ilirska Bistrica,
ki bo v sredo, dne 6. 8. 2008 ob 12. uri,
v sejni sobi družbe TIB transport, d.d., Ilirska Bistrica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, na predlog nadzornega sveta
se za predsednika skupščine izvoli Damijan Štefančič, imenuje se preštevalka volilnih glasov Danica Gombač, skupščini prisostvuje notarka Sonja Železnik iz Ilirske
Bistrice.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta
o sprejemu letnega poročila za poslovno
leto 2007.
3. Sprejem sklepa o pokritju izgube iz
leta 2007 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: za poslovno leto je ugotovljena izguba v skupni višini 436.506,12
EUR.
Glede na navedeno nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme predlog za pokritje izgube v breme prenesenega čistega
dohodka preteklih let v višini 3.549,97 EUR,
v breme kapitalskih rezerv 186,84 EUR,
v breme splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala 432.769,31 EUR.
Predlog sklepa: skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih
družbah potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v letu 2007 in jima za leto
2007 podeljuje razrešnico.
4. Uskladitev dejavnosti družbe TIB transport, d.d. s standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07).
Skupščina sprejme uskladitev dejavnosti
družbe TIB transport, d.d. s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem sprejme spremembo 2. točke statuta družbe.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno s sprejetimi sklepi skupščine izdela
čistopis statuta.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe TIB transport, d.d., Ilirska Bistrica
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za poslovno leto 2008, se imenuje revizijska družba PRO Revizija d.o.o., Kazarje
10, Postojna.
Prijava udeležbe na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini najmanj 3 delovne dni pred sklicano sejo skupščine.
Prijava mora prispeti na naslov družbe
najkasneje do 31. 7. 2008; prijavo je mogoče poslati s priporočeno pošto, s telegramom na naslov družbe ali pa po faksu na št.
05/704-01-59.
V prijavi je obvezno navesti ime in priimek oziroma firmo delničarja, sedež oziroma naslov delničarja ter število delnic, ki
jih ima delničar. V prijavi je možno navesti
tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov
naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo družbi seznam teh
delničarjev z vsemi predhodno navedenimi
podatki. Pisna potrdila o zastopanju morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob
priglasitvi udeležbe na zasedanju skupščine
družbe.
Gradivo
Vse gradivo za sejo skupščine je na vpogled na sedežu družbe TIB transport, d.d.,
v Ilirski Bistrici, Šercerjeva 17, v splošno
upravni službi, in sicer vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Ponovno zasedanje
Če ob prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna (15% osnovnega
kapitala), bo ponovna seja skupščine v skladu z določili istega dne ob 13. uri na istem
naslovu in z istim dnevnim redom.
TIB transport, d.d., Ilirska Bistrica
Dragica Bubnič
direktorica
Ob-5793/08
Na podlagi tretje, četrte in pete točke 6.
člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. uprava
banke sklicuje
18. skupščino
Raiffeisen Banke d.d.
dne 29. 7. 2008 ob 12.30, na sedežu
družbe, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in izvolitev
delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1.: skupščina ugotovi
sklepčnost, potrjuje predlagani dnevni red,
sestavo delovnega predsedstva skupščine
(predsednik Igor Zupančič), verifikacijsko
komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in stališče
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega
revizorja za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa št. 2.: skupščina sprejme
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2007
Raiffeisen Banke d.d. in pozitivno stališče
k poročilu revizijske družbe Ernst & Young
d.o.o. Ljubljana, za poslovno leto 2007.
3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2007 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 3.: skupščina sprejme
poročilo o notranjem revidiranju v letu 2007
z mnenjem nadzornega sveta.
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4. Predlog uporabe bilančnega dobička
in razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 4.: bilančni dobiček leta
2007 je izkazan v višini 6.770.890,45 EUR
in se razporedi v druge rezerve iz dobička.
Skupščina Raiffeisen Banke d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2007.
5. Predlog za izvolitev člana nadzornega
sveta banke:
Predlog sklepa št. 5.: za člana nadzornega sveta Raiffeisen Banke d.d. se za mandatno dobo štirih let izvoli Franz Rogi.
6. Spremembe statuta Raiffeisen Banke d.d.
Predlog sklepa št. 6.: uprava banke je
s soglasjem nadzornega sveta pooblaščena povečati osnovni kapital banke za največ 2.222.179,96 EUR (odobreni kapital)
z izdajo novih rednih delnic v prvih petih
letih po vpisu teh sprememb statuta v sodni
register.
Uprava banke je pooblaščena izključiti
prednostno pravico do novih delnic iz prejšnjega odstavka, skladno z zakonom in če
za to pridobi soglasje nadzornega sveta
banke.
Nadzorni svet banke je pooblaščen, da
po izvedbi povečanja osnovnega kapitala
banke skladno s tem predlogom, uskladi
statut banke tako, da se bodo določbe statuta ujemale z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje
novih delnic.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa št. 7: skupščina imenuje
za revidiranje poslovanja Raiffeisen Banke
d.d. za poslovno leto 2008 revizijsko družbo
Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.
Gradivo za 18. skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, vključno s predlaganimi spremembami statuta in druge informacije so
delničarjem na voljo in na vpogled na sedežu Raiffeisen Banke d.d., v tajništvu uprave,
Slovenska ulica 17, Maribor, vsak delavnik
med 9. in 12. uro.
V skladu z določili 6. člena Statuta Raiffeisen Banke d.d. se lahko skupščine udeležijo delničarji banke, ki bodo vpisani v delniško knjigo banke najmanj 5 delovnih dni
pred zasedanjem skupščine banke in ostanejo vpisani do konca zasedanja skupščine.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu. Glasovalno pravico lahko uresničujejo
le tisti delničarji, ki bodo sami ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev
pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini
vsaj 3 dni pred skupščino v Oddelek centralne bančne operative Raiffeisen Banke
d.d., Slovenska ulica 17, Maribor in hkrati
deponirali pisna dokazila o pooblastitvi in
zakonitem zastopanju.
Delničarji bodo na 18. skupščini odločali
o predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda. Morebitne nasprotne predloge
naj delničarji pošljejo upravi Raiffeisen Banke d.d. v enem tednu po objavi tega sklica,
da jih le ta objavi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.
Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo vse udeležence,
da se registrirajo pri tajništvu uprave Raiffeisen Banke d.d. pol ure pred zasedanjem
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 15. uri v istih prostorih. V tem primeru bo
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skupščina banke veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Marko Klemenčič
Gvido Jemenšek
uprava Raiffeisen Banke d.d.
Ob-5794/08
Na podlagi 31. člena Statuta družbe
SPCP, družba za poslovanje z nepremičninami, d.d., uprava družbe sklicuje
7. redno sejo skupščine
delniške družbe SPCP, d.d.,
ki bo dne 13. 8. 2008 ob 10. uri, v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar,
Slovenska 56/5, Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miha Grilec, za preštevalca glasov Tomaž Juvan. Seji skupščine bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom, razporeditev bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
2.1 Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom uprave za leto 2007 in poročilom
nadzornega sveta z dne 27. 5. 2008 o preveritvi letnega poročila in predlogom za uporabo bilančnega dobička za leto 2007.
2.2 Bilančni dobiček družbe po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 365.956,76 EUR.
O uporabi bilančnega dobička bo skupščina
odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2008 se
za pooblaščenega revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna
cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani
v delniški knjigi.
SPCP d.d.,
Tomaž Juvan, direktor
Ob-5797/08
Na podlagi 12. člena statuta SID banke,
d.d., Ljubljana, uprava banke sklicuje
18. skupščino delničarjev
SID – Slovenske izvozne in razvojne
banke, d.d., Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 28. 7. 2008 ob
14. uri v prostorih banke, na Ulici Josipine
Turnograjske 6, Ljubljana, z naslednjim predlaganim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja in imenovanje predsednika skupščine
ter preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, prisotnost notarja in imenuje
predsednika skupščine ter preštevalce glasov.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2007, podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter sprejem letnega
poročila o notranjem revidiranju z mnenjem
nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.
1. Predlog sklepa: skupščina SID banke, d.d., Ljubljana se seznani z letnim poročilom za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila.
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
znaša 904.039,35 EUR.
2. Predlog sklepa: bilančni dobiček leta
2007 v skupni višini 904.039,35 EUR se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana upravi in nadzornemu svetu
podeljuje razrešnico za delo v poslovnem
letu 2007.
4. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem
nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.
3. Seznanitev s poročilom o delu nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana se seznani s poročilom o delu
nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje Deloitte Revizija
d.o.o.
5. Seznanitev s spremembo števila članov nadzornega sveta.
1. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana se seznani, da je Stanislav
Berlec z dnem 20. 5. 2008 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta.
2. Predlog sklepa: skupščina SID banke,
d.d., Ljubljana se seznani, da se je mag. Heleni Kamnar dne 24. 6. 2008 iztekel mandat
članice nadzornega sveta.«
6. Sprememba statuta SID banke, d.d.,
Ljubljana.
Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta SID – Slovenske izvozne in razvojne
banke, d.d., Ljubljana tako, da se prvi odstavek 16. člena v čistopisu glasi: »Nadzorni
svet ima pet članov.«
7. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Na predlog glavnega delničarja Republike Slovenije, s sedežem Gregorčičeva
20 Ljubljana, ki je imetnik 849.812 delnic
SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana, kar predstavlja 92,987%
delež v osnovnem kapitalu družbe SID –
Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.,
Ljubljana, se nanj, kot glavnega delničarja,
prenese 64.097 delnic preostalih (manjšinskih) delničarjev družbe SID banka, d.d.,
Ljubljana za plačilo primerne denarne odpravnine, pri čemer je preostalih 18.445

