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Javni razpisi
Št. 543/08
Ob-8004/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in
56/08), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
zbiranja predlogov za izbor
organizatorja predstavitve Slovenije
na 53. mednarodni likovni razstavi
– Beneškem bienalu
(v nadaljevanju: ciljni razpis 2,
oznaka JPR2-BB-2009)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa:
predmet razpisa je financiranje kulturnega
projekta za predstavitev Slovenije na 53.
mednarodni likovni razstavi v Benetkah
(v nadaljevanju: projekt). Razstava bo na
ogled v Slovenskem paviljonu (Galerija A+A,
Calle Malipiero 3073, San Samuele, Venezia) v Benetkah, v času od junija do novembra 2009.
2. Razpisno področje
Likovna umetnost: mednarodna predstavitev del s področja sodobne likovne umetnosti.
Kurator 53. mednarodne razstave likovne
umetnosti Daniel Birnbaum pri koncipiranju
aktualnega pregleda sodobne likovne umetnosti ponovno postavlja v ospredje umetnika
in njegovo osebno percepcijo sveta. Išče izvirne in aktualne ustvarjalne rešitve, ki zmorejo velike premike na področju razvoja sodobne umetnosti v mednarodnem prostoru.
Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na Ministrstvu za kulturo ter
na spletnih straneh Beneškega bienala:
www.labiennale.org in Galerije A+A: www.
aplusa.it
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so registrirane za opravljanje
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavno-

sti. Izpisek ne sme biti starejši od šestih
mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi
ministrstvo (društva v javnem interesu in
ustanove na področju kulture), niso dolžne
predložiti dokazila;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2006, 2007 ali
2008, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali
projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2007 ali 2008 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 53. mednarodne likovne razstave
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 53. mednarodne likovne
razstave in to najmanj 6 dni v tednu (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne
razpisne vrednosti in morajo biti izražena
v EUR);
– da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije
A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!
– da pravočasno, tj. do 31. januarja
2009 dostavijo tekstovni in slikovni material
za katalog 53. beneškega bienala, ter promocijsko gradivo za novinarje;
– da imajo izkušnje z organiziranjem razstav na mednarodni in nacionalni ravni. Obvezno dokazilo: navedba najmanj 3 pomembnih razstav, organiziranih v zadnjih treh letih
(od tega vsaj ena na mednarodni ravni).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogodbenih obveznosti (nerealizacija pro-

grama, dela programa ali projektov) v letu
2008 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
4. Izpolnjevanje razpisnih kriterijev
Splošni razpisni kriteriji
– zagotavljanje najvišje
kakovosti projekta
– izkazovanje izvirnosti in
inovativnosti
– aktualnost
– zagotavljanje prepoznavnosti
Slovenije
– upoštevanje mednarodnega
ciljnega občinstva in
predvidevanje čim večje
odmevnosti
Prednostni razpisni kriteriji
– izkazovanje inovativnosti
v načinu predstavitve projekta
na razstavi
– zagotavljanje profesionalne
izvedbe projekta in njegove
mednarodne promocije
– reference organizatorja,
kustosa in avtorja ali avtorske
skupine v mednarodnem
sodelovanju na področju likovne
umetnosti (vabila, uvrstitve
v izbore, nagrade in druga
priznanja, ocene, obiskanost,
strokovni odmevi v javnosti)
– vključevanje mlajših avtorjev
Skupaj 1 + 2

60 točk
20
10
10
10

10
40 točk
10
12

12+1*
5
100

* Društva, ki delujejo v javnem interesu,
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.
Uporaba kriterijev: izbran bo tisti projekt,
ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma
ovrednoten najvišje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni
in prednostni razpisni kriteriji so v sklopih
ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih točk za projekt je 100 točk, pri čemer
je možno število točk za splošne razpisne
kriterije 60 točk, za prednostne razpisne kriterije pa 40 točk.
5. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska utemeljitev projekta, s katero
predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem,
– promocijski načrt projekta,
– seznam referenc predlagatelja, kustosa in izbranega avtorja ali avtorske skupine
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(mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila
na selekcionirane mednarodne razstave,
odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, poslovna uspešnost, ocena
obiska v preteklosti),
– podrobnejši predračun in urnik projekta
po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba,
– pogodba, predpogodba ali izjava avtorja ali avtorske skupine o sodelovanju pri
projektu z navedbo medsebojnih pravic in
obveznosti,
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja,
– navedba najmanj 3 pomembnih razstav (od tega vsaj ene na mednarodni ravni)
organiziranih v zadnjih treh letih.
6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpoložljivih sredstev znaša 80.000,00
EUR.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: začetek črpanja odobrenih sredstev
se prične v letu 2009 in morajo biti porabljena do novembra 2009, oziroma v plačilnih
rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju
proračuna RS za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07).
8. Razpisni rok: razpis se prične 26. 9.
2008 in se zaključi 7. 11. 2008.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavna obrazca 1 in 2,
– tloris Galerije A+A.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca
1 in 2,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3.1,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo
v času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem razpisnem obrazcu, vsebovati mora
vse obvezne priloge in podatke, določene
v razpisni dokumentaciji in predložena mora
biti v ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 7. 11. 2008 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot
priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– Prijava na javni ciljni razpis: 53. mednarodna likovna razstava v Benetkah, z oznako
JPR2-BB-2009. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
7. 11. 2008 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
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Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa. Dopolnjevanje vloge je
možno do zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v času od 26. 9. 2008 do
30. 10. 2008.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno v točki 9.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 14. 11. 2008.
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi
predlagatelja obvestilo najkasneje v 30 dneh
po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo
izbralo organizatorja po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa, in največ do vrednosti
projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo
Št. 331-22/2007/1
Ob-8104/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljevanju: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju:
Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne
14. 2. 2008 o spremembah in popravku
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 2. oktobra 2007 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji, (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3–4;
v nadaljevanju: Uredba 1974/06/ES),
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki

ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007 in
– 1. dopolnitve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki ga je potrdila Komisija EU dne 23. 4. 2008, objavlja
I. javni razpis
za ukrep Podpora kmetijskim
gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah
kakovosti hrane
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora
kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo v upravičeni shemi kakovosti Skupnosti
in/ali Republike Slovenije in imajo že pridobljen certifikat, za delno pokritje stalnih
stroškov nastalih zaradi sodelovanja v upravičenih shemah kakovosti.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za ukrep »Podpora kmetijskim
gospodarstvom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane«, z možnostjo koriščenja do
31. 12. 2010, znaša 5.432.390,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini
4.074.292,00 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – Slovenska udeležba, v višini 1.358.097 EUR.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
območju Republike Slovenije in so vključeni
v eno od shem kakovosti Skupnosti oziroma
nacionalno shemo kakovosti. Vlagatelji za
dodelitev sredstev po tem razpisu morajo proizvode iz upravičenih shem kakovosti
proizvajati, tržiti in na proizvodih uporabljati pripadajoč zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti.
Do podpore niso upravičena kmetijska
gospodarstva, ki sodelujejo v shemah, katerih edini cilj je zagotavljanje višje ravni
nadzora nad spoštovanjem obveznih standardov iz zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje.
III. Predmet podpore
Predmet podpore je delno pokritje stalnih stroškov, ki nastanejo z vključitvijo in
sodelovanjem v shemah kakovosti hrane
ter ima obliko letnega plačila. Vlagatelji lahko na letni ravni uveljavljajo delno pokritje
stalnih stroškov. Podpora se upravičencu
dodeli letno v enkratnem izplačilu na podlagi letnih vlog, vendar največ za obdobje
petih let. Podpora se dodeli upravičencem,
ki proizvode iz shem kakovosti tržijo in na
proizvodih uporabljajo zaščitni znak oziroma simbol kakovosti. Cilj je spodbuditi
kmetijske proizvajalce k aktivnemu sodelovanju v shemah kakovosti, ki pomenijo
izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje
in proizvodov in s tem prispevati k povečanju dodane vrednosti v kmetijstvu in ponudbe na trgu.
Sheme kakovosti, ki so predmet tega
ukrepa, so:
– sheme kakovosti Skupnosti (Uredbe
(ES) št. 1698/2005, 509/2006, 510/2006,
2092/91):
– zaščiteni kmetijski pridelki oziroma
živila (zaščitena označba porekla; zaščitena
geografska označba; zajamčena tradicionalna posebnost),
– ekološka pridelava in predelava,
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– ter priznane nacionalne sheme ka
kovosti:
– višja kakovost.
Podpora bo namenjena kmetijskim pro
izvajalcem, ki kmetijske proizvode oziroma
živila tržijo, uporabljajo zaščitni znak oziroma simbol kakovosti ter proizvode pro
izvajajo v skladu z uredbami in pravilniki, ki
urejajo navedene sheme kakovosti.
Podpore se ne dodelijo za:
– kmetijska gospodarstva, ki prejemajo
povrnitev stroškov kontrole po Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz programa razvoja podeželja za RS od 2004–2006
v letih 2007–2010,
– kmetijska gospodarstva, ki prejemajo
za isti namen podporo preko ukrepov 1.
stebra kmetijske politike, ki so navedene
v Uredbi Sveta (ES) 1974/2006,
– sheme, katerih edini cilj je zagotavljanje višje ravni nadzora nad spoštovanjem
obveznih standardov iz zakonodaje Skupnosti ali nacionalne zakonodaje,
– zunanjo kontrolo (certificiranje) kmetijskih gospodarstev, v primeru, da je skupina
proizvajalcev, v katero je kmetijsko gospodarstvo vključeno, že prejela javna sredstva
za povrnitev stroškov zunanje kontrole,
– stroške vzdrževanja in najema objektov.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji za vsa kmetijska gospodarstva:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) mora vlagatelj uporabljati podatke
iz uradnih evidenc in zadnje oddane zbirne
vloge za ukrepe kmetijske politike.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
3. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti kopijo certifikata ali potrdilo o pozitivno
opravljeni kontroli.
4. Uporaba zaščitnega znaka oziroma
simbola kakovosti.
5. Dokazilo, ki dokazuje, da se proizvod
trži.
6. Iz naslova tega ukrepa se pri določevanju letnega izplačila upošteva stalne
stroške, ki so nastali v obdobju od 1. 1. 2007
do zaključka razpisa.
7. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v RKG.
8. Končni prejemnik, ki je za isti namen
in za ista leta, kot navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel sredstva RS ali sredstva EU, do sredstev ni upravičen.
9. Dejavnost za katero so mu bila sredstva dodeljena mora opravljati še najmanj
pet let po zadnjem izplačilu sredstev.
10. Priložiti je treba vse plačane račune,
ki dokazujejo nastale stalne stroške.
11. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu
in priložena dokazila morajo biti skladna.
12. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav,
mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
13. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo

dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
14. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za
Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
V. Upravičeni stroški
Za proizvodnjo zaščitenih kmetijskih
pridelkov oziroma živil (sheme Skupnosti)
in proizvodov višje kakovosti (nacionalna
shema) se kot upravičeni stalni stroški upoštevajo:
– stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost
z zahtevami iz specifikacij (certificiranje, letna zunanja kontrola, nenapovedana zunanja kontrola, kontrola skupine proizvajalcev,
notranja kontrola),
– stroški analiz vzorcev kmetijskih pro
izvodov oziroma surovin, zahtevanih v specifikacijah proizvodov (organoleptične analize, fizikalno-kemične analize, mikrobiološke
analize, določanje GSO idr.),
– administrativni stroški (letna članarina za vključevanje v skupino proizvajalcev
proizvoda, vodenje evidenc, stroški tiskanja
nalepk simbolov kakovosti oziroma zaščitnih
znakov).
Za ekološko pridelavo in predelavo (shema Skupnosti) se kot upravičeni stalni stroški upoštevajo:
– stroški kontrole, ki zagotavlja skladnost
z uredbo in pravilnikom (letna kontrola pridelave na kmetijskem gospodarstvu, letna
kontrola predelovalnega obrata na kmetijskem gospodarstvu, nenapovedane kontrole, kontrola skupine proizvajalcev, notranja
kontrola),
– stroški analiz živil rastlinskega izvora,
krme in tal (fizikalno-kemične analize, določanje GSO idr.),
– administrativni stroški (letna članarina za vključevanje v skupino proizvajalcev
proizvoda, vodenje evidenc, stroški tiskanja
nalepk simbolov kakovosti oziroma zaščitnih
znakov).
Podpora se dodeli za obdobje največ 5
let. Iz naslova tega ukrepa se upoštevajo
stalni stroški, ki so nastali v obdobju od 1. 1.
2007 do zaključka razpisa.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Podpora se enemu upravičencu dodeli vsako leto v obliki
letnega izplačila na podlagi letnih vlog za
stalne stroške nastale v tekočem letu, razen za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2008, kjer lahko vlagatelj poda eno vlogo
za nastale stalne stroške v tem obdobju.
En upravičenec bo lahko prejemal podporo
za obdobje največ petih let. Iz naslova tega
razpisa se pri določevanju izplačila upošteva stalne stroške, ki so nastali v obdobju od
1. 1. 2007 do 31. 12. 2008, od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2009 in od 1. 1. 2010 do 31. 12.
2010 oziroma do datuma zaključka razpisa.
Do odprtja razpisa lahko en upravičenec za
vsako določeno obdobje (1. 1. 2007–31. 12.
2008 ali 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 ali 1. 1.
2010 do 31. 12. 2010) da eno vlogo za povrnitev nastalih stalnih stroškov.
Struktura financiranja je za vlagatelje
vključene v sheme kakovosti sledeča:
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– do 3.000 EUR za ekološko pridelavo in
predelavo (shema Skupnosti),
– do 1.500 EUR za zaščitene kmetijske
pridelke oziroma živila (sheme Skupnosti)
in za proizvode višje kakovost (nacionalna
shema).
Višina letnega plačila se natančneje definirana v stroškovniku, ki je priloga razpisne
dokumentacije. Na podlagi že izplačanih računov, ki bodo priloga k vlogi, se bo določila
stopnja letne podpore, ki ne sme presegati
najvišjega dovoljenega zneska pomoči za
določeno shemo kakovosti.
Sredstva se izplačajo na podlagi vloge
upravičenca za izplačilo sredstev. K vlogi
mora upravičenec priložiti originalne račune
ter originalno dokazilo o njihovem plačilu
v primeru, da vrednost računa presega 417
eurov.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati vlogo na
ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta.
V primeru, da upravičenec vloge za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku,
mu ARSKTRP ne more zagotoviti izplačilo
v tekočem letu, ampak v naslednjem letu.
Javni razpis bo odprt od dneva objave
javnega razpisa do porabe sredstev.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za I. javni razpis za Podporo kmetom, ki sodelujejo v shemah kakovosti hrane vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Stroškovnik sodelovanja v shemah kakovosti hrane;
– Seznam kmetijskih proizvodov, ki so
upravičeni do podpore znotraj ukrepa;
– Vsebina vloge:
– Osnovni podatki o vlagatelju – Prijavni obrazec;
– Seznam prilog, ki jih mora predložiti
vlagatelj.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s to razpisno
dokumentacijo.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni
žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do zaprtja
javnega razpisa, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga mora
biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak delovni dan, in sicer
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30,
ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma,
kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.
mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
VIII. Rok in način prijave
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni

Stran

3218 /

Št.