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delnic, lastnih delnic SID banke, d.d., Ljub
ljana.
b) Skladno s sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 40300-3/2008/12 z dne 24. 6.
2008, je denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem
za prenesene delnice, določena v skladu
z določili ZGD-1 in znaša 145,00 EUR za
eno delnico.
c) Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča ministrstvo, pristojno za finance,
da v imenu glavnega delničarja, na podlagi
vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v register pri Centralno klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja
družbe SID – Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana z računov manjšinskih
delničarjev na račun glavnega delničarja.
d) Glavni delničar bo denarno odpravnino iz b) odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in po pridobitvi podatkov
za izvedbo izplačila.
e) Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:
– v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje
osebe ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretje osebe oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje
do donosov: oseba, v korist katere je bila ta
pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega
odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1;
– v drugih primerih: manjšinski delničarji,
ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-UPB1.
Predlog sklepa k točkama 4. in 5. je
podal nadzorni svet, predlog sklepa k točki
7. je podal glavni delničar Republika Slovenija, predloge ostalih sklepov pa uprava in
nadzorni svet.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
uresničujejo glasovalno pravico samo tisti
delničarji in njihovi pooblaščenci, ki so najkasneje tri dni pred skupščino banke, pisno
prijavili svojo udeležbo.
Delničarji nastopajo na skupščini banke
osebno ali preko pooblaščencev.
Delničarji in pooblaščenci, dokazujejo
svojo istovetnost z osebnimi dokumenti.
Če je delničar pravna oseba, se domneva, da je njen zakoniti zastopnik pooblaščen
za zastopanje.
Pooblaščenci lahko zastopajo delničarje
na skupščine banke le, če predložijo pisno
pooblastilo delničarja. Pooblastilo mora biti
podpisano s strani zakonitega zastopnika
delničarja, če je delničar pravna oseba ali
s strani delničarja, če je delničar fizična oseba. Izpisek iz sodnega registra, iz katerega
je razvidno, pooblastilo za zastopanje osebe, ki v imenu delničarja izda pooblastilo, je
obvezna priloga pooblastila pooblaščencu.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov je delničarjem na voljo na sedežu
banke, Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljub
ljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, pri
generalni sekretarki banke.
Uprava SID banke, d.d., Ljubljana
Jožef Bradeško
član uprave
mag. Sibil Svilan
predsednik uprave

Št. 5/2008
Ob-5803/08
Na podlagi 41. člena Statuta delniške
družbe SORA Medvode d.d. upravni odbor
družbe sklicuje
10. redno skupščino
delniške družbe SORA Medvode d.d.,
Gorenjska c. 12, 1215 Medvode,
ki bo v torek, dne 29. 7. 2008 ob 14. uri,
na sedežu družbe SORA Medvode d.d., Gorenjska c. 12, 1215 Medvode.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Za predsednika skupščine se izvoli Vinko
Krizmanič, za preštevalki glasov pa Jožica
Prebil in Marjetka Vidmar.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SORA Medvode d.d. za leto
2007 in poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila
za leto 2007 in o delu nadzornega sveta
v letu 2007.
Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe
SORA Medvode d.d. za leto 2007 ter poročilom upravnega odbora skupščini o preveritvi
in potrditvi letnega poročila 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 nadzornemu svetu se za poslovanje
v letu 2007 podeli razrešnica.
4. Sprememba Statuta družbe.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Sprejmejo se spremembe Statuta delniške družbe SORA Medvode d.d., in sicer:
Spremeni se prvi stavek 51. člena tako,
da po novem glasi:
»Izvršni direktorji (oz. 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 v 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 SORA Medvode d.d., ki
vsebuje navedene spremembe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo najkasneje tri
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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
objave tega sklica dalje do vključno dneva
zasedanja skupščine.
SORA Medvode d.d.
upravni odbor
Ob-5810/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne
energije d.d., uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
ki bo v petek, 29. avgusta 2008 ob 9. uri
na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva 2a,
(sejna soba – IV. nadstropje) z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Vladimir Verzegnassi, Breda Krašovec.
Seji bo prisostvovala vabljen notarkaKatja Fink.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v znesku
381.178,17 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD
2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
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b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti družbe.
c) Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe.
Črta se tretji odstavek 53. člena.
Za 53. členom se doda nov člen, ki se
glasi:
54. člen
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenujem družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe v Celju, Vrunčeva
2a, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.elektro-celje.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Celje, podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
predsednik uprave
mag. Viktor Tajnšek
Ob-5811/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. uprava sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
12. redno sejo skupščine
Elektro Gorenjska, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
ki bo v torek, 26. avgusta 2008 ob 9. uri
na sedežu družbe, v Kranju, Ulica Mirka
Vadnova 3a, (sejna soba – II. nadstropje)
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Monika Boltežar,
Marjeta Rozman.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v znesku 1.041.599,54 EUR se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
657.948,73 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– del bilančnega dobička v višini
383.650,81 EUR se razporedi na preneseni
dobiček, o katerega uporabi bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov leta 2008 izplača nagrado
za uspešno delo v bruto znesku 50.000,00
EUR, po razdelitvi, ki jo potrdi nadzorni
svet.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve z Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti družbe.
V statut družbe se za 53. členom doda
nov člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
c) V 55. členu statuta se črta III. odstavek.

Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a,
1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila, bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, vsak delavnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom
ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06,
10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe http://www.
elektro-gorenjska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Gorenjska, podjetje za
distribucijo električne energije d.d.
predsednik uprave
mag. Jože Knavs
Ob-5812/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
ki bo v torek, 26. avgusta 2008 ob 13.30,
na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska
ulica 2 (sejna soba – II. nadstropje) z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
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– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Marjana Gredin,
Franc Vindiš.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Ines Bukovič.
2. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
2.1. Dejavnost družbe v prvem odstavku
2. člena statuta družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
2.2. Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) – SKD 2008.
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
2.3 Sprejmejo se še naslednje spremembe in dopolnitve statuta:
38. člen statuta se spremeni, tako da
se glasi:
»Članom nadzornega sveta pripada:
– sejnina za udeležbo na sejah in za pripravo nanje, v višini, ki jo določi skupščina
družbe;
– materialni stroški (dnevnice in prevozni
stroški);
– plačilo za delo pri opravljanju funkcije
člana nadzornega sveta v skladu z določili
284. člena ZGD-1, v višini, ki jo določi skupščina družbe.«
Črta se tretji odstavek 53. člena.
Za poglavjem X. se doda novo poglavje
XI. Udeležba delavcev pri dobičku.
Doda nov 54. člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
Dosedanje poglavje XI. postane poglavje XII.
Dosedanji 54. člen postane 55. člen.
V prvem odstavku 59. člena se datum
4. 6. 2007 (četrti junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 24. 8. 2007 (štiriindvajseti avgust dva tisoč sedem).
2.4. Potrdi se čistopis statuta družbe.
3. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter
jima podeljuje razrešnico.

3. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v znesku 1.596.010,75 EUR se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini 1.004.859,72 EUR za dividende, to je
0,03 EUR bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine;
– del bilančnega dobička v višini
591.151,03 EUR je preneseni dobiček.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 9, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Mariboru,
Vetrinjska ulica 2, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06 in 10/08) bo vabilo
z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.elektro-maribor.si/
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
predsednik uprave
Stanislav Vojsk, univ. dipl. inž. el.
Ob-5814/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe
Elektro Primorska, d.d. predsednik uprave
sklicuje
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12. redno sejo skupščine
Elektro Primorske, podjetja za
distribucijo električne energije, d.d.,
ki bo v četrtek, 28. avgusta 2008, ob 11.
uri, na sedežu družbe, v Novi Gorici, Erjavčeva 22, velika sejna soba, pritličje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa predsednika uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Mojca Volarič, Boža
Petrovčič.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Zdenka Gustinčič.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007
v znesku 1.154.846,22 EUR se uporabi:
– del bilančnega dobička v višini
577.423,11 EUR za dividende, to je 0,03 EUR
bruto dividende na delnico.
Družba bo delničarjem izplačala dividende najkasneje v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine, in sicer po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo družbe na dan
zasedanja skupščine;
– del bilančnega dobička v višini
577.423,11 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:
3.1. Dejavnost družbe v 2. členu statuta
družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi:
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.310 Pridobivanje sekundarnih surovin
iz ostankov in odpadkov
41.200 Gradnja stanovanjskih in
nestanovanjskih stavb
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
3.2. Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve s Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
3.3. Sprejmejo se še naslednje spremembe in dopolnitve statuta.

Stran

2414 /

Št.

64 / 27. 6. 2008

– Črta se tretji odstavek 53. člena, ki
se glasi:
»Kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, je to možno
upoštevanje, da je dosežena 6% (šest) donosnost kapitala in le v višini 2% (dveh) od
zneska, ki je namenjen za dividende.«
– V statut družbe se za 53. členom doda
nov 54. člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo
o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za
udeležbo delavcev pri dobičku.«
– Dosedanji 54. člen postane 55. člen.
– V prvem odstavku 59. člena se datum
5. 6. 2007 (peti junij dva tisoč sedem) nadomesti z datumom 23. 8. 2007 (triindvajseti
avgust dva tisoč sedem).
3.4. Čistopis statuta na podlagi sprejetih
sklepov skupščine potrdi notar.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sklene se
pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
Skupščina pooblašča upravo za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in spremembe
ter čistopis statuta, bo na voljo v tajništvu
družbe na sedežu v Novi Gorici, Erjavčeva
22, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu
z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list RS, št.
42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe
http://www.elektro-primorska.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani
v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Primorska d.d.
Julijan Fortunat univ. dipl. inž. el.
predsednik uprave
Ob-5815/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Elektro Ljubljana, d.d. uprava sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
13. redno sejo skupščine
Elektro Ljubljana, d.d.,
ki bo v sredo, 27. avgusta 2008 ob
12. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 58, (sejna soba – I. nadstropje),
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalca glasov: Egon Hoda, Mateja Pečnik.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima
podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12.
2007 znaša 529.237,73 EUR, del dobička
v višini 391.602,86 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend, del dobička v višini
137.634,87 EUR pa se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Bruto dividenda na delnico znaša
0,01 EUR na delnico. Dividende bo družba
izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva
sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci
za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so
bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi
KDD na dan zasedanja skupščine.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
upravi in nadzornemu svetu družbe se
v breme poslovnih stroškov leta 2008 izplača nagrado za uspešno delo v bruto
znesku 40.000,00 EUR, po razdelitvi, ki jo
potrdi nadzorni svet.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta zaradi uskladitve z Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008.
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.
– V statut družbe se za 53. členom doda
nov 53.a člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.«
– tretji odstavek 53. člena se spremeni,
tako da se sedaj glasi:
»Kolikor se predlaga uporaba bilančnega dobička za druge namene, se le-ta

lahko razdeli, kolikor je doseženo uspešno
poslovanje družbe«.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih
sklepov skupščine potrdi notar.
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sklene se pogodba o udeležbi delavcev
pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo
za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev
pri dobičku v skladu z zakonom in sklepom
skupščine. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenujem družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila bo na voljo
v tajništvu uprave na sedežu družbe v Ljub
ljani, Slovenska 58, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo
gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na
spletni strani družbe http://www.elektro-ljubljana.si
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom skupščine.
Elektro Ljubljana, d.d.
predsednik uprave
mag. Mirko Marinčič
Št. 2558/08
Ob-5863/08
Na podlagi statuta delniške družbe
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, Vipava, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., Vinarska cesta 5, Vipava,
ki bo v četrtek, 31. 7. 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe, Vinarska cesta 5, Vipava.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles ter
predstavitev notarke.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli Antona Šinigoj, za preštevalki glasov pa Matejo Kodelja in Marinko Krapež. Skupščini
bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007 z revizorjevim
poročilom in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s sprejetim
letnim poročilom za poslovno leto 2007
z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za poslovno leto 2007.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava je pooblaščena, da lahko
v obdobju 5 let po vpisu spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe v sodni register, s katero je upravi dano pooblastilo za
izdajo novih kosovnih delnic za denarne
ali stvarne vložke, osnovni kapital družbe poveča z izdajo novih kosovnih delnic
za največ 20% osnovnega kapitala družbe (odobreni kapital). Pred izdajo kosovnih
delnic mora uprava pridobiti soglasje nadzornega sveta družbe. Nadzorni svet družbe se pooblašča za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, ki zadeva
uskladitev njegovega besedila s sprejetim
sklepom o povečanju osebnega kapitala
družbe na podlagi določil o odobrenem kapitalu.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Točka B.A statuta se spremeni,
tako, da se dodajo še naslednje nove dejavnosti:
65.110 Dejavnost življenjskega
zavarovanja
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen
življenjskega
66.11 Upravljanje finančnih trgov
66.110 Upravljanje finančnih trgov
66.12 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.120 Posredništvo pri trgovanju
z vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.19 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.190 Druge pomožne dejavnosti
za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.21 Vrednotenje tveganja in škode
66.210 Vrednotenje tveganja in škode
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66.22 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.29 Druge pomožne dejavnosti za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.290 Druge pomožne dejavnosti za
zavarovalništvo in pokojninske
sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov
66.301 Upravljanje finančnih skladov

rih ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.
uprava družbe
Miroslav Miljković

4.2. Točka D.C statuta se spremeni
tako, da se glasi:
»Uprava družbe ima 1 (enega) do največ 3 (tri) člane. Kadar ima uprava dva
ali tri člane, nadzorni svet določi enega
za predsednika uprave, ostali pa so člani
uprave. Vsak član uprave družbo zastopa
posamično. Mandat članov uprave traja 5
(pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja«.
4.3. Čistopis statuta
Skladno s prejetimi spremembami statuta se sprejme novo prečiščeno besedilo
statuta družbe, ki ga podpiše predsednik
skupščine.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o.,
Družba za revidiranje, Dunajska 106, Ljub
ljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in z revidiranim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta ter predlaganimi spremembami statuta ter čistopisom
statuta je na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine, od 12. do 14. ure, v tajništvu
uprave družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ter njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora
biti ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do sodelovanja in glasovanja
na skupščini imajo samo tisti delničarji, ki
so vpisani v KDD najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine in ki so najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno potrdili
svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Prijavljene udeležence vljudno prosimo,
da se vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine vpišejo v listo udeležencev in
prevzamejo glasovnice.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim
dnevnim redom istega dne v istih prosto-

redno letno skupščino
delničarjev družbe,
ki bo v torek 5. 8. 2008 ob 9. uri na sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1 z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Tatalovič Žarko.
Za preštevalca glasov se imenuje Gregor Končan.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta o preveritvi revidiranega poslovnega
poročila za leto 2007 in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi revidiranega
poslovnega poročila družbe za poslovno
leto 2007.
b) Skupščina za poslovno leto 2007 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in direktorju družbe.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa:
Za revidiranje poslovnih izkazov družbe
za leto 2008 se imenuje revizijska hiša Plus
Revizija d.o.o., Špruha 19, Trzin.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo izključno
delničarji, ki bodo na dan seje skupščine
kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo
in njihovi pooblaščenci, ter bodo svojo udeležbo na skupščini pravočasno, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine, pisno
prijavili direktorju družbe na naslov sedeža
družbe. Če je pismena najava udeležbe
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če v tem času prispe na sedež družbe. V tridnevni rok se ne šteje dan sklica
skupščine.
Pooblastila za zastopanje morajo biti
pisna.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje revidirano poslovno poročilo z mnenjem revizorja, je po objavi sklica skupščine delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Skupščina bo veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.
Razvojni zavod d.d.
direktor Končan Janez

Ob-5869/08
Na podlagi 25. člena Statuta delniške
družbe Razvojni zavod d.d., sklicujem
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Zavarovanja terjatev
SV 312/2008
Ob-5902/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opravilna številka SV 312/2008
z dne 12. 6. 2008, je nepremičnina, ident.
št. 26.E, stanovanje št. 22 v VI. nadstropju, Koroška cesta 120, 2000 Maribor, vl.
št. 1741/26, k.o. Koroška Vrata, zastavitelja
Bečić Šabana, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg –
Wolfsberg, matična številka 1870599, 8083
St. Stefan in Rosental, Mureckerstrasse 23,
Avstrija, za terjatev v višini 40.000,00 EUR
s pripadki.
SV 602/08
Ob-5903/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 602/08 z dne
19. 6. 2008, je bila nepremičnina, in sicer
enosobno stanovanje številka 12 v izmeri 40,35 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Domžale, Ljubljanska cesta 97, stoječe na
parcelnih številkah 3910/2, 3910/1, 3914,
3915, 3909/1, 3911/1, 3911/2, 3911/3, 3908
in 3891, k.o. Domžale, katerega lastnik do
celote je zastavitelj Abdula Hajdini iz Domžal, Ljubljanska cesta 97, zastavljeno v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen.,
9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, MŠ
1900625, v zavarovanje kreditne terjatve
v višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 460/2008
Ob-5904/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 19. 6. 2008, opr. št. SV 460/2008,
je bilo trisobno stanovanje št. 5, v mansardi poslovno-stanovanjskega objekta na
naslovu Podljubelj 154, Tržič, stoječega na
zemljišču parc. št. 197/1, k.o. Podljubelj,
vl. št. 488, v skupni izmeri 65,86 m2, last
zastaviteljice Mojce Gros, Podljubelj 154,
Tržič, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 1.
1992, sklenjene z Občino Tržič kot prodajalko, zastavljeno v korist zastavne upnice
UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična
številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61.150,00 CHF s pripadki, z obrestno mero v višini vsote veljavnega
12-mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 2,65% p.a. ter končno zapadlostjo
glavnice 30. 6. 2023.
SV 581/08
Ob-5905/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 581/08, DK 23/08 z dne

19. 6. 2008, je bilo stanovanje št. 26 v pritličju v skupni izmeri 48,80 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrenova ulica 17, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
92/2.S, k.o. Ljubljana Mesto ter je last zastaviteljice Osvald Helene do celote, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 332.157,00 CHF s pp.
SV 573/08
Ob-5906/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 573/08 z dne 12. 6. 2008,
je bilo stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na Ptuju, na naslovu Gregorčičev drevored 6, stoječi na parc. št. 548/5,
pripisani pri vl. št. 585, k.o. Ptuj; identifikacijska št. stavbe 400/35, stanovanje leži
v III. nadstropju in je označeno s št. 10,
last kreditojemalca, hkrati zastavitelja Dejana Kopolda in zastaviteljice Andreje Metličar, na podlagi notarskega zapisa pogodbe
o prodaji stanovanja SV 470/08 z dne 21. 5.
2008, sklenjene s prodajalcem Podjed Damjanom ter kupcema Dejanom Kopoldom in
Andrejo Metličar, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 27.500,00 EUR
s pripadki.
SV 574/08
Ob-5907/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz
Ptuja, opr. št. SV 574/08 z dne 12. 6. 2008,
je bilo stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na Ptuju, na naslovu Gregorčičev drevored 6, stoječi na parc. št. 548/5,
pripisani pri vl. št. 585, k.o. Ptuj; identifikacijska št. stavbe 400/35, stanovanje leži
v III. nadstropju in je označeno s št. 10,
last kreditojemalke, hkrati zastaviteljice Andreje Metličar in zastavitelja Dejana Kopolda, na podlagi notarskega zapisa pogodbe
o prodaji stanovanja SV 470/08 z dne 21. 5.
2008, sklenjene s prodajalcem Podjed Damjanom ter kupcema Dejanom Kopoldom in
Andrejo Metličar, zastavljeno v korist upnice
Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična številka 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR
s pripadki.
SV 575/08
Ob-5953/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 575/08 z dne 24. 6.
2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 1,