91 / 26. 9. 2008

deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Na ovojnici mora biti označeno: »Ne odpiraj – vloga na prvi javni razpis Podpora
kmetijskim gospodarstvom, ki sodelujejo
v shemah kakovosti hrane«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči,
se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja po
gojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
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Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe s strani
upravičenca, šteje kot odstop od izvedbe
naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-23/2007/4
Ob-8105/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljevanju: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju:
Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne
14. 2. 2008 o spremembah in popravku
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru

skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 2. oktobra 2007 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji, (UL L št. 280 z dne 24.10 2007, str. 3–4;
v nadaljevanju: Uredba 1974/06/ES),
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki
ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007 in
– 1. dopolnitve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki ga je potrdila Komisija EU dne 23. 4. 2008, objavlja
II. javni razpis
za ukrep Podpora skupinam
proizvajalcev pri dejavnostih
informiranja in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v sheme
kakovosti hrane
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora skupinam proizvajalcev za delno pokritje izvajanja aktivnosti informiranja, oglaševanja in
pospeševanja prodaje na notranjem trgu EU
za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti Skupnosti in/ali Republike Slovenije.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa »Podpora skupinam pro
izvajalcev pri dejavnostih informiranja in
pospeševanja prodaje za proizvode, ki so
vključeni v sheme kakovosti hrane«, z možnostjo koriščenja do 30. 6. 2011, znaša do
2.000.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini
1.500.000,00 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – Slovenska udeležba, v višini 500.000,00 EUR.
II. Vlagatelji
(1) Vlagatelji za dodelitev nepovratnih
sredstev po tem razpisu so skupine pro
izvajalcev, ki so pravne osebe in dokazujejo,
da združujejo proizvajalce, ki tržijo kmetijske
pridelke ali živila upravičenih shem kakovosti ter uporabljajo pripadajoče simbole kakovosti oziroma zaščitne znake in:
– so zaščitile svoje proizvode na ravni
EU oziroma so njihovi proizvodi že zaščiteni na nacionalni ravni in v postopku pridobivanja evropske zaščite za zaščiteno
označbo porekla, zaščiteno geografsko
označbo in zajamčeno tradicionalno posebnost oziroma,
– predstavljajo proizvajalce ekološko pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov
oziroma živil z označbo ekološko pridelano
oziroma,
– predstavljajo proizvajalce integrirano
pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil
z označbo integrirano pridelano oziroma,
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– so zaščitile svoje proizvode na nacionalni ravni z označbo višja kakovost oziroma,
– predstavljajo proizvajalce kakovostnih
vin, pridelanih na določenem pridelovalnem
območju (kakovostno vino ZGP, vrhunsko
vino ZGP in vino PTP).
(2) Skupno vlogo lahko vloži tudi več
skupin proizvajalcev, ki ločeno zastopajo
kmetijske pridelke oziroma živila iz shem
kakovosti in so posamezni upravičenci znotraj tega ukrepa. Vlogo vloži pooblaščena
skupina proizvajalcev v imenu vseh upravičenih skupin proizvajalcev.
(3) Skupina proizvajalcev mora:
– biti pravno ustanovljena pri pristojnem
organu Republike Slovenije in z ustanovitvenimi dokumenti izkazuje, da je ustanovljena
tudi z namenom, da združuje proizvajalce
ene od upravičenih shem kakovosti,
– zagotoviti uporabo simbola kakovosti
oziroma zaščitnega znaka na proizvodih iz
shem kakovosti pri proizvajalcih, ki so se
certificirali,
– dokazati, da se proizvodi tržijo oziroma, da člani skupine proizvajalcev tržijo pro
izvode iz sheme kakovosti in
– predložiti program pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje dva
dela, in sicer:
– vizijo razvoja pospeševanja prodaje, oglaševanja in informiranja za petletno
obdobje, razdeljeno po letih in pričakovanih
učinkih
– natančen načrt aktivnosti oziroma
projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje, za katere se skupina pro
izvajalcev prijavi na razpis,
(4) Poklicne ali panožne organizacije pro
izvajalcev, ki zastopajo enega ali več sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja in medu se ne štejejo kot
skupine proizvajalcev znotraj tega ukrepa.
III. Predmet podpore
Podpora v okviru tega ukrepa se dodeljuje skupinam proizvajalcev za aktivnosti
informiranja potrošnikov, oglaševanja in pospeševanja prodaje na notranjem trgu EU,
ki bodo potrošnike spodbujale k nakupu in
uporabi kmetijskih in živilskih proizvodov, ki
so vključeni v upravičene sheme kakovosti
predvsem zaradi njihove kakovosti.
Podpre se samo skupine proizvajalcev,
ki proizvode iz shem kakovosti tržijo in uporabljajo nacionalni oziroma evropski zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti oziroma navajajo kategorijo kakovosti.
Upravičene sheme kakovosti Skupnosti
in/ali Republike Slovenije znotraj tega ukrepa so:
a) ekološka pridelava in predelava,
b) zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost),
c) kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju (kakovostno
vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino PTP),
d) integrirana pridelava in
e) višja kakovost.
Namen podpore je doseči boljše poznavanje proizvodov označenih s simboli
kakovosti oziroma zaščitnimi znaki s strani
potrošnikov ter bolj organizirano in aktivno trženje s strani proizvajalcev, kar lajša
usklajevanje ponudbe in povpraševanja,
odpira nove tržne možnosti za proizvajalce
ter posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem na konkurenčnost

agroživilskega sektorja. V tem okviru bodo
podprte aktivnosti, ki seznanjajo potrošnike,
da gre za proizvod iz upravičene sheme
kakovosti, z določenim zaščitnim znakom
oziroma simbolom kakovosti oziroma določene kakovostne kategorije (za vina), ki
ima specifične lastnosti in je višje kakovosti
zaradi specifičnih proizvodnih metod, načina
pridelave in predelave, vpliva geografskega območja itd. Po odobritvi vloge morajo
vse izvedene aktivnosti glede lastnosti pro
izvodov temeljiti na znanstvenih, tehničnih,
tradicionalnih, zgodovinskih, proizvodnih ali
drugih enakovrednih izsledkih.
Po odobritvi vloge je obvezujoče, da se
pri izvajanju aktivnosti iz projekta, na materialih namenjenih za informiranje, oglaševanje
in pospeševanje prodaje pojavi v ospredju
ime proizvodov iz upravičene sheme kakovosti oziroma vinorodni okoliš, naziv sheme
kakovosti in zaščitni znak oziroma simbol
kakovosti proizvoda oziroma kategorija kakovosti za vina, in sicer:
– za ekološke proizvode navedba imen
ekoloških proizvodov oziroma vrste ekoloških proizvodov, naziv sheme kakovosti,
pripadajoči EU in nacionalni zaščitni znak
oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po evropski zakonodaji kot zaščiteni kmetijski pridelki
oziroma živila (zaščitena označba porekla,
zaščitena geografska označba in zajamčena tradicionalna posebnost), navedba zaščitenega imena, naziv sheme kakovosti ter
pripadajoči nacionalni in/ali evropski zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so zaščiteni po nacionalni zakonodaji kot zaščiteni kmetijski
pridelki oziroma živila (zaščitena označba
porekla, zaščitena geografska označba in
zajamčena tradicionalna posebnost) in so
v postopku pridobivanja evropske zaščite,
navedba zaščitenega imena, naziv sheme
kakovosti in pripadajoči nacionalni zaščitni
znak oziroma simbol kakovosti;
– za proizvode, ki so integrirani in za
proizvode zaščitene kot višja kakovost, navedba imena oziroma vrste proizvoda, naziv
sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni
zaščitni znak oziroma simbol kakovosti;
– za kakovostna vina ZGP, vrhunska vina
ZGP in vino PTP pravilna celotna navedba
kategorije kakovosti vina, vinorodnega območja oziroma okoliša, in imena.
Potrebno je zagotoviti, da je v ospredju
sporočila ime proizvodov iz shem kakovosti
oziroma vinorodni okoliš, naziv sheme kakovosti in pripadajoči nacionalni in/ali evropski
zaščitni znak oziroma simbol kakovosti oziroma navedba kategorije za vina. Pri izvajanju aktivnosti se lahko v ozadju sporočila
pojavijo tudi druge informacije glede označevanja, ki se navezujejo na skupino pro
izvajalcev in posamezne proizvajalce, vendar ne sme biti glavno sporočilo aktivnosti.
Podpora bo namenjena aktivnostim informiranja, oglaševanja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v upravičene sheme kakovosti hrane, kot so:
– organizacija, sodelovanja in priprava
javnih nastopov, delavnic in dogodkov;
– oglaševanje in informiranje na prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije;
– priprava, izdaja in distribucija informacijskega in promocijskega materiala za namene pospeševanja prodaje in obveščanja
potrošnikov in javnosti o pomenu kmetijskih
pridelkov in živil iz shem kakovosti;
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– organizacija in izvedbe drugih ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil iz shem kakovosti.
Podpore se ne dodelijo za:
– iste aktivnosti vlagateljev, ki so se ali se
financirajo po Uredbi (ES) št. 3/2008 z dne
17. decembra 2007 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL
L št. 3 z dne 5. 1. 2008), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 479/2008 z dne
29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za
vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999,
(ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in
(ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS)
št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št.
148 z dne 6. 6. 2008, str. 1),
– dejavnosti v zvezi s promocijo blagovnih znamk, katerih ime se ne nanaša na
ime zaščitenega proizvoda oziroma naziva
sheme kakovosti (pri načinu pridelave). Promocije blagovnih znamk, kot glavno sporočilo promocijskih aktivnosti niso upravičene
do podpore,
– dejavnosti v zvezi s promocijo drugih
sporočil, ki niso vezana na promocijo shem
kakovosti,
– projekte, ki prejemajo za isti namen
podporo preko ukrepov I. stebra kmetijske
politike navedene v Uredbi 1974/06/ES,
– iste aktivnosti, ki so bile oziroma so
podprte znotraj ukrepa podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev,
– aktivnosti, ki jih vložijo poklicne ali panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo enega ali več sektorjev na področju
sadja, zelenjave, poljedelstva, oljčnega olja
in medu se po tem razpisu ne priznajo kot
skupine proizvajalcev.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
A) Splošni pogoji za vse skupine pro
izvajalcev:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju
ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi
programa pospeševanja prodaje) uporabljati
podatke iz uradnih evidenc in zadnje oddane
zbirne vloge za ukrepe kmetijske politike.
2. Skupina proizvajalcev je pravno registrirana pri pristojnem organu RS, ki z ustanovitvenimi in drugimi dokumenti jasno izkazuje, da je ustanovljena tudi z namenom
združevanja proizvajalcev vsaj ene od upravičenih shem kakovosti (poklicne in/ali panožne organizacije proizvajalcev, ki zastopajo
enega ali več kmetijskih sektorjev se ne morejo kvalificirati za skupine proizvajalcev).
3. V primeru skupne vloge, se mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, da vse
skupine proizvajalcev, ki vlagajo skupno vlogo pooblaščajo eno skupino proizvajalcev
kot nosilko projekta.
4. Skupina proizvajalcev oziroma člani
skupine proizvajalcev morajo uporabljati
simbol kakovosti oziroma zaščitni znak pripadajoče sheme kakovosti oziroma za vina
navedba kategorije kakovosti.
5. Skupina proizvajalcev mora dokazati,
da se proizvodi tržijo,
6. Predložen program pospeševanja
prodaje skupine proizvajalcev, ki vsebuje
dva dela, in sicer (program mora biti potrjen
s strani vlagateljev):
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i. vizijo razvoja (pospeševanja prodaje,
oglaševanja in informiranja) za petletno obdobje razdeljeno po letih in po pričakovanih
učinkih ter
ii. natančen načrt aktivnosti za predložen
projekt glede informiranja, oglaševanja in
pospeševanja prodaje za katere se skupina
proizvajalcev javi na razpis. V projektu bodo
podprte samo upravičene aktivnosti, ki so
definirane v stroškovniku.
7. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, programu in priloženih dokazilih morajo
biti skladni.
8. Kot začetek aktivnosti se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja
(končnega prejemnika) na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev itd.) od 1. 6. 2008,
razen stroški priprave programa pospeševanja od 1. 1. 2008. Z izvedbo aktivnosti se
lahko prične od 1. 6. 2008, vendar se bodo
stroški teh aktivnosti upoštevali kot upravičljivi le v primeru, da pride do pozitivne
odločbe o dodelitvi sredstev.
9. Prejemnik sredstev mora zagotoviti,
da se izvajajo samo aktivnosti iz projekta,
kjer je osrednje sporočilo promocija shem(e)
kakovosti, ime proizvoda(ov) oziroma vinorodni okoliši ter pripadajoči zaščitni znaki
oziroma simboli kakovosti oziroma kategorija kakovosti. Prejemnik sredstev mora k posameznemu zahtevku priložiti dokazila, ki za
vsako aktivnost dokazujejo pravilno izvajanje aktivnosti (informacijska, promocijska in
oglaševalska gradiva oziroma druga gradiva
(poročilo, koncept …), ki jasno dokazujejo
pravilno izvajanje podprtih aktivnosti, katere
so skladne z zahtevami tega javnega razpisa in z zakonodajo Skupnosti).
10. Projekt mora biti ekonomsko upravičen oziroma mora vplivati na ekonomsko
učinkovitost, kar mora biti razvidno iz programa pospeševanja prodaje in mora vlagatelj dokazovati po končanem projektu ter
zagotoviti spremljanje učinka še 5 let.
11. Predloženo mora biti dokazilo o pozitivnem finančnem stanju vlagatelja z namenom zagotovitve lastnega deleža.
12. Prejemnik sredstev mora za projekt,
za katerega je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom in odločbo, ter jo hraniti pet let po prejemu potrdila ARSKTRP o zaključku projekta.
13. Za stroške vseh storitev, dobav in
del, ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Če se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem.
14. Prejemnik sredstev, ki je za isti projekt, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel sredstva RS ali sredstva EU,
do sredstev ni upravičen.
15. V primeru, da skupina proizvajalcev
združuje večje število različnih proizvodov,
se mora zagotoviti ločena administrativna
enota za proizvode iz shem kakovosti, ki
združuje proizvajalce proizvoda(ov) za katere se predloži projekt. Prejemnik sredstev
(skupina proizvajalcev) mora za shemo(e)
kakovosti imeti odprt poseben račun oziroma podračun in voditi ločeno knjigovodstvo
za to administrativno enoto.
16. V primeru skupne vloge se mora za
namen projekta odpreti poseben račun in
voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razde-
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litvijo stroškov za projekt informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje.
17. Prejemnik sredstev mora biti vključen
v shemo kakovosti in zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti
na proizvodih iz sheme kakovosti, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
18. Prejemnik sredstev mora vse podprte aktivnosti informiranja, promocije in oglaševanja izvajati na notranjem trgu EU.
19. Pred zaključkom projekta mora biti
izvedeno vrednotenje rezultatov in doseženih učinkov akcije.
20. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema zahtevka za
vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
22. Prejemnik sredstev mora v celoti izvesti aktivnosti odobrenega projekta.
23. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za
Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
B) Specifični pogoji za skupine pro
izvajalcev, ki združujejo proizvajalce za:
1. Ekološko pridelavo in predelavo ter
integrirano pridelavo:
– natančen seznam članov skupine pro
izvajalcev, ki imajo certifikat oziroma potrdilo
o opravljeni kontroli za zgornji shemi,
– kopije certifikatov vseh navedenih članov.
2. Zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila ter višjo kakovost:
– natančen seznam članov skupine pro
izvajalcev, ki imajo certifikat oziroma potrdilo
o opravljeni kontroli za zgornji shemi,
– kopija certifikata, da je skupina pro
izvajalcev s člani skupine proizvajalcev pridobila certifikat.
3. Kakovostna vina ZGP, vrhunska vina
ZGP in vino PTP:
– seznam članov skupine proizvajalcev
za določeno kakovostno vino,
– kopije odločb o oceni vina.
V. Upravičeni stroški
Podpora bo namenjena pokrivanju stroškov, nastalih pri izvajanju aktivnosti informiranja, oglaševanja in pospeševanja prodaje
za proizvode, ki so vključeni v upravičene
sheme kakovosti hrane.
Upravičeni stroški so:
– stroški organizacije, sodelovanja in
priprave javnih nastopov, delavnic in dogodkov,
– stroški oglaševanja in informiranja na
prodajnih mestih in po drugih kanalih komunikacije,
– stroški priprave, izdaje in distribucije
informacijskega in promocijskega materiala
za namene obveščanja potrošnikov in javnosti ter pospeševanja prodaje kmetijskih
pridelkov in živil iz shem kakovosti,
– stroški organizacije in izvedbe drugih
ustreznih oblik oglaševanja za namene informiranja in pospeševanja prodaje kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti.
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Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
v obdobju od 1. 6. 2008 do vključno 30. 6.
2011. Stroški priprave programa pospeševanja prodaje skupine proizvajalcev so lahko nastali od 1. 1. 2008 dalje.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi sledečih meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v nacionalni uredbi PRP
2007–2013:
1. Strokovna ocena:
– vrsta sheme kakovosti,
– usposobljenost skupine proizvajalcev,
2. Ekonomska ocena:
– izvedljivost projekta in pričakovani
učinki,
– ekonomska storilnost,
– tržna proizvodnja.
Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila
1. Strokovna ocena
1.a Vrsta sheme kakovosti
1.b Usposobljenost skupine proizvajalcev
2. Ekonomska ocena
2.a Izvedljivost projekta in pričakovani učinki
2.b Ekonomska storilnost
2.c Tržna proizvodnja