ki se nahaja v kleti stanovanjske stavbe
z identifikacijsko številko 00221, na naslovu
Zapuže 13c, 4275 Begunje na Gorenjskem,
v izmeri 48,01 m2, katerega lastnica je Košir
Teodora, EMŠO 0505960505217, stanujoča Zapuže 13c, Begunje na Gorenjskem,
identifikacijska številka dela stavbe 211-1, ki
stoji na parc. št. 10/21, k.o. Nova vas, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici,
skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno
v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
6000 Koper, enotna identifikacijska številka
5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo 30. 6. 2018.
SV 618/08
Ob-5954/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-615/08 z dne 24. 6. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 13, v II. nadstropju,
v stanovanjski zgradbi na naslovu Kajuhova
ulica 8, Poljčane, v skupni izmeri 58,78 m2,
stoječe na parc. št. 509/1, k.o. Pekel, v lasti Ipšek Dušana do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 180 z dne 15. 7. 1993, kupne pogodbe
z dne 26. 4. 2004 in kupoprodaje pogodbe
z dne 6. 6. 2008, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Bank Eberndorf registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
Bahnstrasse 22, 9141 Eberndorf, Kärnten,
matična št. 1780653000, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 33.000,00 EUR
s pripadki.
SV 504/2008
Ob-5955/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 504/2008 z dne
24. 6. 2008, je bilo stanovanje št. 2 v skupni
izmeri 40,63 m2, ki se nahaja v II. nadstropju
na naslovu Ob železnici 12, Maribor, ki stoji
na parc. št. 882, k.o. Tabor, katerega lastnik
je Robert Ružić, EMŠO 2706975500567,
Masarykova ulica 014, Maribor, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 6.
2008, sklenjene med Sternad Jožefom in
Spačal Mileno ter Ružić Robertom in na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 7-5/93 z dne
10. 5. 1993, sklenjene med Marles Holding
Maribor d.d. kot prodajalcem ter Sternad
Jožefom in Sternad Kristino kot kupcema,
zastavljeno v korist Nova KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 33.000,00 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 19/2005
Os-5742/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2005 z dne 13. 6. 2008, v stečajnem
postopku zoper stečajnega dolžnika RGR
International storitve in trgovina d.o.o.,
Gornji Dolič 56, Mislinja – v stečaju, sklenilo:
I. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom RGR International, storitve in trgovina d.o.o., Gornji Dolič 56, Mislinja – v stečaju, se zaključi.
II. Upniki se lahko pritožijo zoper sklep
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
III. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 6. 2008
St 28/2007
Os-5743/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Bar pri Štefanu, Štefan Mesaroš
s.p., Ljutomerska 21, Ormož – v stečaju,
razpisalo narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev za dne 15. 7. 2008, ob 9.
uri, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 6. 2008
St 77/2008
Os-5744/08
To sodišče je s sklepom St 77/2008 dne
16. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bauteh d.o.o., Gradbeništvo in
storitve, Ljubljana, Pot v Zeleni gaj 27,
matična številka: 1233211000, davčna številka: SI38205980.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 11.20, v razpravni dvorani št. 2, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2008

St 57/2008
Os-5745/08
To sodišče je s sklepom St 57/2008
dne 16. 6. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kulinarika Kopač Jože
s.p., Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana, matična številka 5993198000, davčna številka
38134136.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 22. 9. 2008 ob 11.30, v razpravni dvorani št. II tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2008
St 54/2008
Os-5746/08
To sodišče je s sklepom St 54/2008 dne
16. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vizija Group, agencija, trgovina,
storitve d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 4a, Zagorje ob Savi, matična številka 5368235,
davčna številka 35586036.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli, Strossmayerjeva 8, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 22. 9. 2008 ob 12.30 v razpravni dvorani
št. V/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 6. 2008
St 22/2008
Os-5747/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad Maxina trgovina d.d., Tržaška c. 37,

Maribor, dne 24. 7. 2008 ob 10. uri, soba
253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2008
St 85/2007
Os-5748/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 85/2007 sklep
z dne 4. 6. 2008:
1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Rogaška LES, Lesna industrija
d.o.o., Mestinje 6, Podplat in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 4. 6. 2008.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene
v pet razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih upnikov in
izločitvenega upnika po 60/2. členu ZPPSL,
katerih položaj se tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni in terjatve ločitvenega upnika po 48/4. člena ZPPSL, ki je izrecno pisno pristal na manj ugodno izplačilo, pod odložnim pogojem, da po
prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2.
členu ZPPSL na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka in se obravnavajo
kot strošek postopka (prednostni upniki po
160/2. členu ZPPSL).
Razred C: Navadnim upnikom se po seznamu razreda C dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.
Obrestna mera v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do poplačila (v roku enega
leta) znaša 0%.
Razred D: Terjatve upnika (Probanka
d.d.), kateremu dolžnik ponuja 100% poplačilo terjatev v roku petih let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v obdobju od začetka postopka
prisilne poravnave, če je ta pravnomočno
potrjena, do poplačila (v roku 5 let) znaša 6
mesečni Euribor +1,8% na letni ravni.
Razred E: Terjatev upnika družbe Woodline GmbH Avstrija, katera na osnovi 4.
točke prvega odstavka 47/1. člena ZPPSL,
izrecno pisno pristaja na manj ugodne pogoje za izplačilo svoje terjatve, pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena. Obrestna mera v obdobju
od začetka postopka prisilne poravnave, če
je ta pravnomočno potrjena, do poplačila (v
roku treh let) znaša 0%.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način poplačila terjatev iz posameznih razredov po potrjeni prisilni poravnavi in seznam
upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane
z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo
po posameznih razredih, sta sestavni del
tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
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5. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
z dne 4. 6. 2008 je postal pravnomočen dne
16. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2008
St 57/2005
Os-5749/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 57/2005 sklep z dne 16. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Termoglas – Gradbene izolacije in steklarstvo, Viktor Seme s.p., Poženelova ulica 3, Laško – v stečaju (matična številka:
5556337, ID št. za DDV: SI96897066), se
zaključi v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Termoglas
– Gradbene izolacije in steklarstvo, Viktor
Seme s.p., Poženelova ulica 3, Laško –
v stečaju (matična številka: 5556337, ID št.
za DDV: SI96897066), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 6. 2008
LIK 87/2007
Os-5784/08
To sodišče je s sklepom LIK 87/2007
dne 16. 6. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Skupnost osnovnih
šol Občine Domžale, Lukovica, Mengeš
in Moravče, Ljubljanska c. 89, Domžale
– v likvidaciji.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2008
St 48/2007
Os-5785/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina »Betty Blue«, Borut Prelog s.p., Budinci 54 (davčna številka: 43217770), se po
drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 2008
St 78/2007
Os-5818/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2007 sklep z dne 19. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Bar
Havana, Zvezdana Bedrač s.p., Rimska
cesta 41, Šempeter v Savinjski dolini –
v stečaju (matična številka: 1260421, ID št.
za DDV: SI73640093), se zaključi, v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Bar Havana, Zvezdana Bedrač s.p., Rimska cesta
41, Šempeter v Savinjski dolini – v stečaju
(matična številka: 1260421, ID št. za DDV:
SI73640093), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2008
St 83/2007
Os-5819/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 83/2007 sklep z dne 19. 6. 2008:
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1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Naj-naj posredn. In trg. na debelo Nebojša Šoškić s.p., Vizjakova ulica 13, Ljubečna – v stečaju (matična številka: 1486225,
ID št. za DDV: SI75449978), se zaključi,
v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Naj-naj posredn. in trg. na debelo Nebojša Šoškić s.p.,
Vizjakova ulica 13, Ljubečna – v stečaju
(matična številka: 1486225, ID št. za DDV:
SI75449978), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2008
St 70/2006
Os-5820/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 70/2006 sklep z dne 19. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Zaključna dela v gradbeništvu in slikopleskarstvo Branko Krklec s.p., Sotelska
cesta 34, Rogaška Slatina – v stečaju
(matična številka: 5137361, ID št. za DDV:
23697393), se zaključi, v skladu z dol. 169.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zaključna dela
v gradbeništvu in slikopleskarstvo Branko
Krklec s.p., Sotelska cesta 34, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 5137361,
ID št. za DDV: SI23697393), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 6. 2008
St 10/2007
Os-5821/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2007 sklep z dne 20. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Stave, Proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o., Zadrobrova 39/c, Škofja vas –
v stečaju (matična številka: 5409012, ID št.
za DDV: SI70886784), se zaključi, v skladu
z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Stave, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Zadrobrova 39/c,
Škofja vas – v stečaju (matična številka:
5409012, ID št. za DDV: SI70886784), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2008
St 12/2008
Os-5822/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 12/2008 sklep z dne 20. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Alfabit, Trgovina, storitve, proizvodnja
d.o.o., Rečica ob Savinji 150, Rečica
ob Savinji – v stečaju (matična številka:
1550128, ID št. za DDV: SI31315674), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Alfabit, Trgovina, storitve, proizvodnja d.o.o., Rečica ob
Savinji 150, Rečica ob Savinji – v stečaju
(matična številka: 1550128, ID št. za DDV:
SI31315674), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2008
St 10/2008
Os-5823/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2008 sklep z dne 20. 6. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Sinaja, Storitve in trgovina d.o.o., Koroška
c. 64, Velenje – v stečaju (matična številka:
2154404, ID št. za DDV: SI56412231), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Sinaja, Storitve
in trgovina d.o.o., Koroška c. 64, Velenje –
v stečaju (matična številka: 2154404, ID št.
za DDV: SI56412231), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 6. 2008
St 6/2008
Os-5824/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Deta Dekoraterstvo – tapetništvo, trgovanje na drobno in debelo
v tranzitu ter gostinstvo, Franc Klinc s.p.,
Dornavska cesta 5, Ptuj, ki bo dne 15. 7.
2008, ob 10. uri, v sobi 26/II, tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 6. 2008
St 23/2008
Os-5825/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2008 z dne 19. 6. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom N. Ž. N. Posredništvo in storitve Tomaž Pečnik s.p.,
Prešernova ulica 11, Ptuj, matična številka
3113248, šifra dejavnosti 70.220, davčna
številka 83619216.
Odslej firma glasi: N. Ž. N. Posredništvo
in storitve Tomaž Pečnik s.p., Prešernova
ulica 11, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 6. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 6. 2008
St 14/2008
Os-5826/08
To sodišče je dne 18. 6. 2008 s sklepom
opr. št. St 14/2008, v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Michael Korez s.p.,
Finžgarjeva ulica 28, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za 2. 9. 2008, ob 8.30, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 6. 2008
St 41/2007
Os-5827/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2007 z dne 21. 5. 2008 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo nad dolžnikom
Casino Portorož d.d., Obla 75/a, Portorož.
I. Ugotovi se, da so upniki in delničarji
z glasovanjem na naroku dne 21. 5. 2008
sprejeli prisilno poravnavo nad dolžnikom
Casino Portorož d.d., Obala 75/a, Portorož, saj so za sklenitev prisilne poravnave
glasovali upniki in delničarji, katerih terjatve
skupno znašajo 97,21% vseh terjatev.
II. Poravnalni senat potrdi naslednjo prisilno poravnavo:
Terjatve upnikov so razvrščene v sedem
razredov:
– razred A (ločitveni upniki): Ločitveni
upniki, katerih položaj se po potrjeni prisilni
poravnavi ne spremeni;
– razred B (izločitveni upniki): Izločitveni
upniki, katerih položaj se po potrjeni prisilni
poravnavi ne spremeni;
– razred C (upniki po 160. členu ZPPSL):
Terjatve upnikov po 160. členu ZPPSL poplačajo kot stroški postopka;
– razred D (upniki po 41. členu ZPPSL):
Terjatve upnikov po 41. členu ZPPSL se izpolnijo v celoti, tako kot se glasi pogodbena
obveznosti, ne glede na potrjeno prisilno
poravnavo;
– razred E (strateški upniki): Upniki, ki so
strateško pomembni za poslovanje družbe
(kriterij: obveznost za koncesijsko dajatev
po pravnem in ekonomskem temelju) ter se
njihove terjatve v celoti izpolnijo, ne glede
na potrjeno prisilno poravnavo;
– razred F (navadni upniki): Navadni
upniki, katerih terjatve se poplačajo v višini
20% v roku enega leta po pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi z 1% letno obrestno mero;
– razred G (upniki konvertanti): Upniki,
ki svojo terjatev, nastalo po začetku postopka prisilne poravnave, konvertirajo v kapital
družbe (5. točka 43. člena ZPPSL).
III. Iz priloge A, ki je sestavni del izreka
tega sklepa, so razvidni upniki, katerih terjatev niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene, zneski in rok plačila.
IV. Ugotovi se, da prisilna poravnava
učinkuje tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 16. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 6. 2008
Ppn 101/2008
Os-5881/08
To sodišče je s sklepom z dne 5. 6.
2008, pod opr. št. Ppn 101/2008, začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
FED, upravljanje naložb in storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 9, Ljubljana, matična številka 5074975, davčna številka 62590707,
šifra dejavnosti 41.200, vložna številka
10685000.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-