Da
Ne
Maks. št. točk: 100
40
30
10
60
30
5
25

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom 0
točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili
za izbor bo projekt dosegel določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki
bodo pri ocenjevanju prejele 61 točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča:
– do 70% priznane vrednosti projekta se
zagotovi iz javnih sredstev, od tega 75%
zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja) in 25% zagotovi Republika
Slovenija.
– vsaj 30% priznane vrednosti projekta
sredstev zagotovi vlagatelj.
Za sheme kakovosti Skupnosti (ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki oziroma živila ter kakovostna
vina ZGP, vrhunska vina ZGP in vino PTP)
in nacionalne sheme kakovosti (integrirana
pridelava in višja kakovost) znaša najvišji
znesek podpore za posamezen projekt do
200.000,00 EUR.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevku mora
upravičenec priložiti originalne račune ter
originalno dokazilo o njihovem plačilu. Zahtevku mora upravičenec prav tako priložiti
dokazila, ki za vsako aktivnost dokazujejo
pravilno izvajanje aktivnosti (vse vrste informacijskih, promocijskih in oglaševalskih
gradiv oziroma drugih gradiv (poročilo, koncept …), ki jasno dokazujejo pravilno izvajanje podprtih aktivnosti, katere so skladne
z zahtevami tega javnega razpisa in z zakonodajo Skupnosti). Upravičenec lahko vloži
največ tri zahtevke za izplačilo sredstev po
zaključenem sklopu aktivnosti.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP
od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta. V primeru,

Št.

91 / 26. 9. 2008 /

Stran

da upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne posreduje v navedenem roku, mu
ARSKTRP ne more zagotoviti izplačilo v tekočem letu, ampak v naslednjem letu.
Sredstva bodo vlagatelji koristili na podlagi odločb o pravici do sredstev, s katero
bo določena tudi dinamika koriščenja nepovratnih sredstev.
Javni razpis bo odprt od dneva objave
javnega razpisa do porabe sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis za podporo skupinam proizvajalcev pri
dejavnostih informiranja in pospeševanja
prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane za leti 2007 in 2008
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Vzorec pogodbe;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam opravičljivih stroškov;
– Seznam kmetijskih pridelkov in živil, ki
so upravičeni do podpore znotraj ukrepa;
– Vsebina vloge:
– Osnovni podatki o vlagatelju;
– Seznam prilog, ki jih mora predložiti
vlagatelj.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s to razpisno
dokumentacijo.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni
žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do zaprtja
javnega razpisa, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga mora
biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak delovni dan, in sicer
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30,
ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma,
kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.
mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije,dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja.
Na ovojnici mora biti označeno: »Ne odpiraj – vloga na II. javni razpis Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode,
ki so vključeni v sheme kakovosti hrane«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
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X. Obravnava vlog in postopek odobri-

Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik
ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se
uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum
in čas njenega prejema se štejeta datum
in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali
oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu
dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku
ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če
se med postopkom preverjanja pregleda
popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni
ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpol-
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njujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali programa pospeševanja prodaje s strani upravičenca, šteje kot odstop od izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-24/2007/3
Ob-8107/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št.
73/08) (v nadaljevanju: Uredba PRP),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljevanju:
Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene
z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008 z dne
14. 2. 2008 o spremembah in popravku
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj

podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 2. oktobra 2007 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji, (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 3–4;
v nadaljevanju: Uredba 1974/06/ES),
– Programa razvoja podeželja RS 2007–
2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki
ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI
2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007 in
– 1. dopolnitve Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013), ki ga je potrdila Komisija EU dne 23. 4. 2008, objavlja
II. javni razpis
za ukrep Podpora za ustanavljanje in
delovanje skupin proizvajalcev
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podpora
za delovanje in ustanavljanje skupin pro
izvajalcev na področju ekološke pridelave
in predelave ter proizvodnje zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil (zaščitena označba
porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost).
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na II.
javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa »Podpora za ustanavljanje in
delovanje skupin proizvajalcev« z možnostjo koriščenja do porabe sredstev, znaša
800.000,00 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013 – EU, v višini
600.000,00 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – Slovenska udeležba, v višini 200.000,00 EUR.
II. Vlagatelji
Vlagatelji za dodelitev nepovratnih
sredstev po tem razpisu so skupine pro
izvajalcev, ki jih je pristojni organ RS uradno
priznal od 1. 1. 2005 naprej. Upravičenci do
podpor v okviru tega ukrepa so skupine pro
izvajalcev, ki:
– združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce določenega ekološkega kmetijskega proizvoda za namene skupnega nastopa
tega kmetijskega proizvoda na trgu ali
– združujejo ekološke kmetijske pro
izvajalce iz določenega območja Republike Slovenije za namene skupnega nastopa
ekoloških kmetijskih proizvodov tega območja na trgu ali
– združujejo proizvajalce določenega
zaščitenega kmetijskega proizvoda za namene skupnega nastopa tega proizvoda na
trgu (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba, zajamčena tradicionalna posebnost).
III. Predmet podpore
Podpore v okviru tega ukrepa se dodeljuje skupinam proizvajalcev ekoloških in
zaščitenih kmetijskih proizvodov z namenom olajševanja njihovega administrativnega ustanavljanja in delovanja. Podpora se
skupini proizvajalcev dodeli letno na podlagi
letnih vlog, vendar največ za obdobje petih
let od registracije skupine proizvajalcev.
Podpora se dodeli z namenom, da začnejo ustanovljene skupine proizvajalcev aktivno delovati in vzpostavijo natančna pravila glede:
– povečanja obsega proizvodnje,
– cenovne politike,
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– povečanja skupnega trženja kmetijskih
proizvodov,
– izvajanja skupnih projektov informiranja in promocije,
– nadzora nad uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti.
Aktivnosti, ki so upravičene do podpore, so izključno namenjene skupinam pro
izvajalcev, ki združujejo pridelovalce in predelovalce za ekološke in/ali za zaščitene
kmetijske proizvode. Zaščiteni kmetijski pro
izvodi, upravičeni znotraj tega ukrepa so
proizvodi, ki so v postopku zaščite oziroma so zaščiteni z naslednjimi označbami:
zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba, zajamčena tradicionalna
posebnost.
Predmet podpore so naslednje upravičene aktivnosti:
– Administrativno delovanje skupine pro
izvajalcev:
– Usposobitev prostora, kar pomenijo aktivnosti vezane na zagotovitev administrativne, tehnološke in informacijske podpore, ki bo omogočalo delovanje skupine
proizvajalcev v prostorih (tehnološki in informacijski priključki, najemnina).
– Registracija skupine proizvajalcev.
– Nabava informacijske tehnologije in
pisarniške opreme.
– Pospeševanje prodaje proizvodov
skupine proizvajalcev.
– Stalna zaposlitev osebe za namene
delovanja skupine proizvajalcev vsaj za
dobo izvajanja projekta.
– Nabava opreme, nujno potrebne za
skupno trženje kmetijskih pridelkov oziroma
živil skupine proizvajalcev.
– Oblikovanje skupnih pravil skupine pro
izvajalcev o proizvodnji. V skupnih pravilih
mora biti določena obveznost članov, da
svoje proizvode tržijo skladno s pravili skupine. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec
del proizvodnje trži sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki
se pridružijo skupini ali združenju, ostanejo
njeni člani najmanj tri leta in da za izstop
velja vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Določena morajo biti skupna pravila o proizvodnji
(zlasti glede kakovosti proizvodov ali ekološke pridelave), skupna pravila o dajanju
blaga v promet in pravila v zvezi s podatki
o proizvodu, predvsem glede na spravilo in
razpoložljivost pridelka.
– Priprava operativnega programa skupine proizvajalcev za obdobje najmanj petih
let, ki vsebuje:
– idejni načrt usklajevanja pridelave in
predelave s povpraševanjem,
– idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov svojih članov,
– načrt priprave pravil glede skupnega trženja, informiranja in promocije.
Podpore se ne dodelijo za:
– projekte, ki jih vložijo poklicne oziroma panožne organizacije proizvajalcev,
ki zastopajo enega ali več kmetijskih sektorjev na področju sadja, zelenjave, poljedeljstva, oljčnega olja in medu, se znotraj
tega razpisa ne kvalificirajo kot skupine pro
izvajalcev,
– projekte, ki prejmejo za isti namen
podporo na podlagi ukrepov I. stebra kmetijske politike, ki so navedene v Uredbi
1974/06/ES,
– iste aktivnosti, ki so bile oziroma so
podprte znotraj ukrepa podpora skupinam
proizvajalcev, pri dejavnostih informiranja in

pospeševanja prodaje za proizvode, ki so
vključeni v sheme kakovosti hrane,
– skupine proizvajalcev, ki ne zastopajo
ekoloških proizvajalcev in proizvajalcev zaščitenih posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živilih.
IV. Splošni pogoji za dodelitev sredstev:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne
dokumentacije za ta ukrep, z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
2. Vlagatelj mora predložiti vlogo na
obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in
dokazili, ki so v njej navedeni.
3. Skupina proizvajalcev mora biti registrirana in pravno ustanovljena kot skupina
proizvajalcev, in sicer:
i. Za ekološko pridelavo in predelavo pri
pristojnem organu RS.
ii. Za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila pri pristojnem organu RS in
priznana po Pravilniku o priznanju skupin
proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05).
4. Skupina proizvajalcev mora združevati vsaj tri člane.
5. Skupina proizvajalcev mora združevati
proizvajalce ekoloških ali zaščitenih posebnih kmetijskih oziroma živilskih proizvodov.
6. Predložiti je treba operativni program
dejavnosti za obdobje najmanj petih let, ki
vsebuje:
i. idejni načrt usklajevanja pridelave
s povpraševanjem,
ii. idejni načrt pospeševanja koncentracije ponudbe in skupnega trženja pridelkov
svojih članov,
iii. načrt priprave pravil glede skupnega
trženja, informiranja in promocije.
7. Izvedba aktivnosti se je lahko pričela
od 1. 9. 2008, stroški teh aktivnosti se bodo
upoštevali kot upravičljivi v primeru, da pride
do pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot začetek aktivnosti se šteje prevzem
katerekoli obveznosti vlagatelja (končnega
prejemnika) na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev itd.).
8. Prejemnik sredstev mora za projekt,
za katerega je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo, ter jo hraniti pet let po
prejemu zadnjega izplačila Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).
9. Prejemnik sredstev, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev
sredstev, že prejel sredstva RS ali sredstva
EU, do sredstev ni upravičen.
10. Prejemnik sredstev mora za shemo
kakovosti voditi ločeno knjigovodstvo z jasno razdelitvijo in vodenjem stroškov za tisto
shemo.
11. Prejemnik sredstev mora biti vključen
v shemo kakovosti, za katero je prejel sredstva, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
12. Za stroške vseh storitev, dobav in
del, ki so višji od 10.000 EUR, mora pridobiti
ponudbe najmanj treh ponudnikov. Če se iz
objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh
ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju
z Agencijo zmanjša število ponudb. Izvirniki
ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in
pregled na kraju samem.
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13. Prejemnik sredstev mora zagotoviti, da bo skupina proizvajalcev zagotavljala
skupno trženje vsaj 25% deleža celotne pro
izvodnje vseh članov, ki se bo izvajalo preko
skupine proizvajalcev po zadnjem izplačilu
sredstev (5 leto).
14. Prejemnik sredstev mora zagotoviti uporabo zaščitnega znaka oziroma simbola kakovosti na proizvodih tistih članov
skupine proizvajalcev, ki so uspešno izvedli
postopek certificiranja in svoje proizvode tržijo, še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
15. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, operativnem programu in v priloženih
dokazilih morajo biti skladni.
16. Pred zaključkom projekta mora biti
izvedeno vrednotenje rezultatov in doseženih učinkov.
17. Prejemnik sredstev, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito,
na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav
mora vrniti vsa že pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
18. Prejemnik sredstev iz prejšnje točke
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma od vročitve dokončne odločbe
za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
19. Prejemnik sredstev mora v celoti izvesti aktivnosti odobrenega projekta.
20. Vlagatelj mora vse aktivnosti, za
katere je prejel podporo po tem razpisu,
označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanje projektov za
Program razvoja podeželja RS za obdobje
2007–2013, ki bo dosegljiv na spletni strani:
www.mkgp.gov.si.
V. Upravičeni stroški
Podpora bo namenjena pokrivanju
stroškov pri izvajanju upravičenih aktivnosti ustanavljanja in delovanja skupin pro
izvajalcev, kateri so:
– stroški administrativnega delovanja
skupine proizvajalcev:
– stroški usposobitve prostorov,
– stroški nakupa informacijske tehnologije (programska in strojna oprema) in
druge pisarniške opreme,
– stroški registracije skupine pro
izvajalcev,
– stroški pospeševanja prodaje;
– stroški stalne zaposlitve osebe za namene delovanja skupine proizvajalcev vsaj
za dobo izvajanja projekta;
– stroški oblikovanja skupnih pravil o pro
izvodnji;
– stroški priprave operativnega programa;
– stroški nabave (nakup oziroma najem)
primerne opreme, ki je nujno potrebna za
skupno trženje kmetijskih pridelkov oziroma
živil skupine proizvajalcev.
Upravičenec bo lahko prejemal podporo
v obdobju prvih 5 let po datumu priznanja
skupine proizvajalcev. Iz naslova tega razpisa se višina podpore izračuna na osnovi
letne tržne proizvodnje in na datum ustanovitve posamezne skupine proizvajalcev.
Upravičeni stroški so stroški, nastali v obdobju od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2009.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z na-
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čeli opredeljenimi v nacionalni uredbi PRP
2007–2013:
1. Strokovna ocena:
– vrsta sheme kakovosti,
– usposobljenost skupine proizvajalcev.
2. Ekonomska ocena:
– ocena operativnega programa in pričakovani učinki,
– tržna proizvodnja.
Šifra vloge, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa
Merila
1. Strokovna ocena
1.a Vrsta sheme kakovosti
1.b Usposobljenost skupine proizvajalcev
2. Ekonomska ocena
2.a Ocena operativnega programa in pričakovani učinki
2.b Tržna proizvodnja