silne poravnave na oglasno desko sodišče
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(5. 6. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Stanovanjski sklad RS, Javni sklad,
Poljanska cesta 31, Ljubljana,
– MNP d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana,
– Jagodic Igor s.p., Kamniška cesta 14,
Vodice,
– Križaj & Trpin o.p., d.n.o., Komenskega
ulica 36, Ljubljana,
– GPG Kipkop d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 5. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2008
Lik 5/2008
Os-5882/08
To sodišče je s sklepom Lik 5/2008 dne
16. 6. 2008 zaključilo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod Naš Laz – v likvidaciji, Vrhniška 1, Lukovica pri Brezovica.
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 16. 6. 2008
St 62/2008
Os-5883/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Vartech d.o.o. – v stečaju,
Šmartinska cesta 32, Ljubljana, obvešča
upnike, da se narok za preizkus prijavljenih terjatev, razpisan za dne 8. 9. 2008, ob
13. uri, prekliče in se preloži na dne 22. 9.
2008 ob 13.50, razpravna dvorana št. I tega
sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2008
St 235/2006
Os-5884/08
To sodišče je s sklepom St 235/2006 dne
18. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom Noviscom d.o.o. – v stečaju,
Motnica 7, Trzin – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2008
St 149/2007
Os-5885/08
To sodišče je s sklepom St 143/2007
dne 20. 6. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Marko Rudolf, s.p., Taksi
prevozi in posredništvo, Pod gozdom 15,
Trbovlje, matična številka 18888595, zaporedna številka vpisa 56070503, davčna številka 78344387, šifra dejavnosti 60.220.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 9. 2008 ob 14. uri, v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 6. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2008
St 1/98
Os-5886/08
To sodišče je s sklepom St 1/98 dne
18. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Park d.o.o. – v stečaju, Vilharjeva 25, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
St 32/2003
Os-5887/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika R-O Dolac Trgovina, Izvoz – uvoz,
gostinstvo, mlinska dejavnost Dolga vas
d.o.o., Dolga vas 22, se iz razloga drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Stroški stečajnega postopka v skupnem znesku 2.304,21 EUR se izplačajo iz tu-sodnih proračunskih sredstev. Po
pravnomočnosti sklepa se navedeni znesek
nakaže na račun stečajnega dolžnika št.
02340-0254261730.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 2008
St 6/2008
Os-5888/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Totem
Trgovina in storitve d.o.o., Mlajtinci 22
(davčna številka: 12521418), se po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
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Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 2008
St 49/2004
Os-5889/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Dnevni bar Špiclin, Špiclin Terezija
s.p. Gaberje 4, Lendava, je po 169. členu
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 8 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 2008
St 25/2008
Os-5890/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom K IN K d.o.o., Baševa ul. 12, Maribor (davčna št. 94526567, matična številka:
1416855) se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2008
St 33/2007
Os-5891/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tlos, družba za trgovino in storitve d.o.o., Trubarjeva ulica 6, Maribor
– v stečaju, se v skladu s 169. členom
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravil iz stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2008
St 44/2006
Os-5892/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Dokan trade, Podjetje za trgovino, storitve, proizvodnjo in gradbeništvo
d.o.o., Grajska c. 6, Orehova vas – v stečaju, se v skladu s 169. členom Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2008
St 41/2008
Os-5893/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Montaža stavbnega pohištva
Maximal, Janez Vostner s.p., Prvomajska 3, Slovenska Bistrica (davčna številka: 32747080, matična številka: 2120569)
se v skladu s 99/I členom začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2008
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St 53/2008
Os-5894/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mecenat d.o.o., Cesta zmage 18,
Maribor (davčna številka: 60111496, matična številka: 2033836), se v skladu s 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2008
St 22/2008
Os-5895/08
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Maxina trgovina d.d., Tržaška c.
37, Maribor, vas obveščamo, da se narok za prisilno poravnavo, razpisan za dne
24. 7. 2008 ob 10. uri, v sobi št. 253 prekliče
in se preloži na dne 25. 9. ob 10. uri, soba
253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt finančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču Sodna
ul. 15, soba 17 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 6. 2008
St 54/2008
Os-5896/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom F&B, Proizvodnja nogavic, organiziranje sejmov, posredništvo in gradbena
dejavnost, Branko Ferlič s.p., Zg. Duplek 91, Zgornji Duplek, (davčna številka:
15830446, matična številka: 5458042000)
se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 2008
Os-5897/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2006 z dne 17. 6. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnico Nevija Sosič
s.p. Finančno – komercialni consulting
»Nevija«, Gradišče 12, Sežana, matična
številka 1416049.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica
izbriše iz Poslovnega registra Slovenije pri
AJPES.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 6. 2008
St 12/2007
Os-5898/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika ERCI, Računalniški center, d.o.o.,
Vojkova 4, Idrija – v stečaju, zunaj naroka
dne 20. 6. 2008, sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika ERCI, Računalniški center, d.o.o., Vojkova 4, Idrija, davčna številka 28608321,
matična številka 5063710, vložna številka
10053000, šifra dejavnosti 72220, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri vl.
št. 10053000 vpiše pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Kopru v osmih dneh od prejema pisnega odpravka tega sklepa oziroma

od nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2008
St 16/2001
Os-5899/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
Čepovan 42, Čepovan – v stečaju, zunaj
naroka dne 20. 6. 2008, sklenilo:
Stečajni postopek zoper dolžnika Tovarna pohištva Čepovan, d.d., Čepovan
42, Čepovan – v stečaju, davčna številka
SI49363336, matična številka 5038561000,
vl. št. 10024900, se zaključi.
V sodni registre tega sodišča se pri vl.
št. 10024900 vpiše pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni registre dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Kopru v osmih dneh od prejema pisnega odpravka tega sklepa oziroma
od nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 6. 2008
St 41/2008
Os-5900/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 41/2008 sklep
z dne 23. 6. 2008:
I. To sodišče je dne 16. 6. 2008 ob 10.20,
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Finex, Trgovina, storitve, inženiring
d.o.o., Slance 4, Teharje in njegovimi upniki z dne 16. 2008 in je dne 23. 6. 2008 ob 9.
uri začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom Finex, Trgovina, storitve, inženiring, d.o.o., Slace 4, Teharje (matična številka: 5909643, ID št. za DDV: SI67447635) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
se poziva, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(23. 6. 2008).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti EUR od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, 8,21 € in
največ 2000 točk (164,20 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR
sodišča 0110 0845 0084 902, referenca: 00
1110-41-2008.
III. Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
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roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave
se imenuje: Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št. delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
– Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana,
– NLB d.d., Področje NLB Koroška,
Glavni trg 30, Slovenje Gradec,
– Volksbank-Ljudska banka d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana,
– AR center storitve, gostinstvo in trgovina d.o.o., Slance 4, Teharje,
– Bawag Banka d.d., Tivolska cesta 30,
Ljubljana in
– predstavnik delavcev – Olivera Resnik.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 20.000,00 € na TRR Okrožno
sodišče nega sodišča v Celju št. 0110 0696
0421 564, referenca: 00 1110-41-2008,
v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka
tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 6. 2008

Izvršbe
In 07/00266
Os-5490/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 03/01827 z dne 25. 10. 2004, ki je zoper
dolžnico Zofijo Zalokar postal pravnomočen
dne 16. 11. 2004, v zvezi s sklepom opr. št.
In 07/00266 z dne 18. 12. 2007, ki je postal
pravnomočen dne 4. 1. 2008, Okrajnega sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika
izvršitelja Ivkoviča, opr. št. IZV 2008/00153
z dne 20. 2. 2008, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice
Zofije Zalokar, to je stanovanje št. 21 na
naslovu Ljubljanska c. 93, v Domžalah, zarubljena v korist upnika Grasto d.o.o., zaradi
izterjave 651,34 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 6. 2008
In 71/2007
Os-5125/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 71/2007 z dne
7. 1. 2008, je bil dne 18. 2. 2008 opravljen
v korist upnika Vital Mestinje d.d., Stranje
7a, Podplat, ki ga zastopa odvetnik Marko
Meznarič, Prešernova 7, Celje, proti dolžniku Boštjanu Ilovarju, Trg Prešernove brigade 3, Kranj, zaradi izterjave 7.577,63 €
s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanje št. 4 v izmeri 94,50 m2, v pritličju
stanovanjskega bloka (atrijsko stanovanje),
na naslovu Trg Prešernove brigade 3, Kranj,
v lasti dolžnika do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 5. 2008
In 106/2005
Os-5212/08
Okrajno sodišče v Krškem je v izvršilni
zadevi upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Poljanska cesta 31, Ljub
ljana, ki ga zastopa odv. Špela Plešec iz