Da
Ne
Maks. št. točk: 100
50
30
20
50
30
20

V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziramo utemeljeno, se bo v tem
delu vloga ocenila z minimalnim številom
0 točk. Na podlagi ocenitve vloge z merili
za izbor, bo vloga dosegla določeno število
točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge,
ki bodo pri ocenjevanju prejele 51 točk ali
več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev in se upravičencu
dodeli letno na podlagi letnih vlog, vendar
največ za obdobje petih let. Delež podpore
znaša do 5% letnega obsega lastne tržne
proizvodnje na dan 31. 12. za preteklo leto.
75% zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad
za razvoj podeželja) in 25% zagotovi Republika Slovenija.
Pri obsegu lastne tržne proizvodnje do
1.000.000 EUR je maksimalna višina podpore v prvih petih letih naslednja:
prvo leto: 5% od tržne proizvodnje,
drugo leto: 5% od tržne proizvodnje,
tretje leto: 4% od tržne proizvodnje,
četrto leto: 3% od tržne proizvodnje,
peto leto: 2% od tržne proizvodnje.
Pri obsegu lastne tržne proizvodnje nad
1.000.000 EUR je lahko najvišja vrednost
odobrenih sredstev za:
prvo leto: 2,5% od tržne proizvodnje,
drugo leto: 2,5% od tržne proizvodnje,
tretje leto: 2,0% od tržne proizvodnje,
četrto leto: 1,5% od tržne proizvodnje,
peto leto: 1,5% od tržne proizvodnje.
Ne glede na obseg lastne tržne pro
izvodnje, v vsakem od prvih petih let podpora ne sme presegati zneskov:
za prvo leto: 100.000 EUR,
za drugo leto: 100.000 EUR,
za tretje leto: 80.000 EUR,
za četrto leto: 60.000 EUR,
za peto leto: 50.000 EUR.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne
račune ter originalno dokazilo o njihovem
plačilu. Upravičenec lahko vloži največ tri
zahtevke za izplačilo sredstev po zaključenem sklopu aktivnosti.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo
sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne posreduje v navedenem roku se
šteje, da je zahtevek za povračilo sredstev

bil vložen od 1. 1. do 5. 10. naslednje leto
in se za ta zahtevek zagotovi izplačilo v naslednjem letu.
Javni razpis bo odprt od dneva objave
javnega razpisa do porabe sredstev.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za II. javni razpis za ustanavljanje in delovanje skupin pro
izvajalcev vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam opravičljivih stroškov;
– Seznam kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki so upravičeni do podpore znotraj
ukrepa,
– Vsebina vloge:
– Prijavni obrazec;
– Seznam prilog, ki jih mora predložiti
vlagatelj.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu s to razpisno
dokumentacijo.
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni
žig) oziroma oddati na vložišču ARSKTRP,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP. Vloga
mora biti izpolnjena in oddana z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, vsak delovni dan, in sicer
od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30,
ob petkih pa od 8. do 14.30. Vprašanja se
lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si ali preko foruma,
kjer bodo objavljeni tudi odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.
mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana (velja poštni žig), od objave
javnega razpisa od 8. ure dalje, do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki
bo objavljen na spletnih straneh ARSKTRP
in MKGP. Vloga se vlaga na predpisanem
obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani
ARSKTRP in MKGP.
Vloga mora biti vpeta v mape in oddana
v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom skupine proizvajalcev, imenom in priimkom zakonitega zastopnika ali pooblaščenca skupine
proizvajalcev in njenim naslovom na ovojnici pošiljke in označeni z oznako javnega
razpisa: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
»Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev«.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani v ustreznih mapah
ter priložen natančen seznam vstavljene
dokumentacije podpisan s strani vlagatelja.
Na ovojnici vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, naslov vlagatelja
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ter oznaka javnega razpisa, na katerega
se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi
ovojnicami se vrnejo vlagateljem neodprte
v originalnih ovojnicah.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo

popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali operativnega programa s strani upravičenca, šteje
kot odstop od izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-28/2007/4
Ob-8108/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MKGP), na podlagi:
– XVI. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 73/08);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februarja 2008 o spremembah
Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL
L št. 46 z dne 21. 2. 2008, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
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Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15) zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1236/2007
z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007,
str. 3) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
javni razpis
za ukrep 323 – Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
iz PRP 2007–2013 ki prispeva k izboljšanju
kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih
območjih.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja, z možnostjo črpanja do
31. 12. 2011, je 6.000.000 EUR, od tega:
– namenska sredstva EU–EKSRP:
4.500.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 1.500.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
Objava o zaprtju razpisa bo objavljena na
spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so fizične in pravne osebe ter
lokalne skupnosti, ki so lastniki ali solastniki objekta ali zemljišča, kjer se bo izvajala
naložba.
Za namene 5. sklopa predmeta podpore so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta
oziroma prostora, ki je predmet podpore.
Izjema so institucije, ki izvajajo javno službo
varstva kulturne dediščine ali ohranjanja narave ter izdajajo strokovna soglasja oziroma
mnenja v postopkih.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe:
Sklop 1: Obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju (nepremični spomenik,
spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina)
1. Obnova kulturne dediščine v primarnem okolju na podeželju vključuje obnovo
spomenikov (nepremičnin, ki so razglašene za spomenik lokalnega ali državnega
pomena), spomeniških območij (območje
nepremične dediščine zavarovano kot spomenik), nepremične dediščine (nepremičnine ali njihovi deli z vrednotami dediščine
vpisani v register dediščine) in naselbinske
dediščine (mestno, trško, vaško jedro, njegov del ali drugo območje) na podeželju, ki
pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju.
Vključuje obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij (hiš, lož, perišč, hlevov,
svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli,
hramov oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za sadje in lan, mlinov in žag, kovačij,
vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih
korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih
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delavnic) vključno s pripadajočo okolico,
podeželskimi vrtovi in parki, drevoredi ter
kulturno krajino.
Predmet podpore je:
1. Obnova objekta, ki je nepremični spomenik (lokalnega ali državnega pomena) ali
nepremična dediščina.
2. Obnova spomeniškega območja,
naselbinske dediščine ali posameznega
objekta, ki se nahaja znotraj varovanega
območja.
V primeru, da se v objektu izvaja nemuzejsko dejavnost, je predmet podpore zunanjost objekta oziroma sanacija temeljev,
strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, stopnišč in balkonov, zunanjih ometov (fasade)
in stavbnega pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je predmet podpore tudi objektu
pripadajoča okolica. Predmet podpore je
samo neposredna okolica, če se ta ureja
v skladu s strokovnimi smernicami.
3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne
krajine (nepremična dediščina, ki je odprt
prostor z naravnimi in ustvarjenimi sestavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno določajo človekovi posegi in
dejavnost).
Predmet podpore je: ureditev poti, ograj,
klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves,
ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev
brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin
in dreves, obnova arhitekturnih elementov
vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni,
pergole.
Sklop 2: Muzeji na prostem
Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in
način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem
primarnem okolju (in situ) in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti)
in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino
oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine.
Predmet podpore je obnova objektov
in območij kulturne dediščine ter prenos
objektov, ki so ali s projektom postanejo
del muzeja na prostem, nakup opreme za
predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji,
avdio-vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske
trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table).
Sklop 3: Ekomuzeji
Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo
lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva
od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo
na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu
dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega
območja ter varovanju dediščine v svojem
izvirnem okolju.
Predmet podpore je obnova objektov in
območij za delovanje ekomuzejev, nakup
opreme za predstavitev muzejske zbirke
(vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) ter
ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table).
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine
Predmet podpore je obnova in oprema
prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine,
ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme
za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdio-vizualna oprema) in postavitev označevalnih
tabel.
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Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih
poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja
Predmet podpore je ureditev lokacije
naravne vrednote ali kulturne dediščine in
njene okolice ob poti; ureditev javnih poti
(poti za pešce, kolesarje, jezdece ipd.), ki
niso namenjene vozilom na motorni pogon,
mulatier, obnova oblikovane narave ali kulturne krajine, ki je javno dostopna (vrtovi,
parki, drevoredi, kali), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in
čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova
arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike,
stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih
motivov, vrtnih paviljonov, pergol in postavitev označevalnih tabel.
Tematska pot mora vključevati vsaj eno
točkovno lokacijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki je vpisana v Register nepremične kulturne dediščine, ki ga
vodi Ministrstvo za kulturo. Lokacije morajo
biti s potjo povezane v vsebinsko celoto.
V primeru že obstoječih poti morajo nove lokacije poti vsebovati vsaj eno novo točkovno
lokacijo naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja vpisano v Register nepremične
kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo ter prispevati novo dodano vrednost
obstoječi poti.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
– Stroški v zvezi z obnovo ali izgradnjo
objekta ali prostora kot so gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, parketarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije, zunanja ureditev okolice objekta),
ki so usklajena s Katalogom konservatorsko
restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil
Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine v septembru 2003 in dopolnil v juniju
2007 (katalog je dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si). Pri posameznih gradbenih
in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz)
in njihova montaža ali stroški izvedbe del
na kraju samem (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del) ter stroški konservatorsko-restavratorskih posegov.
– Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2, 3, 4 in 5, vključno
z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
in računalniško programsko opremo. Med
upravičenimi stroški so še stroški povezani
z vključitvijo opreme v tehnološki proces
(stroški prevoza, montaže opreme).
– Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem,
projektno tehnična dokumentacija, poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske
upravičenosti, nakup patentiranih pravic,
know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja, celostna grafična podoba),
ki lahko predstavljajo vrednost v deležu do
10% skupne priznane vrednosti naložbe.
Upravičeni stroški naložbe so glede na
celotno programsko obdobje 2007–2013
samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev (v nadaljnjem

besedilu: odločba) do dokončanja naložbe
oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.
Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe,
so lahko tudi stroški, nastali pred datumom
izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar
samo od 1. 1. 2007 dalje.
Vsa gradbena in obrtniška dela na objektih in območjih, ki so spomeniki, registrirana
dediščina ali naravne vrednote morajo biti
obvezno izvajana pod nadzorom Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine ali Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
V. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji
1. Vloga mora biti predložena v skladu
z zahtevami razpisne dokumentacije za ta
ukrep. Priložene ji morajo biti vse priloge in
dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji ter morajo biti medsebojno usklajena, resnična, točna, jasna in razumljiva.
2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno
investicijsko-tehnično dokumentacijo z natančnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen, ki jo pripravi odgovorni projektant
ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška
dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, graditev objektov, varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in
ohranjanje narave. Iz dokumentacije mora
biti razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe (v
prijavnem obrazcu Finančna konstrukcija
naložbe).
3. Naložba se mora izvesti na območju
Republike Slovenije.
4. Naložba se mora izvesti izven naselij
s statusom mesta: Ajdovščina, Bled, Bovec,
Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje,
Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica
na Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska
Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož,
Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske
Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur, Škofja
Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje
ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri.
5. Vlagatelji morajo imeti poravnane obveznosti do države.
6. Računi in predračuni se morajo glasiti
na vlagatelja.
7. Vloga mora vsebovati upravljavski načrt naložbe za obdobje petih let po zaključku
naložbe v skladu z izhodišči, ki so objavljeni
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
8. Vlagatelj mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev.
9. Vlagatelj mora za naložbe predložiti:
– če gre za poseg v nepremični spomenik, spomeniško območje, nepremično
dediščino, kulturno krajino, naselbinsko dediščino kulturnovarstveno soglasje Javnega
zavoda Republike Slovenije za varstvo kul-
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turne dediščine v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine;
– če gre za predstavitev zbirke potrjen
obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni državni
muzej oziroma pooblaščeni muzej (seznam muzejev dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/);
– če se poseg izvaja na območju, ki ima
na podlagi predpisov s področja ohranjanja
narave poseben status, naravovarstvene
pogoje oziroma naravovarstveno soglasje
Agencije Republike Slovenije za okolje.
10. Naložbe iz sklopa 1, ki so stanovanjske enote (stalne ali začasne), morajo biti
razglašene za spomenik lokalnega ali državnega pomena.
11. Naložba ne sme biti v postopku denacionalizacije.
12. Če vlagatelj ni lastnik oziroma ni edini lastnik, mora predložiti soglasje lastnika
ali solastnika naložbe.
13. Najvišja vrednost naložbe na podlagi
predračunske vrednosti je lahko ob prijavi
360.000 EUR (vključno z DDV).
14. Vloga mora biti popolna in pri ocenjevanju doseči 15 ali več točk, od tega vsaj
10 točk pri razvojnih družbeno-ekonomskih
učinkih.
15. Če je vlagatelj občina, mora izpolnjevati naslednje specifične pogoje:
– imeti izdelan investicijski načrt v skladu
s predpisom, ki ureja enotno metodologijo
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (priloga
razpisne dokumentacije);
– izbrati izvajalca operativnih del izvedbe
in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo
javna naročila;
– ob oddaji vloge se morata investicijska
dokumentacija in veljavni načrt razvojnih
programov finančno ujemati (priloga razpisne dokumentacije);
– izvirniki ponudb morajo biti vključeni
v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za
revizijo in pregled na kraju samem.
Posebni pogoj:
1. Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko-tehnične
dokumentacije razvidno:
– popis del in stroškov, ki se nanašajo na
celotno naložbo,
– pri fazni gradnji predložen natančen
popis že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščeni projektant ali nadzornik ter zavod,
ki izvaja javno službo v skladu z zakonom
o varstvu kulturne dediščine in zakonom
o ohranjanju narave.
2. Pri naložbah v novogradnje oziroma
prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki so ali bodo v objektih, zgrajenih
tudi za druge namene, se od vseh skupnih
stroškov izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd.) kot upravičeni stroški priznajo
le stroški v sorazmernem deležu glede na
neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori
zasedajo. Delitev stroškov mora predložiti
vlagatelj.
Obveznosti upravičenca:
1. Upravičenec mora o nameravanem
začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno službo, ki izvaja varstvo kulturne dediščine ali ohranjanje
narave (pristojno območno enoto Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine, pristojni državni muzej

oziroma pooblaščeni muzej ali pristojno območno enoto Zavoda Republike Slovenije
za varstvo narave).
2. Upravičenec mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
3. Naložba mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev (v nadaljevanju: zahtevek). Kot
zaključek naložbe se v primeru gradnje za
katero je potrebno gradbeno dovoljenje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma
vključitev opreme v opravljanje dejavnosti.
Ob zaključku naložbe mora upravičenec
predložiti strokovno mnenje pristojnega zavoda, ki izvaja javno službo, da je naložba
izvedena skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine oziroma Zakonom o ohranjanju narave.
4. Naložba se mora zaključiti najkasneje
v dveh letih od datuma izdaje odločbe oziroma najkasneje do 5. 10. 2011.
5. Predmet naložbe se mora uporabljati
izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet podpore.
6. Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000
EUR, pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kolikor se iz objektivnih razlogov ne
more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob
predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo
biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem.
7. Dejavnost, za katero so bila sredstva
dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem
obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
8. Naložba mora biti označena v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in
označevanju projektov v okviru Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si/.
9. Upravičenec mora za naložbo, za
katero je prejel podporo, voditi predpisano
dokumentacijo in dokumentacijo navedeno
v odločbi ter jo hraniti še najmanj pet let po
izplačilu.
10. Prejemnik mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let po izplačilu.
11. Prejemnik je dolžan omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom.
VI. Omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–
2013.
2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
ukrepu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU.
3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu
z veljavno zakonodajo.
4. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– vavčersko svetovanje;
– nakup patentiranih pravic, know-howa,
licenc in nepatentiranega tehničnega znanja;
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– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvo-