Ljubljane, zoper dolžnico Ledinek Sonjo, Delavska 6, Krško, zaradi izterjave 2.465,51 €,
po izvršitelju Robertu Dornu iz Krškega zarubilo nepremičnino, in sicer stanovanje št.
2, v pritličju stanovanjske hiše na Delavski
6, v Krškem, v skupni izmeri 81,35 m2.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 30. 5. 2008
In 20/2008
Os-4927/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 13. 2.
2008, opr. št. In 20/2008, je bil dne 22. 4.
2008 opravljen v korist upnice Raiffeisenbank Mureck eGen, Hauptplatz 08, Mureck,
rubež trisobnega stanovanja št. 12, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe na
parc. št. 256/23, ki je vpisana pri vl. št.
146, k.o. Muta, na naslovu Kovaška ulica 6,
Muta, v skupni izmeri 73,15 m2, s pripadajočo kletno shrambo in deležem na skupnih
delih in napravah.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 5. 2008
In 7/08
Os-5213/08
V skladu z določilom drugega odstavka
211. člena ZIZ je bil na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne 21. 3.
2008, opr. št. In 7/08, v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska 17, Maribor (prej
Raiffeisen Krekova banka d.d. Maribor), ki jo
zastopa Vojko Zidanšek odvetnik iz Slovenskih Konjic, dne 7. 1. 2008 opravljen rubež
nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško
knjigo stoječe na parc. št. 2427/5 vpisane
v vl. št. 2629, k.o. Velenje in ki v naravi
predstavlja stanovanje št. 5, v II. nadstropju
stanovanjske hiše v Velenju, Stantetova 5,
v skupni izmeri 61,19 m2, last dolžnika Milojka Kralja do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 5. 2008
In 13/2008
Os-5228/08
V smislu določila 211. člena ZIZ, se na
podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Velenju
z dne 5. 2. 2008, ki je postal pravnomočen
22. 2. 2008, v korist upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad,
Poljanska c. 31, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnica Špela Plešec iz Ljubljane, zoper
dolžnico Milenko Boj, Cesta talcev 14, Šoštanj, zaradi izterjave 213,26 € s pp, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanje
št. 2, v I. nadstropju stanovanjske stavbe
v Šoštanju, Cesta talcev 14, v skupni izmeri 58,70 m2, stanovanjska hiša pa stoji
na parc. št. 1096, vl. št. 100, k.o. Šoštanj,
v lasti dolžnice Milenke Boj, Cesta talcev 14,
Šoštanj, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 30. 5. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1192/2008
Os-4847/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 18. 3. 2008, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja Zupančič Igorja, Gledališki trg 6, Celje, uvedlo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe, z dne 31. 7.
1978, za stanovanje v stanovanjski stavbi
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Celje, Celovška 9, vpisanem pri podvložku
št. 2504/3, k.o. Spodnja Hudinja, številka ID
2.E, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot prodajalko in Gorjanc Terezijo – Sonjo, Celje,
Jurčičeva 6, kot kupovalko.
Po izjavi predlagatelja je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Zupančič Igorja.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 5. 2008
Dn 5450/2007
Os-4942/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Irme in Vekoslava
Rajh, oba Domžale, Ljubljanska cesta 84,
objavlja, začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, in sicer pogodbe št.
SPB-1/II-35 z dne 25. 10. 1984, sklenjene
med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob
Savi in kupovalko Papirnico Količevo, Papirniška 1, Količevo ter kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 11. 1990 in dodatka k tej pogodbi
z dne 23. 11. 1990, sklenjene med prodajalko Podjetjem za proizvodnjo kartona, papirja
in lepenke Papirnica Količevo p.o., Količevo
in kupcema Stanislavo ter Vujadinom Virijevićem, stanujočima takrat Ljubljanska 84,
Domžale.
Predmet pogodbe, katerih izvirniki so se
izgubili, je bila stanovanjska enota št. 49/VI.
in stanovanjska enota št. 59/VIII. element
D, ki je sedaj v zemljiški knjigi označena
kot nepremičnina 65.E, vl. št. 5738/66, k.o.
Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagateljev, in sicer za
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 10. 1998, ki so jo sklenili
Slavko Kovjenić in Spomenka Kovjenić, oba
Ljubljanska 84, Domžale, kot prodajalca ter
predlagatelja, kot kupca.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 5. 2008
Dn 148/2008
Os-4943/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Franja Kovačiča, Vir, Šaranovičeva cesta 25/a, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 9. 1997,
sklenjene med prodajalcem Petrom Vodovcem, takrat stanujočim Kajuhova 66, Ljub
ljana ter kupcem Francijem Žunkom, takrat
stanujočim Matija Tomca 2.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bila prodaja oziroma nakup
poslovnega prostora – mesnice v objektu
SPB-1 Domžale, z naslovom Ljubljanska 84,
Domžale, ki je sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, vpisana v vl.
št. 5745/94, k.o. Domžale, kot nepremični-
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na št. 93.E. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagatelja, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 5. 12. 2002, sklenjene med prodajalcem Francijem Žunkom,
stanujočem Matije Tomca 2, Domžale ter
kupcem Franjem Kovačičem, Vir, Šaranovičeva cesta 25/a.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se je zahtevala
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 5. 2008
Dn 942/2008
Os-4944/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Matjaža Čuka, Notranje Gorice, Gmajna 6, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe D-15/86 z dne 11. 7. 1986, sklenjene
med prodajalcem SGD Beton Zagorje ob
Savi in GIP Ingrad Celje ter kupovalko Nevenko Roš, takrat stanujočo Veljka Vlahoviča 1/e, Domžale.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bil poslovni prostor v stanovanjsko poslovnem objektu SPB-1/II. v Domžalah, ki je sedaj v zemljiški knjigi označena
kot nepremičnina 1.E, v vl. št. 5738/2, k.o.
Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagatelja, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11.
2003 ter sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. D 18/2007 z dne
1. 6. 2007.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se je zahtevala
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 5. 2008
Dn 650/2008
Os-4327/08
Okrajno sodišče v Lenartu je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Lilijani Rebernik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Karo
Janeza, Maribor, Aškerčeva ulica 18, ki ga
zastopa odvetnik iz Maribora, Bojan Grubar,
izdalo sklep o predlogu za vknjižbo izbrisa
prisilne osnove zastavne pravice in izbris
predznambe zastavne pravice pri nepremičnini parc. št. 747/6 in parc. št. 122.S, pripisanih pri vl. št. 290, k.o. Spodnja Voličina, last
Karo Janeza, roj. 28. 9. 1954, stanujočega
Maribor, Aškerčeva ulica 18, do celote:
– za vknjižbo izbrisa prisilne osnove zastavne pravice, vknjižene v korist upnika
Schumacher Andreja, neznanega bivališča,
v znesku 103.854 DIN in stroški v vrednosti
1.332 DIN, ki je v zemljiški knjigi pod Dn št.
1105/82 vknjižena z naslednjo vsebino:
Na podlagi izvršljive listine Deželnega
glavnega mesta Weisbaden, Mladinskega
urada Weisbaden z dne 17. 5. 1974, v zvezi
s pravnomočnim sklepom Višjega sodišča
v Mariboru, opr. št. R 69/82 z dne 29. 7.
1982 in Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani,
opr. št. II Cp 5/82 z dne 2. 9. 1982, se
pri Karo Janezu st. Lastni ½ vknjiži prisilna
osnova zastavne pravice v znesku 103.854
DIN s stroški v vrednosti 1.332 DIN;
– izbris predznambe zastavne pravice,
vpisane v korist upnika Schumacher Andre-
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ja, neznanega bivališča, v znesku 61.200
DIN, ki je v zemljiški knjigi pod Dn št.
1105/82 vpisana z naslednjo vsebino:
Na podlagi izvršljive listine Deželnega
glavnega mesta Weisbaden, Mladinskega
urada Weisbaden z dne 17. 5. 1974, v zvezi
s pravnomočnim sklepom Višjega sodišča
v Mariboru, opr. št. R 69/82 z dne 29. 7.
1982 in Vrhovnega sodišča SRS v Ljubljani,
opr. št. Cp 5/82 z dne 2. 9. 1982, pri Karo
Janezu st. Lastni ½ se predznamuje zastavna pravica za zavarovanje plačila preživnine
v znesku 61.200 DIN.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo izbrisa prisilne osnove zastavne
pravice in izbris predznambe zastavne pravice pri nepremičninah, navedenih zgoraj,
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 28. 4. 2008
Dn 14165/2004
Os-4969/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Hildegarde Velepič,
Vojkova c. 87, Ljubljana, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 73, v 9. nadstropju, v stanovanjskem bloku na naslovu Vojkova c. 78,
Ljubljana, z ident. št. 01565/177, vpisano
v k.o. Stožice, dne 9. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 14165/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. BS-3 ST-2 155/80
z dne 5. 12. 1980, ki so jo sklenili prodajalec
SOZD ZGP Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5,
po pooblastilu DO Giposs Inženiring, Dvoržakova 5, katerega je zastopal Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga je zastopal direktor TOZD
Bajt Slavko, dipl. ing. arh. ter kupca Meden
Bojan in Meden Nata (roj. Krajnovič), oba
Velikovška 1, Ljubljana, za stanovanje št. 73
v 9. nadstropju, v izmeri 77,70 m2, skupina
F, stolpnica ST-2, na naslovu (bivši naslov
Hošiminhova ulica v Ljubljana) Brodarjev
trg 5 v Ljubljani;
– dodatka s prodajni pogodbi št. BS-3
ST-2 155/80 z dne 5. 12. 1980, z dne 25. 2.
1982, za spremembo kupnine, ki so ga sklenili prodajalec SOZD ZGP Giposs Ljubljana,
Dvoržakova 5, po pooblastilu DO Giposs
Inženiring, Dvoržakova 5, katerega je zastopal Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring
Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga je zastopal
direktor TOZD Bajt Slavko, dipl. ing. arh.
ter kupca Meden Bojan in Meden Nata (roj.
Krajnovič), oba Velikovška 1, Ljubljana, za
stanovanje št. 73 v 9. nadstropju, v izmeri
77,70 m2, skupina F, stolpnica ST-2, na naslovu (bivši naslov Hošiminhova ulica v Ljub
ljani) Brodarjev trg 5 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008