– prevozna sredstva;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itn.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– nakup rabljene opreme;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– izdatke pri naložbah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti od
upravičenih stroškov (izmere, priključnine);
– stavbe in območja, ki so v postopku
denacionalizacije;
– premično in živo dediščino;
– razstavne eksponate oziroma zbirke;
– sakralne in grajske objekte ter njim pripadajoče parke, drevorede in vrtove;
– nakup sadilnega materiala enoletnic;
– nepremičnine, ki so predmet izvršbe na
nepremičnino.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev po pravilih državnih
pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja:
– 50% upravičenih izdatkov se zagotovi
iz javnih virov,
– 50% upravičenih izdatkov zagotovi
upravičenec.
Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene
naložbe, ki so upravičene do podpore, za
programsko obdobje izvajanja PRP 2007–
2013, je omejena kot sledi:
– najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.000 EUR;
– prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh
proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ
100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge
pomoči, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti
pomoči.
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev
znaša do 60 dni od prejema popolnega in
ustreznega zahtevka. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno
gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca
(v primeru večjih gradbenih del) ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca.
Upravičenec mora zahtevek za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na
ARSKTRP od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta
v skladu z datumi, ki so navedeni v odločbi.
Kolikor ARSKTRP upravičencu izda odločbo
z datumom vlaganja zahtevka po 5. 10., se
izplačila izvedejo v naslednjem koledarskem
letu. Zadnji datum za vlaganje zahtevkov po
tem razpisu je 5. 10. 2011.
V primeru, da upravičenec zahtevka ne
posreduje v roku navedenem v odločbi, lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov zahtevek ponovno vloži od 1. 1. do 5.
10 naslednjega leta, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg
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višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa
47. člen Uredbe 1974/2006/ES, štejejo tudi
razlogi, na katere upravičenec ni mogel aktivno vplivati.
Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ne more aktivno vplivati, so: neugodne
vremenske razmere, nepredvidena gradbena ter konservatorsko-restavratorska dela,
ki bistveno vplivajo na predvideni potek, zamude pri dobavi opreme in zamude pri delih,
na katere upravičenec ni mogel vplivati ipd.
O teh razlogih mora upravičenec pisno obvestiti ARSKTRP.
Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, na
podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, jih
porabil nenamensko oziroma bistveno spremenil naložbo ali pa del ni izvršil v skladu
z določili odločbe, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo naložbe
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku
sredstev neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta.
Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike v obdobju
dveh let od dokončne odločbe kmetijskega
inšpektorja oziroma prejema odločbe za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti
prejetih zneskov v primerih višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa 47. člen Uredbe
1974/2006/ES.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni
organ in predložiti ustrezna dokazila v 10.
delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba
to zmožna storiti.
VIII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v PRP 2007–2013 ter
– Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij
po stopnji razvitosti za programsko obdobje
2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06);
– naložba je na območju s posebnim varstvenim režimom (narodni, regijski ali krajinski parki ter območja, varovana v skladu
s predpisi, ki določajo varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave);
– odločbi o dodelitvi sredstev za ukrep
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij
v programskem obdobju 2007–2013 (arhiv
ARSKTRP);
– pričakovanih razvojnih družbeno-ekonomskih učinkih naložbe.
Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog
Ukrep Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za naložbe iz sklopov:
Sklop 1: Obnova kulturne, etnološke dediščine na podeželju
Sklop 2: Muzeji na prostem
Sklop 3: Ekomuzeji
Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih
razstav etnološke dediščine
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Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila

Da
Maksimalno
št. točk

Načela
1. Razvojna ogroženost
2. Lokacija naložbe
3. Upravičenec je mladi prevzemnik
Vsebinska ustreznost
1. Sklop dediščine
2. Status dediščine
3. Pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki
naložbe
Skupaj

Ne
Doseženo
št. točk

10
5
5
5
5
20
50

Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog
za naložbe iz sklopov:
Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih
poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja.
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vloga ustreza namenu ukrepa
Merila

Da
Maksimalno
št. točk

Načela
1. Razvojna ogroženost
2. Lokacija naložbe – varstveni režim
Vsebinska ustreznost
1. Lokacija naložbe – povezovanje lokacij
2. Pričakovani razvojni družbeno-ekonomski učinki
naložbe
Skupaj
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor vlagateljev;
– Merila za ocenjevanje vlog;
– Seznam upravičenih stroškov;
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja,
– Seznam obveznih in neobveznih
prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do dneva zaprtja javnega razpisa, vsak
delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za
razvoj podeželja, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
p.p. 189, 1001 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.
arsktrp.gov.si.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po
pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (velja poštni žig), od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni
strani http://www.mkgp.gov.si/.
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po
vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje, označen s strani pošte oziroma vložišča
ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka: »ne
odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep 323«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se
ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.
do 15.30 in v petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski
pošti na naslov aktrp@gov.si.
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim
javnim razpisom. Postopke za dodelitev in
izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
ARSKTRP odpira in obravnava vloge
ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma
po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki
izpolnjujejo predpisana merila, do porabe
razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
V primeru, da je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, se
v primeru, da imata na končnem mestu liste
prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko
komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki
vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih
na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom
ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla
se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev
in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče
listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo
člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so
prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava in oceni ARSKTRP.
Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani
dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če
so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja
pogojev.
Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva,
mora ARSKTRP v roku treh mesecev od
vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati,
da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in
čas njenega prejema se štejeta datum in čas
(ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na
vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene
vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga
ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se

s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti
na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko.
Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov
ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge
se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo
popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge,
ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi
meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže
postavljeni prag minimalnega števila točk,
do porabe sredstev.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku
15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno na način kot je določen za vložitev vloge. Nakazilo na transakcijski račun
upravičenca šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo.
Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor.
Brez predhodnega soglasja ARSKTRP,
se odstopanje od določil odločbe ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, šteje kot odstop od
izvedbe naložbe.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek, do katerega je upravičen upravičenec po pregledu upravičenosti
zahtevka, presega znesek, ki je dodeljen
upravičencu za več kot 3%, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št. 1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-90/2008/2
Ob-8242/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, na podlagi Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06), Sprememb proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna
Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 58/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08), Pravilnika o po-
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stopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07),
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02, 115/05, 61/06
– ZDru-1 in 112/07), Odločbe Evropske komisije o državni pomoči (št. N472/2006-Slovenija, o programu tehnološkega razvoja,
z dne 17. 11. 2006), dopolnitev Programa
za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012,
z dne 3. 4. 2008, Uredbe Sveta (ES) št.
74/2008 z dne 20. 12. 2007 o ustanovitvi
»Skupnega podjetja ARTEMIS« za izvedbo
skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih in Sklepa Vlade RS, št.
50102-4/2008/3, z dne 6. 3. 2008, o določitvi pristojnosti Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo pri izvajanju dejavnosti Skupnega podjetja ARTEMIS, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov v okviru
Delovnega programa Skupnega podjetja
ARTEMIS
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se prijavijo
na ustrezni mednarodni razpis (glej spodaj)
in na tega. Namen obeh razpisov, narodnega in mednarodnega, je isti, to je podpora
projektom, ki obravnavajo snovanje, razvoj
in izvedbo povsodne (ubikvitarne), sodelujoče (interoperabilne), cenovno učinkovite
(angl. »cost-effective«), zmogljive, varne in
zaščitene računalniške strojne in programske opreme.
Rešujejo naj se tri industrijske prednosti:
1. sklicno snovanje in gradnje (angl. »reference designs and architectures«),
2. brezšivna povezljivost in vmesna
oprema (angl. “Seamless Connectivity and
Middleware”) in
3. snovalske metode in orodja (angl.
“Design Methods and Tools”)
Da bi bilo raziskovanje bolj osredotočeno, je bilo razvito osem podprogramov,
in sicer:
PP1. Metode in postopki za varnostno
ustrezne vgrajene sisteme (angl. »Methods
and processes for safety-relevant embedded systems«)
PP2. Osebnostno-osredotočeno upravljanje zdravja (angl. »Person-centric health
management«)
PP3. Pametna okolja in nadgradljive digitalne storitve (angl. »Smart environments
and scalable digital services«)
PP4. Učinkovita proizvodnja in oskrbovalstvo (angl. »Efficient manufacturing and
logistics«)
PP5. Računalniška okolja za vgrajene
sisteme (angl. »Computing environments for
embedded systems«)
PP6. Zaščitenost, zasebnost in zanesljivost (angl. »Security, privacy and dependability«)
PP7. Vgrajene tehnologije za znosno
mestno življenje (angl. »Embedded technology for sustainable urban life«)
PP8. Človeško-osredotočeno snovanje
vgrajenih sistemov (angl. »Human-centric
design of embedded systems«)
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Vsak projekt naj obravnava vsaj eno industrijsko prednost in enega izmed podprogramov.
Ta narodni razpis se navezuje na mednarodni razpis z nazivom »Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa
ARTEMIS Joint Undertaking«, (v angleškem
izvirniku: »Call for proposals under the work
programme of the Artemis Joint Undertaking« » – v nadaljevanju: zadevni mednarodni razpis)), ki je bil objavljen v Uradnem
listu Evropske Unije C 113/10 SL oziroma
EN dne 8. 5. 2008 ter na spletni strani Skupnega podjetja ARTEMIS, ki je: http://artemis-ju.eu/call_2008. Na tej spletni strani se
nahaja tudi ostalo gradivo, pomembno za
razpis, »Delovni načrt 2008« (»Annual Workprogamme 2008«), »Ocenjevalni in izbirni
postopki« (»Evaluation and election rocedures«), »Navodila za prijavitelje« (»Guide for
applicants«), »Pogoji ustreznosti« (»Eligbility criteria« – vse v angleščini) itd.
3. Pogoji sodelovanja
Na ta razpis se lahko prijavijo tista podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, ki
so se prijavile na zadevni mednarodni razpis, upoštevaje pogoje mednarodnega razpisa, ki se preverjajo na mednarodni ravni.
Slovenski prijavitelj in udeleženci morajo
poleg splošnih pogojev mednarodnega razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje, ki se
preverjajo v okviru tega razpisa.
Na javni razpis se lahko prijavijo velika,
srednje velika in mala podjetja in raziskovalno-razvojne organizacije, ki:
– imajo sedež v Republiki Sloveniji,
– niso bila 31. decembra v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 31/07,
33/07-ZSReg-B)
– od leta 2000 niso pridobila ali niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,
– niso za iste stroške pridobila ali niso
v pridobivanju sofinanciranja iz drugih državnih ali lokalnih proračunskih virov,
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave,
– so, če so gospodarske družbe, registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07,
10/08).
Projekt lahko traja največ tri leta.
V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se projekt zavrže.
4. Upravičeni stroški: upravičeni stroški,
ki se sofinancirajo slovenskim udeležencem
po tem razpisu, so: stroški osebja, ki je zaposleno za raziskovalno dejavnost; stroški
amortizacije in vzdrževanja instrumentov,
opreme in zemlje ter zgradb, ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost, stroške svetovanja in drugih storitev zunanjih izvajalcev,
ki se uporabljajo za raziskovalno dejavnost,
režijski stroški in ostali stroški delovanja,
ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti. Natančnejša določila
o upravičenih stroških, vključno z časovnimi
obdobji, so podana v razpisni dokumentaciji
tega razpisa.
5. Sestava projektne skupine
Predloge raziskovalnih projektov lahko
prijavijo udeleženci prijavitelji iz Slovenije

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v mednarodni projektni skupini – konzorciju
z vsaj tremi partnerji, ki prihajajo vsaj treh
držav članic EU, ki so članice Skupnega
podjetja ARTEMIS in ki sodelujejo pri zadevnem mednarodnem razpisu (seznam najdete na naslovni spletni strani zadevnega
mednarodnega razpisa), lahko pa sodelujejo tudi partnerji iz drugih držav pod pogoji,
navedenimi v razpisni dokumentaciji zadevnega mednarodnega razpisa.
Udeleženec projekta lahko v projektu
sodeluje v naslednjih vlogah: lahko je vodja projekta, udeleženec prijavitelj (bodisi iz
Slovenije ali iz druge države) ali običajni
udeleženec.
6. Sestava vloge: za oddajo se sestavi
en izvod popolne vloge po navodilih iz 6.
točke razpisne dokumentacije.
7. Prijava projekta na mednarodni razpis: vodja projekta, ta je v projektu en sam,
mora prijaviti projekt na zadevni mednarodni razpis, v skladu z njegovimi določili in
roki. Tuji udeleženci prijavitelji se prijavljajo
na ustrezne narodne razpise ARTEMIS, če
tako zahtevajo narodne zakonodaje posameznih držav. Če je udeleženec prijavitelj
iz Slovenije hkrati tudi vodja projekta, mora
prijaviti projekt tudi še na zadevni mednarodni razpis, kot že prej navedeno.
8. Prijava na pričujoči narodni razpis: za
udeleženca prijavitelja iz Slovenije velja, da
je en sam (za vsak prijavljeni projekt z ustanovami iz Slovenije). Le on prijavi projekt
na ta narodni razpis, tudi če je slovenskih
udeležencev več. Običajnim udeležencem
iz Slovenije projekta ni potrebno prijaviti.
9. Rok in naslov za predložitev vlog na
ta razpis
Rok za predložitev vlog na ta razpis je
13. oktober 2008, do 14. ure, na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti
ovojnici z oznako spredaj »Ne odpiraj! Vloga
na razpis ARTEMIS 2008« ter s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo dostavljene na ministrstvo, ne glede
na način dostave, do zgoraj določenega
roka.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali ki ne
bodo pravilno označene, ne bodo obravnavane, temveč zavržene.
10. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih
vlog bo potekalo 14. oktobra 2008 ob 14.
uri, v sejni sobi 223/II na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in
bo javno. Na odpiranju strokovna komisija
preveri pravočasnost in pravilno označenost prispelih vlog ter formalno popolnost.
Vloge, ki ne prispejo pravočasno ali ki niso
pravilno označene, se zavržejo. Prijavitelje,
za katerih vloge se na odpiranju ugotovi,
da so nepopolne, bo komisija v roku 8 dni
od odpiranja vlog pisno pozvala, naj jih
dopolnijo.
11. Ocenjevanje in izbira
11.1 Narodno preverjanje pogojev ustreznosti
Strokovna komisija Ministrstva v nadaljevanju postopka preveri izpolnjevanje narodnih ustreznostnih pogojev iz 2. in 3. točke
tega razpisa. V primeru, da je posamezna
vloga nejasna, pozove prijavitelja k dopolnitvi oziroma zahteva pojasnila. Vloge prijaviteljev, ki bodo pozvani k dopolnitvi ali pojasnitvi in se na poziv ne bodo pravočasno
odzvali, se zavrže. Stanje glede izpolnjevanja ustreznostnih pogojev vlog bo sporočeno Skupnemu podjetju Artemis.

Prijaviteljem na narodni razpis bo minister izdal sklep o (ne)izpolnjevanju ustreznostnih pogojev.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme minister, vloži pritožbo. Vložena
pritožba ne zadrži nadaljevanja razpisnega
postopka. O pritožbi odloči minister.
11.2 Mednarodno preverjanje pogojev
ustreznosti, ocenjevanje ter izbira projektov
Tudi na mednarodni ravni se bo opravilo preverjanje splošnih pogojev ustreznosti,
in sicer po določilih mednarodnega razpisa
(npr. sestava projektnega konzorcija, število
udeležencev, iz katerih držav, itd.).
Naloga Skupnega podjetja Artemis je,
da oceni in izbere projekte ter razdeli javna
sredstva po mednarodnem razpisu.
Seznam izbranih projektov (v nadaljevanju: mednarodni seznam) potrdi Odbor
javnih organov. V 15 dneh po izbiri izvršni
direktor Skupnega podjetja o izidu ter o rezultatih, opombah in morebitnih priporočilih
glede sprememb obvesti prijavitelje in ministrstvo.
Na podlagi mednarodnega seznama
Skupno podjetje začne tehnična pogajanja.
O izidih teh pogajanj obvesti ministrstvo.
Po končanih pogajanjih Skupno podjetje
koordinatorjem izbranih konzorcijev pošlje
v podpis sporazum o dodelitvi sredstev in
obrazce o pristopu.
12. Obveščanje o izbiri in sklenitev narodnih pogodb (slovenskih)
Ocenjevanja projektov na narodni ravni
ne bo, temveč se bo upoštevalo mednarodno ocenjevanje.
Komisija po končanem ocenjevanju na
mednarodni ravni, usklajevanju na odboru
Skupnega podjetja ARTEMIS in po opravljenih tehničnih pogajanjih pripravi predlog
sklepov o sofinanciranju na narodni ravni.
Dokončno odločitev o sofinanciranju slovenskega dela posameznega projekta sprejme
minister.
Ministrstvo bo na podlagi pozitivnega
sklepa povabilo prijavitelja k podpisu posebne pogodbe o sofinanciranju z Ministrstvom
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, ki
se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
pogajanj, ki jih bo vodilo skupno podjetje.
Prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema
sklepa o sofinanciranju vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa
pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister.
V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni
od vročitve poziva za podpis pogodbe ne
bo odzval, se bo smatralo, da je umaknil
svojo vlogo.
13. Okvirna višina in delež sredstev ter
obdobje porabe: za sofinanciranje slovenskih udeležencev v projektih je za ta razpis
na proračunski postavki 5687 »Sodelovanje v Evropskem raziskovalnem prostoru«,
konto 4102, zagotovljeno skupno okvirno
200.000 EUR na leto. Projekti se bodo sofinancirali po vrstnem redu mednarodnega
seznama, do porabe sredstev. V primeru,
da bodo projekti pridobili pozitivno oceno in
podporo na mednarodni ravni, a bo zanje
sredstev za sofinanciranje slovenskih udeležencev zmanjkalo, lahko Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na podlagi priporočila Skupnega podjetja Artemis,
ponudi prijaviteljem v podpis pogodbo za
preostanek razpoložljivih sredstev oziroma,
če zmanjkajo tudi ta, pogodbo za 1,00 EUR.
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Projekt bo lahko prejel sredstva do višine,
zaprošene v vlogi, vendar največ do višine
100.000 EUR na leto za projekt, neodvisno
od števila slovenskih udeležencev.
Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2009, 2010, 2011 in 2012,
končna višina sredstev pa je odvisna od
razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena
v proračunih za leta 2010, 2011 in 2012.
Odstotki sofinanciranja so odvisni od vrste
ustanove ter od vrste RR dejavnosti, gibljejo se v razponu so od 40% do 80% in so
podrobneje razvrščeni v tabeli v razpisni
dokumentaciji.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Predstavitev in podrobno pojasnitev
javnega razpisa (točke 1–15),
– Navodilo prijaviteljem za izdelavo prijave,
– Predstavitev slovenskega prijavitelja
(OBRAZEC 1–P),
– Predstavitev ostalih slovenskih običajnih udeležencev (OBRAZEC 1–U),
– Povzetek projekta (OBRAZEC 2),
– Izjavo o strinjanju s pogoji in resničnosti navedb (OBRAZEC 3),
– Izjavo o konzorcijski pogodbi (OBRAZEC 4),
– Osnutek pogodbe s prilogami.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v glavni pisarni na sedežu Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in na spletni strani
www.mvzt.gov.si (javni razpisi).
15. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na
voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pri stični osebi mag.
Rajku Saboju, tel. 01/478-46-40, e-pošta:
rajko.sabo@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-8163/08
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu zavod), Ljub
ljana, Rožna dolina, cesta IX/6, objavlja na
podlagi določil Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 114/06 – Zakon o usklajevanju
transferov posameznikom in gospodinjstvom v RS, 59/07 – Zakon o štipendiranju
in 63/07 – popr.), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08
– ZZdrS-E), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Programa Javna dela za leti 2009 in 2010, ki je bil
sprejet na 251. dopisni seji Vlade Republike Slovenije, dne 11. 9. 2008 ter Pravilnika
o financiranju javnih del (Uradni list RS, št.
112/06, 115/06 in 95/07)
javni razpis
za izbor programov javnih del
v Republiki Sloveniji za leto 2009
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je opraviti izbiro programov javnih del za
leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: programi
javnih del), ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih
delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih,

kmetijskih in drugih programov, ter sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del.
II. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje vključevanja brezposelnih oseb v izbrane programe javnih del
iz proračunske postavke 3551 »Spodbude
za zaposlitev brezposelnih oseb« v skladu s programom Javna dela za leti 2009
in 2010, ki ga je sprejela Vlada Republike
Slovenije.
III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev, namenjenih
za javni razpis je 20.350.000,00 €, in sicer
v okviru proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«.
Razdelitev sredstev po območnih in centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje (v
nadaljnjem besedilu: zavod):
OS Celje: 2.274.750 €,
OS Koper: 724.550,00 €,
OS Kranj: 808.800,00 €,
OS Ljubljana: 2.022.000,00 €,
OS Maribor: 4.077.700,00 €,
OS Murska Sobota: 3.049.850,00 €,
OS Nova Gorica: 370.700,00 €,
OS Novo mesto: 421.250,00 €,
OS Ptuj: 690.850,00 €,
OS Sevnica: 539.200,00 €,
OS Trbovlje: 724.550,00 €,
OS Velenje: 1.145.800,00 €.
Centralna služba/nacionalni programi:
3.500.000,00 €.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna sredstva tega razpisa bodo porabljena
v proračunskem letu 2009 in v plačilnih rokih, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji in programi javnih del:
– izvajalci javnih del so lahko le neprofitni
delodajalci. Zato lahko vloge za programe
predložijo samo tisti delodajalci ali druge
organizacije (v nadaljevanju: izvajalci), ki
opravljajo samo tiste dejavnosti, katerih cilj
ni pridobivanje dobička in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru javnih del, na
trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. Za
neprofitne delodajalce se za potrebe tega
razpisa štejejo vsi tisti delodajalci, ki imajo
v ustanovitvenem aktu določen nepridobitni
značaj oziroma imajo v svojem ustanovitvenem aktu določilo, da vračajo dobiček
v osnovno dejavnost in ga ne delijo;
– izvajalci v obdobju zadnjih dveh let niso
kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
– izvajalci na dan prijave na razpis niso
v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji;
– izvajalci imajo poravnane vse davke in
druge dajatve v Republiki Sloveniji;
– izvajalci so v zadnjih dveh letih izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost;
– da višina vseh prejetih javnih sredstev
ne bo presegla skupnih stroškov zaposlitve
posamezne vključene osebe;
– vsebina predlaganih programov javnih
del je skladna z vsebinskimi merili za izbor
programov javnih del, ki so navedeni v točki
8 »Vsebinska merila za izbor programov
javnih del« razpisne dokumentacije;
– pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja
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v najmanj treh območnih službah zavoda,
pod enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo
prijaviti programa javnih del enake vsebine kot nacionalni program in kot lokalni
program;
– lokalni in nacionalni programi javnih del
morajo imeti naročnika in izvajalca:
– Naročnik zagotavlja, da obstaja javni
interes za izvajanje programa javnega dela.
Izjavo o javnem interesu za programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za
nacionalne programe pa pristojno ministrstvo oziroma pristojna institucija. Izvajalec
mora hkrati z vlogo za izdajo izjave o javnem interesu predložiti vsebino programa
javnih del.
Kadar je izvajanje programa javnega
dela v javnem interesu občine, je ta obvezno naročnik programa in partner v pogodbi
o izvajanju programa javnega dela, čeprav
ne sofinancira programa javnega dela.
Kadar pa je izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela, si mora pridobiti
izjavo o javnem interesu od pristojne občine
oziroma, glede na vsebino programa, od
pristojnega ministrstva ali ustrezne strokovne organizacije. Izvajalec predloži k vlogi
za izdajo izjave o javnem interesu vsebino
programa javnih del.
– Izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru
programa javnega dela in mora zagotavljati
vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem.
VI. Vključevanje brezposelnih oseb
v programe javnih del
Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se
lahko vključujejo v lokalne in nacionalne
programe javnih del, so dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih, razen zakonsko
določenih skupin, pri katerih se ta gostota
zahteva samo ob prvi vključitvi v program
javnega dela (invalidi, katerih invalidnost je
ugotovljena z odločbo pristojnega organa
in ki se jim vključitev lahko podaljša, če jim
ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne
zaposlitve, ter ženske, starejše od 53 let,
in moški, starejši od 55 let) in brezposelni
invalidi ter brezposelni Romi. Ciljna skupina
so tudi udeleženci programov javnih del, ki
so bili vključeni v programe javnih del v letu
2008 manj kot eno leto.
Z merili za izbor programov javnih del
območne službe zavoda določijo, katere
izmed naštetih ciljnih skupin brezposelnih
oseb, bodo dodatno spodbujene za vključitev v programe javnih del, ob upoštevanju
strukture brezposelnih na njihovem območju:
– brezposelne osebe starejše od 50 let,
– brezposelne osebe s I. in II. stopnjo
strokovne izobrazbe,
– brezposelni iskalci prve zaposlitve,
– brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (upad delovne sposobnosti, socialne razmere …),
– brezposelni invalidi, katerih invalidnost
je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.
V nacionalne programe javnih del se
bodo lahko vključevale ciljne skupine brez
Kot invalidi se štejejo osebe po 3. členu
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB2),
podrobno so našteti v 3. členu Navodila za
izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za
invalide (Ur. l. RS, št. 10/05 in 43/05).
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poselnih oseb, ki jih z merili za izbor programov javnih del, v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa določijo območne službe
zavoda, v katerih se bo nacionalni program
javnih del izvajal.
Čas vključitve v program javnih del
Brezposelne osebe so lahko vključene
v program javnega dela največ eno leto,
razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se
jim vključitev lahko podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in moških,
starejših od 55 let, ki so v program javnih
del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za
upokojitev.
Za udeležence javnih del se, kot polni
delovni čas šteje 30-urna tedenska delovna
obveznost.
Število udeležencev: zavod si pridržuje
pravico, da lahko zniža število predlaganih udeležencev ali čas njihove vključitve
v program javnega dela, če oceni, da nista
skladna s predlagano vsebino programa oziroma opisanim obsegom del na udeleženca,
kadar vlagatelj po pozivu ne dokaže, da je
predlog utemeljen.
VII. Merila za izbor programov javnih
del:
a) Merila za izbor programov javnih del
v območnih službah zavoda (za lokalne programe):
Merilo
1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo
2. Ciljne skupine brezposelnih oseb, po posameznih
območnih službah
3. Območje izvajanja programa, zagotovljena sredstva,
reference programa ter popolnost vloge
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se program izbere

Maksimalno
število točk
20
120
30
170
90

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 90 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 80 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na
zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk.
Kolikor bodo na zadnjem odpiranju vloge
vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako
število točk, bo izbran tisti program javnih
del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu.
V primeru, da se tudi po tako postavljenih
merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako
število točk po vseh merilih in tako izbere
vlogo.
b) Merila za izbor nacionalnih programov
javnih del:
Merilo
1. Primernost programa, da se izvaja kot javno delo
2. Ciljne skupine brezposelnih oseb
3. Reference programa ter popolnost vloge
Maksimalno število točk
Minimalno število točk, da se program izbere
Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 70 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 60 točk.

Maksimalno
število točk
20
90
20
130
70

V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog) pa bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk.
V primeru enakega števila točk bodo izbrani
tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje
število točk po 3. merilu. V primeru, da se
tudi po tako postavljenih merilih ne more
izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh
merilih in tako izbere vlogo.
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v točki 7 »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem
odstavku točke III »Okvirna višina sredstev
javnega razpisa« oziroma najkasneje do
5. 10. 2009.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo po
predpisanem roku v mesecu, v katerem bo
ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo kot
prepozne in se kuverte neodprte vrnejo vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve
sredstev pred 5. 10. 2009 se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani zavoda.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec program v dveh izvodih,
3. obrazec izjave 1,
4. obrazec izjave 2,
5. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti podpisan (parafiran) na
vseh straneh.
Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporedno št. 5 v enem
izvodu.
X. Predložitev vlog:
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo
zavoda.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2009 in Ne odpiraj – Vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge, naj
bodo le-te označene enako kot vloga: Javni
razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2009 in Ne odpiraj
– Dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov
območne službe zavoda oziroma naslov
centralne službe zavoda. Zavod za vloge,
poslane po pošti, ne odgovarja.
Na kuverti mora biti označen naziv in
obvezno tudi naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene vloge
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.
2. Prvi rok predložitve vlog je 21. 10.
2008 do 12. ure, po tem datumu pa v letu
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2009 vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji
rok za predložitev vlog je 5. 10. 2009 do
12. ure.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge,
prispele v vložišče do vključno 5. v mesecu
do 12. ure, oziroma do vključno 21. 10. 2008
do 12. ure, če gre za prijavo na prvi rok.
Kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje
za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki
bodo prispele po vsakokratnem roku, razen
po zadnjem (5. 10. 2009) bodo odprte na
naslednjem odpiranju.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložiščih območnih služb
oziroma centralni službi zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od
14. do 16. ure. Razpisna dokumentacija je
dostopna tudi na spletnih straneh zavoda:
http://www.ess.gov.si.
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 ul. 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,
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,
ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre
za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, razen če se
strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog preveliko, odločila, 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.
Javno odpiranje bo vedno na dan, določen za oddajo vlog ob, 13. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na sedežih območnih
služb oziroma za nacionalne programe na
sedežu centralne službe zavoda, navedenih
v točki XI javnega razpisa.
Za odpiranje vlog in izbor so v območnih
službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani
zavoda. Komisije so petčlanske v naslednji
sestavi: predsednik komisije in štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni
v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ka-