Dn 1639/2007
Os-4974/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Juhant Dušana, Gotska
6, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Jadek in Pensa, d.n.o. o.p., Tavčarjeva 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 63.E, podvl.
št. 3017/63, k.o. Dravlje, dne 17. 4. 2008,
pod opr. št. Dn 1639/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
21. 1. 1971 sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs, kot prodajalcem in Anđelković Đorđetom, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 63.E, podvl. št. 3017/63,
k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 9697/2008
Os-4976/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Martine Hosta, Sela
pri Šentjerneju 16, Šentjernej, ki jo zastopa odv. Marta Petrovčič iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 22.E, podvl. št. 889/22,
k.o. Medvode, dne 17. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 9697/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. T 68-1402 z dne
17. 4. 1967, sklenjene med prodajalko Občino Ljubljana Šiška in kupovalko Vido Simončič, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 22.E, podvl. št. 889/22, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 2132/2007
Os-4980/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Metoda Žunca, Renški
podkraj 49a, Renče, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
6.E, podvl. št. 809/11, k.o. Dravlje, dne
7. 4. 2008, pod opr. št. Dn 2132/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– darilne pogodbe z dne 19. 3. 1984,
sklenjene med Gjerkiš Francem, Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana in Gjerkiš
Jadranko, Trg komandanta Staneta 4, Ljub
ljana, za nepremičnino, garsonjero št. 89
v 10. nadstropju, na naslovu Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
809/11, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
1984, sklenjene med Gjerkiš Jadranko, Trg
komandanta Staneta 4, Ljubljana in Kenda
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Gojko, Vavpetičeva 5, Ljubljana, za nepremičnino, garsonjero št. 89 v 10. nadstropju, na naslovu Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 809/11, k.o.
Dravlje;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne
27. 9. 1984, sklenjenega med Gjerkiš Jadranko, Trg komandanta Staneta 4, Ljub
ljana in Kenda Gojko, Vavpetičeva 5, Ljub
ljana, za nepremičnino, garsonjero št. 89
v 10. nadstropju, na naslovu Trg komandanta Staneta 4, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
809/11, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5 2008
Dn 10843/2004
Os-5021/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Davida Mastena,
Škerjančeva ul. 2, Ljubljana in Eve Belak,
Škerjančeva ul. 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 3.E in 4.E, obe podvl. št. 1317/2, k.o.
Štepanja vas, dne 9. 4. 2008, pod opr. št.
Dn 10843/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 0793/91 z dne 10. 12. 1991, ki sta jo sklenila prodajalec Mesto Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, ki ga je zastopal predsednik IS
SML Marjan Vidmar, dipl. iur. po pooblastilu
predsednika IS SML Leopolda Benčina, ing.
gr. in kupovalko Igličar Ivanka, Škerjančeva
2, Ljubljana, za nepremičnino, ki ima sedaj
identifikator 3.E in 4.E in je vpisana v podvl.
št. 1317/2, k.o. Štepanja vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2008
Dn 767/2008
Os-5022/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Anice Kolenc, Dunajska cesta 172, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident.
št. 15.E, vpisani v podvl. št. 4150/15, k.o.
Bežigrad, dne 28. 3. 2008, pod opr. št.
Dn 767/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 121/84
z dne 17. 8. 1984, sklenjene med ZIGP
IMOS, o.sol.o., Ljubljana, kot prodajalcem
in Marijo Rečnik, kot kupovalko ter
– menjalne pogodbe z dne 25. 9. 1992,
sklenjene med Žabkar Boštjanom, takrat
Plevančeva 40, Ljubljana in Bojano Pirjevec, roj. 2. 5. 1963, takrat Trubarjeva 7, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2008
Dn 375/2008
Os-5244/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Lekaj Prene, Kozlovičeva 9, Koper, glede 41/10000 in nepremičnin parc. št. 773,
774/1 in 775/2, vpisanih pri vl. št. 1709, k.o.
Želeče, s sklepom Dn št. 375/2008 z dne
14. 5. 2008, začel postopek za izbris stare hipoteke, to je hipoteke upnice Firma
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, Ljubljana, za
znesek 30.000 DEM, zaradi vknjižbe izbrisa
stare hipoteke.
Upnico oziroma zastavno upnico se poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke
nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica
vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 4. 2008
Dn 1272/2008
Os-5245/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagateljice Žerovc Marije, Srednja vas 21, Srednja
vas v Bohinju, glede nepremičnin parc. št.
129/1, 153, 587, 590, 676, 677, 678, 1122/2,
1176/66, 1176/67 in 1196/26, vpisanih pri vl.
št. 49, k.o. Bohinjska Srednja vas, s sklepom Dn št. 1272/2008 z dne 24. 4. 2008,
začel postopek za izbris stare hipoteke, to je
hipoteke upnice Almira Alpska modna industrija Radovljica, za znesek 50.000,00 YUD,
zaradi vknjižbe izbrisa stare hipoteke.
Upnico oziroma zastavno upnico poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke
nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica
vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 24. 4. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 2942/2007
Os-2171/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Milke Sonc, Tominškova 48, Ljubljana, ki jo zastopa Bojan
Župevec, odvetnik v Ljubljani, proti toženi
stranki Jeluški Pirc, Slape 90, Ljubljana, zaradi plačila 13.205,37 EUR s pp, dne 30. 1.
2008 sklenilo:
toženi stranki se postavi začasna zastopnica – odvetnica Lucija Šikovec Ušaj.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v tej pravdni zadevi, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2008
II P 2122/2007
Os-4556/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Živi Kermelj, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenice, Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki jo
po generalnem pooblastilu Su št. 25-1/06-10
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zastopa Polona Rizman, proti toženi stranki
Davidu Korošcu, neznanega prebivališča (v
tožbi: Mala čolnarska ulica 4f, Ljubljana),
zaradi plačila 6.417,82 EUR s pp, dne 7. 5.
2008 sklenilo:
toženi stranki Davidu Korošcu se v zadevi opr. št. II P 2122/2007, na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Matjaž Čebular, Hacquetova ulica 6,
p.p. 5742, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
I 6895/2005
Os-4922/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v postopku
zavarovanja terjatve upnika Distor d.o.o.,
Kavčičeva 58, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Potočan Bojana, interno, Ljubljana, proti dolžniku Darku Grkiniču, Čikava 64, Grosuplje,
zaradi izdaje začasne odredbe 5.866,63
EUR s pp, 14. 5. 2008 sklenilo:
dolžniku Darku Grkiniču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Marija Bukovec Marovt, Rozmanova ulica 12,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
P 452/2008
Os-4996/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Aleksandra Mihe
Mihalja, ki ga zastopa zakonita zastopnica
Barbara Mihalj, oba stan. Beblerjev trg 11,
Ljubljana, ki ju zastopa odvetnica Mirjana
Kranjčevič iz Ljubljane, proti toženi stranki
Aleksandru Čampa Giorginiju, neznanega
prebivališča, zaradi ugotovitve očetovstva in
določitve preživnine, dne 21. 5. 2008 sklenilo:
toženi stranki Aleksandru Čampa Giorginiju, neznanega prebivališča, se postavi začasna zastopnica – odvetnica Nataša
Čeč Gruden, Prešernova cesta 3, 1000 Ljub
ljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. P 452/2008
– IV, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2008
III P 452/2008
Os-5226/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini Kumar, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (spor se nanaša na OE
Kranj, Bleiweisova 20, Kranj), zoper toženo
stranko Branka Lesjaka, Brilejeva ulica 7,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi plačila 1.248,27 € s pp, dne 28. 5.
2008 sklenilo:
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toženi stranki Branku Lesjaku, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št. III
P 452/2008, postavi začasna zastopnica,
odvetnica Nataša Čeč Gruden, Prešernova
cesta 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi
zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2008
In 251/2007
Os-5128/08
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Tilia d.d.,
Seidlova 5, Novo mesto, zoper dolžnika Petra
Brulca, zaradi izterjave 6.387,16 EUR s pp,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku zaradi nemožnosti vročitve
sodnih pisanj postavilo začasno zastopnico,
Jasno Simčič, odvetnico iz Novega mesta.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 4. 2008
I 886/2007
Os-5123/08
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni sodnici Barbari Gomilar, v izvršilni zadevi upnice Volksbank – Ljudska banka d.d.,
Dunajska 128/a, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Matjaž Rihtar iz Ljubljane, proti dolžnici
Karli Hutterer, neznanega prebivališča (prej
Kamna gorica 1E, Kamna gorica), zaradi
izterjave 704,28 EUR s pp, dne 21. 5. 2008
dolžnici Karli Hutterer postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Mitjo Severja, Gorenjska cesta 1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka (dolžnica) ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
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socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 5. 2008
P 140/07
Os-4564/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke: 1. Nade Mihalič, Nasirec 3, 6240 Kozina in 2. Danijela Mihaliča,
Rodiška cesta 7, Kozina, ki ju zastopa odvetnik Gorazd Gabrič iz Sežane, zoper toženo
stranko Leopolda Fidela, Muggia, V. Emamanuele 3, Italija, sedaj neznanega bivališča,
zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto 8.324 EUR), na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki postavilo
začasno zastopnico, in sicer odvetnico Anito
Hiti iz Sežane, Kraška cesta 6, ki bo toženo
stranko v tem postopku zastopala vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 24. 4. 2008
P 54/08
Os-4919/08
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Karla Križmana, Tublje
pri Hrpeljah 4, 6240 Kozina, ki ga zastopa
odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane, zoper
toženo stranko Antona - Zvonka Kocjančiča,
neznanega bivališča v Kanadi, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku toženi
stranki Antonu - Zvonku Kocjančiču, neznanega bivališča v Kanadi, postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana
Železnika, Pod Sablanico 6, Sežana, ki bo
toženo stranko Antona - Zvonka Kocjančiča,
neznanega bivališča v Kanadi v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena
stranka Anton - Zvonko Kocjančič, neznanega bivališča v Kanadi ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 5. 2008

Oklici dedičem
D 687/2007
Os-5227/08
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Recelj Francu,
roj. neznano kdaj in umrlem 19. 1. 1936
v Innsbrucku, iz Innsbrucka, Avstrija, izdaja
naslednji oklic:
poziva se zapustnikova hči Jera, roj. Recelj, neznanega rojstnega datuma in neznanega bivališča, in njene potomce, da se
priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer Majdi Ani Kristan,
Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 1 leta
od dneva objave tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 28. 5. 2008

Oklici pogrešanih
N 26/2008
Os-5229/08
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Franca
Skubica iz Novega mesta, Gorenje Kamenice 15, ki ga zastopa odv. Tatjana Ahlin,
zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Šteblaja iz Novega mesta, Gorenje Kamenice
12, izda naslednji oklic:
poziva se Jožef Šteblaj, nazadnje stanujoč Gorenje Kamenice 12, Novo mesto,
ki se od konca druge svetovne vojne ni več
pojavil na svojem domu, niti se ni oglasil
svojim sorodnikom, skratka več kot 60 let
ni o njem nobenega glasu, da se priglasi pri
tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer Majdi Ani Kristan, Mesne njive 5,
Novo mesto, v roku 1 leta od dneva objave
tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 27. 5. 2008
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Preklici
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Borovnjak Nenad, Medvedova cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003136561, reg. št. 285222, izdala UE
Ljubljana. gnz-296921
Jerman Jože, Ločna 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 001659165, reg. št. 12145, izdala
UE Novo mesto. gnm-296909
Kastelic Primož, Pot na Gorjance 29,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 001648182, reg. št. 27606, izdala
UE Novo mesto. gnj-296912
Kovačič Matej, Stara vas – Bizeljsko 93,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. F, G,
št. S 003564138, reg. št. 49747, izdala UE
Novo mesto. gnr-296908
Križman Rafko, Trdinova ulica 12/a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000520472, reg. št. 5079, izdala UE
Novo mesto. gno-296907
Škrbec Stanko, Šegova ulica 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001320147, reg. št. 34929, izdala UE
Novo mesto. gni-296913
Šoljić Irena, Ulica Janeza Puharja 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003557173, reg. št. 49863, izdala UE
Kranj. gnk-296911
Vovko Jernejka, Dobravica 20, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001416914, reg. št. 40578, izdala UE
Novo mesto. gnl-296910

Zavarovalne police preklicujejo
Vegi Matej, Gorica 68, Puconci,
zavarovalno polico, št. 50500010201, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnx-296948

Spričevala preklicujejo
Adamič Matej, Muhaber 71, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto, št.
145, izdano leta 1996. gnj-296937
Avsec Jan, Cesta na Brdo 53, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnz-296925
Bajec Mojca, Vodnikova ulica 3,
Domžale, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2005. gnw-296924
Boškovski Damjan, Podpeč 32/a,
Preserje, spričevalo 7. razreda OŠ Preserje,
izdano leta 2006. gnl-296885
Bregar Urška, Tenetiše 9, Litija,
spričevalo 1. in 2. razreda OŠ Podkum,
izdano leta 2003 in 2004. gne-296942
Cesar Karmen, Brezje pri Grosupljem 40,
Grosuplje, spričevalo 8. razreda OŠ Louisa
Adamiča, izdano leta 2007. gns-296903
Čerin Tina, Strmi pot 4, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in

4. letnika Škofijske klasične gimnazije
v Ljubljani, izdano leta 2004 in 2005.
gnt-296927
Đukić Vesna, Cesta v Celje 10, Ljubečna,
spričevalo o končani OŠ Ljubečna, izdano
leta 2002. gnh-296914
Fužir Marija, Braslovče 82, Braslovče,
spričevalo 4. letnika Srednje družboslovne
šole v Celju, izdano leta 1990, izdano na
ime Plaskan Marija. gnw-296928
Jakopič Mateja, Lutverci 52, Apače,
maturitetno spričevalo Gimnazije Franca
Miklošiča Ljutomer, izdano leta 2002.
gnw-296949
Janežič Andraž, Mlaka 38/a, Komenda,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnt-296952
Klančar Urban, Podgozd 67, Ig, izkaz o
uspehu in vedenju OŠ Oskarja Kovačiča v
Ljubljani. gnj-296887
Končan Katarina, Šentjošt nad Horjulom
31, Šentjanž pri Dravogradu, spričevalo
od 1. do 4. razreda OŠ Polhov Gradec.
gnv-296900
Kos Gašper, Bevke 3, Log pri Brezovici,
spričevalo 7. razreda OŠ Antona Martina
Slomška Vrhnika, izdano leta 2005.
gnx-296902
Kosirnik Sara, Ravne 4, Tržič, spričevalo
3. letnika Gimnazije Kranj. gnh-296889
Kosirnik Sara, Ravne 4, Tržič, spričevalo
4. letnika Gimnazije Kranj. gng-296890
Kosirnik Sara, Ravne 4, Tržič, maturitetno
spričevalo Gimnazije Kranj. gnf-296891
Meško Danijela, Višanci 59, Velika Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poslovne šole. gne-296892
Mlakar Tibor, Razgledna 19, Celje,
spričevalo 4. razreda OŠ Lava – Celje.
gnq-296905
Moškon Anica, Kozje 181, Kozje,
spričevalo o končani OŠ Kozje, izdano na
ime Bračun Anica. gnr-296904
Mršić Davor, Breg pri Borovnici 14,
Borovnica, spričevalo 2. letnika ŠC PET v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnb-296920
Peganc Katja, Vrtna ulica 3, Črnomelj,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 2007. gnb-296945
Podvorica Mahič Alen, Franca Mlakarja
34, Ljubljana, spričevalo 4. razreda OŠ
Janeza Levca v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnw-296899
Puc Marija, Strelci 11/c, Markovci,
spričevalo o končani OŠ dr. Franja Žgeča
Dornava. gno-296932
Rihtar Anja, Prešernova 4, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ljubljana
– Šentvid, izdano leta 2008. gnz-296946
Rodela Boštjan, Rižana 26, Dekani,
obvestilo o uspehu 1. letnika SKPŠ
Koper – strojni mehanik, izdan leta 1996.
gny-296947
Rujović Edis, Fužine 2/a, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnx-296898
Sadar Darja, Jurčičeva 37, Žužemberk,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, št. 172, izdano
leta 1995. gnp-296906

Samotorčan Klara, Mala Ligojna 29,
Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnu-296901
Strgar
Matjaž,
Jadranska
cesta
16/b, Ankaran – Ankarano, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1983. gnc-296919
Škorjak Bernardka, Korpule 11, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani.
gnm-296884
Vidmar Jan, Jakčeva ulica 15, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 2005. gnd-296922
Vindiš Tadej, Sp. Hajdina 141, Hajdina,
spričevalo 4. razreda OŠ Breg, izdano leta
2007. gnr-296929
Zajc Pompe Jure, Jezero 28, Preserje,
spričevalo 7. razreda OŠ Preserje, izdano
leta 2006. gny-296897
Zavrtanik Marko, Pražakova ulica 18,
Ljubljana, indeks, št. 18765, izdala Biotehnčna
fakulteta v Ljubljani. gnx-296923
Žugman Simona, Tugomerjeva 4,
Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 2004 in 2006.
gnl-296939

Drugo preklicujejo
Babić Sandra, Papirniški trg 17, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnd-296943
Barle Nina, Zbilje 2, Medvode, študentsko
izkaznico, št. 31220012, izdala Fakulteta za
farmacijo v Ljubljani. gnd-296918
Bitenc Jan, Cesta II. grupe odredov 81,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico,
št. 30014459, izdala FKKT v Ljubljani.
gnm-296934
Bukovšek Erik, Stritarjeva 10, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnb-296895
Cimermačič Franc, Šentjošt 15/a,
Novo mesto, potrdilo o pridobitvi znanja iz
fitomedicine, št. 42659. gnv-296950
Čibej Bruno, Lucija, Sončna pot 87,
Portorož – Portorose, delovno knjižico.
gne-296896
Eržen Katja, Železna cesta 10/c,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za zdravje, leta
1997. gnc-296944
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11,
Veliki Gaber, tahografsko kartico, št.
1070500014213000, izdana na ime
Uremović Danijel. gni-296938
Gregorič Boštjan, Dane pri Sežani 24/c,
Sežana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26293-995-0/03. gnp-296931
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s 6.
členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice
in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
(Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavne
enotne žige in izkaznice pooblaščenih
inženirjev: Albin Zavratnik, univ. dipl. inž. el.,
E-0119, Franc Tekavec, univ. dipl. inž. el.,
E-1338, Boris Uratarič, S-9020. Ob-5798/08
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Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.,
Belokranjska cesta 24a, 8340 Črnomelj, žig
pravokotne oblike z vsebino »Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranjska c. 24, 8340 Črnomelj«. Žig ima logotip v obliki velike črke K,
pod logotipom pa je številka 4. Ob-5758/08
Katančič Ana, Puconci 9, Puconci,
delovno knjižico, št. A 529745, izdala UE
Murska Sobota. gnp-296935
Knežar Miran, Sv. Primož nad Muto 45/a,
Muta, delovno knjižico. gnd-296893
Kovačič Urška, Na Ledinah 6, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala gimnazija Domžale.
gni-296888
Krajnc Bojan – Avtoprevozništvo s.p.,
Močna 50/a, Pernica, dovolinico za Ukrajino
– 3 država, št. 1007122, za leto 2008.
gng-296940
Lebar Renata, Cesta pod ribnikom 9,
Šentjur, delovno knjižico, reg. št. 46491,
izdala UE Ptuj. gnf-296941
Likar Simon, Mladinska 1, Spodnja Idrija,
vozno karto, št. 0711264, izdal Avrigo Nova
Gorica. gnn-296933
Pečarič Martin, Drašiči 33, Metlika,
izkaznico vojnega veterana, št. 0009337,
izdala UE Metlika. gng-296915
Perković Mirko, Kolonija 1. maja 24,
Trbovlje, delovno knjižico. gnf-296916

Piškur Franc, Celovška 163, Ljubljana,
potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz
preizkusa znanja za odgovorno osebo v
cestnem prometu, št. 601082, izdal Interes
– Ljubljana. gnu-296926
Seljak Egon, Cesta IV. prekomorske
54/a, Ajdovščina, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-6043/00-97.
gnk-296936
Slušni aparati Oticon Norma Nova Gorica
d.o.o., Milojke Štrukelj 21, Solkan, obrtno
dovoljenje. gnu-296951
Stegenšek Bor, Celovška cesta 143,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-296886
Street tour, d.o.o., Portorož, Liminjanska
cesta 94a, 6320 Portorož, Id. št. za DDV:
SI25803069, digitalno kartico voznika, št.
1070 50000 239 2000, imetnik kartice je bil
Žorž Cvetko, voznikovo kartico pa je izdalo
podjetje Cetis d.d., Čopova ul. 24, 3000
Celje. Ob-5798/08
Uhan Milan, Rozmanova 32/a, Novo
mesto, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2207-00/94.
gng-296894
Verstovšek Boštjan, Gosposvetska
ulica 2, Celje, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-2877-12/95.
gnq-296930
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