tere vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom
za dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže. Pri vsebinskem pregledu se programi
točkujejo na podlagi meril iz točke VII »Merila za izbor programov javnih del« javnega
razpisa. Vlagateljem izbranih programov
zavod posreduje sklepe o izboru, skupaj
s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju
javnega dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni
od prejema sklepa in poziva ne odzove, 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 vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe o izvajanju programa javnega dela.
XIV. Informacije
Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa organizirale skupen sestanek s potencialnimi
vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega
sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni strani zavoda http://www.ess.gov.si.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge
mora zanj zaprositi pravočasno oziroma
najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora
posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni službi zavoda namerava izvajati lokalni ali nacionalni
program javnih del. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani zavoda.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-8014/08
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je
sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta,
objavljamo
razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemno doktorsko delo na področju
kemije in sorodnih ved”
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalci s slovenskim državljanstvom, ki so uspešno zaključili doktorsko delo na področju kemije in
sorodnih ved po 9. oktobru 2007. Pravico do
sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so
večino doktorskega dela opravili v Sloveniji
in kandidati, ki iz utemeljenih razlogov niso
uspeli sodelovati na natečaju v letu 2007.
Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi: prof. dr.
Albin Pintar (predsednik), dr. Franc Avbelj,
dr. Mojca Benčina, doc. dr. Simona Golič
Grdadolnik in doc. dr. Gregor Mali.
Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge, bodo
v četrtek, 13. novembra 2008, ob 13. uri,
v Veliki predavalnici Kemijskega inštituta.
Predložitev prijav: do 3. novembra 2008,
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Preglove
nagrade KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.
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Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah
s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web
of Science (posebej označiti dela, ki so del
doktorata).
Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prednovoletnem
sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici
decembra 2008.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-8103/08
Fundacija za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij, Ljubljana, Stegne
21/c, na podlagi sklepa 5. seje sveta z dne
22. septembra 2008, objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije
v letu 2009
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je financiranje oziroma
sofinanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2009 načrtuje:
a) za
invalidske
organizacije:
14.265.693,00 €,
b) za
humanitarne
organizacije:
7.681.527,00 €.
Skupaj: 21.947.220,00 €.
3. Pogoji za financiranje
Iz sredstev fundacije se financirajo oziroma sofinancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status
pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02).
b) Humanitarne organizacije (splošne
dobrodelne organizacije, organizacije za
kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo
pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št.
98/03).
Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni
program ali program nacionalnega pomena
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo
v okviru javne službe,
– da imajo izdelan finančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2009, iz katerega so razvidni delovanje organizacije
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi
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in storitve in naložbe v osnovna sredstva
organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila
o izvedbi programov v skladu s 23. členom
pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije, če so prejele sredstva
za preteklo leto,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter
programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo finančno ovrednotene letne delovne programe
na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na
spletni strani FIHO http://www.fiho.si ali ga
prevzamejo na sedežu fundacije, Ljubljana,
Stegne 21c, vsak dan od 9. do 12. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni finančno ovrednoten letni
delovni program (drugi odstavek 12. člena
pravilnika).
Kandidati za sredstva fundacije morajo
k vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije,
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
humanitarne organizacije,
– pogodbo ali sklep o sofinanciranju socialnih programov v letu 2008 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2008 prejemali
sredstva iz navedenih naslovov.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v RS, 1000 Ljubljana, Stegne 21c. V zgornjem kotu na prednji strani ovojnice je treba
napisati: »Ne odpiraj, vloga na javni razpis
za financiranje invalidskih oziroma humanitarnih organizacij«, na zadnji strani pa polni
naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma humanitarno organizacijo.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila
v zvezi z razpisom so na voljo vsak dan od
9. do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno
v prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije bosta v sedmih dneh po končanem razpisnem roku odprli pravočasno poslane vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo
razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
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– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 7 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke za
pridobitev sredstev fundacije za leto 2009.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
Nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno
pozoveta tiste organizacije, katerih vloge
niso bile popolne, da jih v 8 dneh dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih organizacije
v zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo
in se jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
fundacije invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije pripravili predlog razporeditve sredstev fundacije za leto 2009 in ga posredovali
v razpravo in odločitev svetu FIHO.
Sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev
fundacije za leto 2009 bodo invalidske in
humanitarne organizacije prejel v 15 dneh
od odločitve na seji sveta. Zoper sklep sveta
o razporeditvi sredstev, s katerim bo odločeno o posamezni vlogi na javni razpis, lahko
invalidska oziroma humanitarna organizacija v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži
pritožbo na Nadzorni odbor FIHO.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim bodo dodeljena sredstva, bo
poleg sklepa sveta fundacije poslana v podpis pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi s financiranjem in uporabo
dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev
fundacije. Organizacijam se bodo odobrena
sredstva začela dodeljevati potem, ko bosta
pogodbo podpisali obe pogodbeni stranki.
8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva
za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo. Če
bo dejanski priliv sredstev fundacije v letu
2009 manjši ali večji od načrtovanega, bo
svet fundacije sprejel sklep o zmanjšanju
ali povečanju odobrenih sredstev v skladu
s pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije.
Fundacija za financiranje
invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS
Št. 63/2008
Ob-7892/08
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Uradni list RS, št. 59/03,
51/04, 15/05, 20/07 in 102/07), Zdravniška
zbornica Slovenije objavlja, da bo od 1. 10.
2008 odprt javni razpis specializacij.
Dodatne informacije bodo na voljo
oktobra v reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.

zdravniskazbornica.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje
in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljub
ljana, pritličje; tel. 01/30-72-165, e-pošta:
stasa.favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 330-6/2008
Ob-7888/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP,
14/07 – ZSPDPO), Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04),
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06, 50/07) in Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2008
(Uradni list RS, št. 30/08) objavlja Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov
aktivnosti turističnih društev v Občini
Kostanjevica na Krki za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih programov turističnih društev
v Občini Kostanjevica na Krki, ki so jih izvajali v razpisnem obdobju in vsebujejo naslednje aktivnosti:
1. Akcije na področju urejanja okolja za
lepšo podobo kraja, ki jih spodbuja turistično društvo:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
v kraju;
– olepšanje kraja z zasajanjem rož, nasadov, gredic;
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju;
– organizacija oziroma izvajanje raznih
ocenjevalnih natečajev povezanih z urejenostjo kraja.
2. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti,
učnih poti ter kolesarskih poti;
– postavljanje in vzdrževanje turistične
obvestilne signalizacije in ostale turistične
infrastrukture.
3. Organiziranje oziroma soorganiziranje
turističnih prireditev, ki niso samo krajevnega pomena.
4. Predstavljanje naravne in kulturne
dediščine ter ljudskih običajev za turistične
namene.
5. Vzgajanje in delovanje turističnega
podmladka v okviru turističnega društva, na
šolah ali v kraju delovanja TD.
6. Sodelovanje z drugimi društvi pri aktivnostih, povezanih s turizmom.
7. Spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (organiziranje oziroma
izvedba raznih izobraževanj, predavanj,
delavnic, razstav, ekskurzij; informiranje in
vodenje turistov itd.).
8. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah).
9. Oblikovanje in izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične ponudbe (katalogi, zloženke, plakati, zemljevidi,
videokasete, CD, DVD, spletne strani itd.).
10. Druge aktivnosti, ki se nanašajo na
razvoj, pospeševanje in promocijo turizma.
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III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična društva na območju Občine Kostanjevica na
Krki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki,
– so registrirani kot turistično društvo po
Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti na področju turizma,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
določa Zakon o društvih,
– izvajajo organizirano redno turistično
dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju celotne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena tista društva, ki imajo iste programe
več kot 50% sofinancirane iz drugih virov
občinskega proračuna.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna
višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov delovanja in aktivnosti turističnih društev, je 3.000 EUR, na proračunski postavki 5530 Sofinanciranje delovanja
turističnih organizacij. Sredstva se delijo na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 30. 11. 2008,
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Merila za dodeljevanje sredstev
Vloge bodo ovrednotene na podlagi meril, ki so izražena v točkah po posameznih
kategorijah in bodo upoštevane pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Pri posamezni
vlogi se izvedene aktivnosti, opredeljene
v točki II., točkujejo na podlagi vrednosti
posameznih kategorij. Vrednost točke se
izračuna tako, da se razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli
z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih
vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število
doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev.
Vrednost posameznih kategorij:
1. Akcije na področju urejanja kraja, ki jih spodbuja TD:
– organiziranje in izvajanje čistilnih akcij
– olepšanje kraja z zasajanjem rož, nasadov, gredic
– urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov
– ocenjevalni natečaji povezani z urejenostjo kraja

80 točk/letno
120 točk/letno
80 točk/letno
120 točk/letno

2. Urejanje turistične infrastrukture:
– postavljanje in vzdrževanje pešpoti, učnih in kolesarskih poti
– turistična obvestilna signalizacija in ostala tur. infrastruktura

120 točk/letno
70 točk/letno

3. Organiziranje oziroma soorganiziranje turističnih prireditev:
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo dva in več dni
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo en dan
– organiziranje turističnih prireditev, ki trajajo do 5 ur
– soorganiziranje prireditev
4. Predstavljanje naravne in kulturne dediščine, ljudskih običajev za turistične namene

80 točk/na prireditev
50 točk/na prireditev
30 točk/na prireditev
10 točk/na prireditev
30 točk/na predstavitev

5. Aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka

50 točk/letno

6. Sodelovanje z drugimi društvi in KS pri turističnih aktivnostih

20 točk/letno

7. Spodbujanje prebivalstva za pospeševanje razvoja turizma (organiziranje oziroma izvedba izobraževanj,
predavanj, posvetov, delavnic, razstav, ekskurzij; informiranje in vodenje turistov itd.)
8. Izvajanje promocijskih aktivnosti (predstavitev občine in društev na raznih sejmih, razstavah in drugih
prireditvah)
9. Oblikovanje in izdajanje promocijskega materiala (katalogi, zloženke, zemljevidi, VHS, CD, DVD, spletne
strani)
10. Druge aktivnosti za razvoj, pospeševanje in promocijo turizma

30 točk/na aktivnost
30 točk/na predstavitev
50 točk/za vsak material
20 točk/letno
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VIII. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in naslednje zahtevane
dokumentacije:
1. Prijavni obrazec (osnovni podatki
o vlagatelju, podatki o vsebini in obračunska
vrednost programskih aktivnosti).
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2007.
4. Pregledno finančno poročilo o delu
društva za leto 2007 (prihodki, odhodki),
ovrednoteno po posameznih aktivnostih.
5. Pregleden vsebinski program dela
društva za leto 2008.
6. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2008 (prihodki, odhodki),
ovrednoten po posameznih aktivnostih.
7. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo društva o že izvedenih programskih
aktivnostih TD do 31. 8. 2008, ovrednoteno
po posameznih aktivnostih, ki so predmet
javnega razpisa (podroben opis aktivnosti,
datum izvedbe, število udeležencev, fotografije izvedenih aktivnosti itd.).
8. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
9. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano
dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VIII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 20. 10. 2008, na naslov:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni
razpis za programe TD v Občini Kostanjevica na Krki«.
IX. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila
strokovna komisija v roku 8 dni po razpisnem roku na Občini Kostanjevica na Krki.
Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 30 dan od prejema podpisane pogodbe
in predložitve pisnega zahtevka. Sredstva
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bodo prejemniki koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Kostanjevica na Krki s sklepom
v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrne podpisane
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Kostanjevica na Krki. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi
predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan,
njegova odločitev je dokončna.
XI. Informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani, od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS do izteka prijavnega roka, dvignejo
v času uradnih ur na Občini Kostanjevica na
Krki, pri Karli Gašpar.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Karla Gašpar, tel.
08/205-06-18, e-mail: karla.gaspar@kostanjevica.si, v času uradnih ur.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 030-0001/2008-7
Ob-7889/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
pravilnik), (Uradni list RS, št. 92/07), objavlja
Občina Gornji Petrovci
javni razpis
za dodeljevanje državnih pomoči in
pomoči de minimis za razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci
v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju:
občina) razpisuje dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja za leto 2008 v Občini Gornji Petrovci, po shemi državnih pomoči v kmetijstvu:
(1) skladno z Uredbo komisije (ES) št.
1857/2006, spremembo Uredbe (ES) št.
70/2001, za naslednje ukrepe:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1),
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2),
– pomoč za arondacijo (ukrep 3),
– pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (ukrep 4),
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 5),
(2) skladno z Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006, za naslednje ukrepe:
– naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6),
– promocija in trženje proizvodov in storitev (ukrep 7),

– izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja (ukrep 8).
II. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1, opredeljen v 10. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo
pogojem za majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi
(ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(2) za ukrep 2, opredeljen v 11. členu
pravilnika:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena
zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(3) za ukrep 3, opredeljen v 12. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane
v register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(4) za ukrep 4, opredeljen v 13. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(5) za ukrep 5, opredeljen v 14. členu
pravilnika:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(6) za ukrep 6, opredeljen v 18. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
(7) za ukrep 7, opredeljen v 19. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo stalno prebivališče na območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
(8) za ukrep 8, opredeljen v 20. členu
pravilnika:
– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
III. Nadzor in sankcije
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja
pristojni občinski upravni organ.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe,
je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje
od dneva nakazila dalje.
IV. Okvirna višina, upravičeni stroški in
pogoji za pridobitev sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
navedene ukrepe v letu 2008 znaša skupaj
18.000,00 EUR.
Občina povrne vlagatelju le neto znesek
od upravičenih stroškov, torej brez DDV.
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec
lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene
v obdobju od 1. 1. 2008 in do 21. 11. 2008.
Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja.
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)
– Z naložbo je treba doseči enega ali več
naštetih ciljev:
– 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.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb
na območju z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb
na ostalih območjih.
– Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij za kmetijski namen,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže

za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika katerega izdela Kmetijska svetovalna služba Gornji
Petrovci,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (v kolikor je za ureditev zemljišča
potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški za apnenje vključeni).
– najmanjša površina za katero se lahko
dodeli pomoč je 0,50 ha.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za projektno dokumentacijo in za nabavo materiala za izvedbo del
za katere se uveljavlja pomoč,
– obrazec Trošenje apnenca, ki ga potrdi
Kmetijska svetovalna služba Gornji Petrovci
s priloženo kopijo zadnje analize tal,
– kopija D obrazca iz subvencij – Prijava
površin in kmetijskih rastlin ter zahtevkov na
površino za leto 2008,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države in
občine.
Razpoložljiva sredstva: 6.000,00 EUR.
(2) Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 2)
Cilj pomoči je zniževanje stroškov izgub
posevkov in plodov zaradi posledic neugodnih vremenskih razmer in zniževanje stroškov izgub zaradi bolezni rastlin ter napadov
škodljivcev.
– Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in
plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere.
– Bruto intenzivnost pomoči:
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– Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov.
– Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica ali
– seznam zavarovalnice o sklenjenih
zavarovalnih policah.
Razpoložljiva sredstva: 4.000,00 EUR.
(3) Pomoč za arondacijo (ukrep 3)
Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za smotrnejšo obdelavo kmetijskih
površin.
– Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 2.000,00 EUR.
(4) Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov (4)
Cilj pomoči je izboljšanje in preusmeritev
kmetijske proizvodnje, izboljšanje kakovosti
in konkurenčnosti v kmetijstvu.
– Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov
za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in
tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo
programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR.
(5) Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju (ukrep 5)
Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in kmetijskih društev ter boljši
dostop do informacij s področja kmetijstva.

Stran

3238 /

Št.

91 / 26. 9. 2008

– V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo
državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.
– Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije
forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini.
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh,
pod pogojem, da te publikacije predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane
regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če
so informacije in predstavitev nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti,
da so predstavljeni v publikaciji.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil
v denarju proizvajalcem.
– Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga
že odobrena:
– dokazila/dokumentacija
izvedbe
tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo
na območju občine,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 1.000,00 EUR.
(6) Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost (ukrep 6)
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih
gospodarstev s širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
– Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
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dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov.
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– v kolikor kandidira upravičenec, ki
še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji
še vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 3.000,00 EUR.
(7) Promocija in trženje proizvodov in
storitev (ukrep 7)
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
– Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi,
katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
(8) Izobraževanje in usposabljanje na
področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja (ukrep 8)
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja
dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter
predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
– Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin
za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
– Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu
stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– program izobraževanja oziroma
usposabljanja povezanega z dopolnilnimi,
nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,

– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah države
in občine.
Razpoložljiva sredstva: 500,00 EUR.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji morajo oddati vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga na javni razpis
za dodelitev državnih pomoči in pomoči de
minimis, za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Gornji Petrovci 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
Gornji Petrovci http://www.gornji-petrovci.si/
(razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani
dvignejo vsak delovni dan na Občini Gornji
Petrovci – občinska uprava, Gornji Petrovci
31/d, 9203 Petrovci. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bodo obravnavali člani odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: komisija). Komisija lahko zmanjša
delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna Občine Gornji Petrovci 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.
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 8 dni od odpiranja vlog.
Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od
prejema sklepa, in sicer na naslov: Občina
Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, 9203
Petrovci. 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.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo Občine Gornji Petrovci za leto 2008«
od začetka razpisa do vključno 21. novembra 2008. Šteje se, da je vloga pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog po pošti priporočeno ali oddana osebno
v tajništvu Občine Gornji Petrovci.
VIII. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
komisija opravila po zaključku razpisa in ni
javno.
IX. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko zain-
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teresirani dobijo po telefonu vsak delovni
dan na tel. 02/556-90-00, tajništvo Občine
Gornji Petrovci oziroma 02/556-90-06 (Biserka Kuronja), ali v prostorih Občine Gornji
Petrovci.
Občina Gornji Petrovci
Ob-7890/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2), Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/02 in 57/06), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 30/95 in 9/98), Odloka o koncesiji
za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Krško (Uradni list
RS, št. 32/07), Zakona o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno
besedilo, ZUP-UPB2 in spremembe 126/07,
ZUP-E), Občina Krško objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
določenih lokalnih gospodarskih javnih
služb v Občini Krško
1. Podatki
o
naročniku/koncedentu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, tel. 07/498-11-00, telefaks
07/492-22-21, matična številka: 5874572,
ID za DDV: SI18845673, transakcijski račun: 01254-0100008120.
2. Podatki o objavi koncesijskega akta:
Odlok o koncesiji za opravljanje določenih
lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini
Krško (Uradni list RS, št. 32/07).
3. Predmet javnega razpisa in območje
koncesije
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za opravljanje naslednjih javnih
gospodarskih služb v Občini Krško:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda;
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
4. vzdrževanje občinskih javnih cest;
5. urejanje in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje pokopališč ter
pogrebne storitve;
7. javna razsvetljava, izobešanje zastav
in okraševanje v naseljih.
Skladno s 13. točko 4. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 30/95 in 9/98) in 57. člena Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 32/07) se podeli koncesionarju tudi koncesija dejavnosti urejanja in
vzdrževanje javnih tržnic.
Izbrani prijavitelj/koncesionar bo imel izključno pravico opravljanja vseh razpisanih
gospodarskih javnih služb na območju Občine Krško.
Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo
(prijavo). V primeru skupne prijave sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo samo za
vse razpisane gospodarske javne službe.
Naročnik/koncedent prijav za posamezne
razpisne gospodarske javne službe ne bo
upošteval.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen

čas 8 let od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe. Koncesijsko obdobje začne teči
z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Izbrani koncesionar bo moral začeti z izvajanjem koncesije najpozneje v 60 dneh po
sklenitvi koncesijske pogodbe. Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj iz
razlogov določenih z zakonom.
5. Postopek izbire koncesionarja
Naročnik/koncedent bo izbral za opravljanje vseh razpisanih gospodarskih javnih služb prijavo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z upravno odločbo izdano
v skladu z 207. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99 in spremembe).
Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje določenih lokalnih gospodarskih
javnih služb v Občini Krško, vključno z razpisno dokumentacijo, je objavljen na spletnih
straneh Občine Krško.
6. Pogoji ter način izpolnjevanja pogojev
V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati,
da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in
16/08) in z Odlokom o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih
služb v Občini Krško (Uradni list RS, št.
32/07). Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora prijavitelj priložiti prijavi dokumente zahtevane
v razpisni dokumentaciji.
Prijave morajo biti pripravljene v skladu
z določili razpisne dokumentacije.
Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti
pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova
zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko
obliko, s katero bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne
prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri
skupni prijavi skupaj izpolnjevati vse pogoje
za udeležbo (sposobnost) določene v nadaljevanju tega navodila.
7. Merila za izbor koncesionarja
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisanih gospodarskih javnih
služb izbral enega koncesionarja ali skupino
prijaviteljev – skupna prijava.
Merila za izbor koncesionarja so:
1. Tehnična usposobljenost, ki presega
minimalne zahteve javne službe.
2. Kadrovska usposobljenost in znanja
oseb, ki so pomembne za izvajanje gospodarske javne službe, ki presegajo minimalne
zahteve javne službe.
3. Dotedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisanih gospodarskih
javnih služb.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarskih javnih služb v okviru iste osebe.
5. Začetek izvajanja gospodarskih javnih
služb skladno z odloki iz 4. člena Odloka
o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih
gospodarskih javnih služb v občini Krško.
8. Jezik v katerem mora prijavitelj izdelati
prijavo: prijava in ostala dokumentacija, ki
se nanaša na prijavo, mora biti napisana
v slovenskem jeziku.
9. Način zavarovanja resnosti prijave:
prijavitelj mora prijavi predložiti finančno zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000
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EUR, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig
razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo, ki je brezplačna, lahko prijavitelji zahtevajo osebno, po
telefaksu ali po pošti.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki
zahtevajo do vključno 20. 10. 2008, do 15.
ure, od ponedeljka do petka, med 8. in 13.
uro, osebno na naslovu: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, pri Mileni
Turk oziroma po elektronski pošti na naslovu: andrej.sluga@krsko.si.
11. Kraj in rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave na
obrazcih prejete razpisne dokumentacije,
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Naročnik/koncedent bo upošteval vse
ponudbe, ki bodo prispele v glavno pisarno na naslovu koncedenta najpozneje do
27. 10. 2008, do 10. ure.
12. Naslov, prostor, datum in uro javnega
odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo
27. 10. 2008, ob 12. uri, v sejni sobi »D«
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
13. Odgovorne osebe za dajanje informacij
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Rafael
Jurečič.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na naslov: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, tel. 07/49-81-275, telefaks 07/49-81-276, elektronska pošta: rafael.jurecic@krsko.si, andrej.sluga@krsko.si,
z oznako »Občina Krško – koncesija za
opravljanje gospodarskih javnih služb«.
Občina Krško
Št. 410-0159/2008-2
Ob-7913/08
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača v obdobju 2008–2013 (Uradni list RS, št. 84/08),
Odloka o proračunu Občine Divača za leto
2008 (Uradni list RS, št. 120/07) in Rebalansa proračuna Občine Divača za leto 2008
(Uradni list RS, št. 63/08) objavlja Občina
Divača
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Divača za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za subvencioniranje
ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih
o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 25.476,00 EUR in je zagotovljen v proračunu Občine Divača za leto 2008, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje
kmetijstva po razpisu«.
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V letu 2008 se iz navedenih sredstev
subvencionira naslednje ukrepe:
– urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
višini 5.000,00 EUR,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v višini 6.300,00 EUR,
– tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov v višini
4.176,00 EUR,
– stroške transporta iz odročnih krajev
v višini 10.000,00 EUR.
Kolikor sredstva za posamezen ukrep
ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s sklepom župana prerazporedi za subvencioniranje ostalih ukrepov,
navedenih v tem razpisu. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo
kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se
ne glede na prijavljeno vrednost investicije
oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 10.000,00 EUR. Najmanjši
znesek pomoči, ki bo dodeljen znaša 30,00
EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Upoštevajo se predračuni in
računi izdani v letu 2008.
3. Upravičenci do subvencije
3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali investicij so upravičene:
– Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
– Organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na
območju Občine Divača.
– Registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije
proizvajalcev ter druge izvajalske organizacije in institucije, ki delujejo na področju
kmetijstva in živilstva na območju občine.
3.2. Splošni pogoji subvencioniranja
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti,
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. V primeru, da
bodo prejemniki sredstva nenamensko porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi vrniti, izgubili
pa bodo tudi pravico do drugih sredstev za
obdobje dveh let.
3.3. Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za
prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– načrt izvedbe investicije s popisom del
in finančno konstrukcijo,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov: za ukrepe s področja skupinskih
izjem predložiti predračun – v času po prejetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno
predložiti še račun in dokazilo o plačilu
računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni
transakciji, blagajniški prejemek). Računi
in dokazila o plačilu računov morajo biti iz
obdobja od dne prejema sklepa do 20. 12.
2008,
– predračun ali račun za ukrepe s področja »de minimis« za obdobje celega leta
2008,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
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– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni
dokumentaciji zahtevane podatke in priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8
dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi subvencioniranja
4. A. Skupinske izjeme
4. A. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega
gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%.
Upravičenci do pomoči:
So pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Divača, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine
Divača, oziroma funkcionalno zaokroženo
enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih
občinah).
Predmet podpore
Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja … – stroški
strojnih storitev,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine – drobnice) potrjen s strani
strokovne službe,
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne
službe,
– v času prijave na razpis – fotokopije
predračunov – v času od prejetega sklepa
o odobritvi sredstev do 20. 12. 2008 bo potrebno obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo
o izvedbi transakcije, blagajniški izdatek …).
Računi in dokazila o plačilu računov morajo
biti iz obdobja od dne prejema sklepa do
20. 12. 2008,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let, v nasprotnem
primeru dostavi posestni list,
– izjavo o resničnosti podatkov.
4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo
znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav
in sejmov ter sodelovanje na njih,

– širjenje znanstvenih dognanj,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški
priprave in dostave izdelkov za razstave,
ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade.
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve
in vzdrževanja internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje
upravnih stroškov skupine ali organizacije se
omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitev – predračuni oziroma računi iz leta 2008 o izvedenih / opravljenih storitvah. V primeru, da
bodo v fazi prijave predloženi predračuni,
bo potrebno naknadno po prejemu sklepa
o odobritvi sredstev do 20. 12. 2008 priložiti še račune ter dokazila o plačilu računov
(plačilni nalog, potrdilo o izvedbi transakcije,
blagajniški izdatek …),
– finančno ovrednoten program dela za
tekoče leto (2008),
– potrjen program dela za tekoče leto
(2008),
– dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Divača (seznam
članov).
4.B. Pomoči »de minimis«
4.B. 1. Tehnična pomoč na področju predelave kmetijskih proizvodov
Predmet podpore:
– sofinancirajo se naložbe za uvedbo
nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi sadja (razna oprema).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Upravičeni stroški:
– vsi stroški povezani z nakupom opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov.
Upravičenci do pomoči:
Kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev sadja pri Ministrstvu za
kmetijstvo in imajo sedež na območju Občine Divača.
Pogoji za pridobitev:
– fotokopija dokazila, da je proizvajalec
vpisan v register sadjarjev,
– v primeru že izvedene aktivnosti: predložiti račun in dokazilo o plačilu računa
(plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek),
– v primeru še ne izvedene aktivnosti:
predložiti v fazi prijave predračun. Naknadno bodo morali prosilci priložiti še račune
in dokazila o plačilu računov (plačilni nalog,
potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški
prejemek). Računi in dokazila o plačilu računov morajo biti iz obdobja od dne prejema
sklepa do 20. 12. 2008.
4. B. 2. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa:
– pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine.
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za / kilometer.
Upravičenci do pomoči:
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje
dejavnosti transporta.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj / izvajalec transporta mora
predložiti dokazilo o opravljenih tovornih
transportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 1. 2008 do oddaje
vloge (20. 11. 2008),
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno,
– fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev opravljanja tovrstne dejavnosti.
Stroški tovornega transporta v obdobju
od 20. 11. 2008 do 31. 12. 2008 bodo upoštevani v razpisu za leto 2009.
5. Obdobje porabe sredstev
Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko
leto 2008.
Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske
izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Divača do 20. 11.
2008. Računi in dokazila o plačilu računov
za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do četrtka, 20. 11.
2008, do 15. ure, na kar naj računajo tudi
prijavitelji, ki bodo vloge oddali po pošti. Kot
pravočasne vloge se štejejo vloge prispele
do določenega datuma osebno v sprejemno
pisarno Občine Divače oziroma po pošti na
naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica
3a, 6215 Divača. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom
neodprte vrnjene.

Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo je potrebno vložiti v zaprti
kuverti s pripisom:
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2008
– skupinske izjeme«, če gre za subvencije
s področja kmetijskih izjem (področji 4.A.1.
in 4.A.2.) ali
»Ne odpiraj razpis za kmetijstvo 2008
– de minimis«, če gre za subvencije s področja »de minimis« (področji 4.B.1 in 4.B.2).
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog
za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog: komisija
bo obravnavala pravočasno prispele vloge
v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno
izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na
dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih
prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se s sklepom zavržejo.
8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa takoj, ko bo občina pridobila ustrezne
podatke s strani Ministrstva za finance oziroma Ministrstva za kmetijstvo oziroma Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Divača,
Kolodvorska ulica 3a, Divača in na Kmetijski
svetovalni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Divača: www.
divaca.si.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na Občini Divača pri kontaktni osebi Nataši
Macarol, na tel. 05/731-09-37.
Občina Divača
Št. 163-5/08-002
Ob-8003/08
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej Ur. l. RS, št. 23/05 – UPB2 in
23/08), 13. člena Statuta Občine Železniki
(Ur. l. RS, št. 132/04) in sklepa o pričetku
postopka za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine Železniki št. 163-5/08-001, z dne 18. 9. 2008,
Občina Železniki objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine
Železniki
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa:
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti
izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa: podelitev
koncesije za opravljanje javne zdravstvene
službe na področju splošne medicine na
območju Občine Železniki.
4. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost
se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega
doma, Železniki, Racovnik 29, 4228 Železniki.
5. Začetek in trajanje koncesijskega
razmerja: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za določen čas
20 let. Koncesijsko dejavnost se prične
opravljati predvidoma 1. 1. 2009 oziroma
po dogovoru, vendar najkasneje v roku enega meseca od dneva sklenitve koncesijske
pogodbe med koncedentom in koncesionarjem, v nasprotnem primeru preneha veljati
odločba o podelitvi koncesije.
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6. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu ZZDej.
7. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
7.1. Zakonsko predpisani pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje zakonsko predpisane pogoje:
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo, v skladu z 64. in
66. členom ZZDej;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene koncesije iz
tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica (potrdilo ne sme biti
starejše od 3 mesecev);
– da predloži začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika;
– da izbrani kandidat sklene s koncedentom ustrezno pogodbo o najemu oziroma uporabi poslovnih prostorov, v katerih
bo opravljal zdravstveno dejavnost, da ima
kandidat zagotovljeno opremo in ustrezne
kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice.
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba,
mora poleg ostalih pogojev izpolnjevati tudi
naslednja pogoja:
– da je pravna oseba v Republiki Slovenji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa;
– da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti.
7.2. Izpolnjevanje dodatnih pogojev:
– opravljanje dejavnosti na območju Občine Železniki;
– enakopravna in enakomerna vključitev
v centralno dežurno službo za dežurstvo ob
sobotah, nedeljah, praznikih in ponoči, ter
v ambulanto za nujno pomoč ob sobotah,
ki je za občane Občine Železniki organizirana v Zdravstvenem domu Škofja Loka in
v nujno medicinsko pomoč v Zdravstvenem
domu Železniki od ponedeljka do petka tekom dneva;
– opravljanje dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Železniki, Racovnik 29,
4228 Železniki,
– izjavo o pripravljenosti dela ordinacije vsaj eno petino ordinacijskega časa po
16. uri.
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba,
veljajo pogoji iz te točke za izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
8. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncendent)
bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
8.1. strokovne izkušnje; maksimalno število točk: 10;
8.2. dodatna strokovna znanja in veščine
za izvajanje zdravstvene dejavnosti;
– maksimalno število točk: 5,
8.3. število opredeljenih pacientov, 2 točki na 500 opredeljenih pacientov;
8.4. vizija dela: maksimalno število točk:
6.
9. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in
potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.
10. Postopek in rok za oddajo vlog
10.1. Vloge in razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva
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na spletni strani Občine Železniki www.
zelezniki.si, pod »razpisi«, lahko pa jo dobite tudi v sprejemni pisarni Občine Železniki, Češnjica 48, Železniki. Ponudnik za
podelitev koncesije lahko zahteva dodatna
pojasnila in informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo osebno pri Martini Logar na
Občini Železniki, Češnjica 48, Železniki, po
tel. 04/500-00-15, po pošti ali elektronski
pošti:
martina.logar@obcina.zelezniki.si,
do dva dni pred potekom roka za oddajo
ponudbe.
10.2. Rok za oddajo vlog: vloge morajo biti oddane samo na originalni razpisni
dokumentaciji, na kateri je lahko samo en
ponudnik. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in predložiti vse
zahtevane priloge. Prijavo mora ponudnik
oddati na naslov Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, do 22. 10. 2008.
Šteje se, da je vloga, oddana po pošti,
prispela pravočasno, če je bila oddana na
pošti s priporočeno pošiljko najkasneje dne
22. 10. 2008. Vlogo je potrebno poslati po
pošti oziroma osebno predložiti v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
za podelitev koncesije splošna medicina«,
na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
ponudnika.
10.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje
župan
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan,
bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in
popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posredovala predlog
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po
pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZDej, bo
koncesija podeljena z odločbo.
Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge
in vloge, ki ne ustrezajo pravilom pri oddaji
vloge, bo pristojni organ izločil iz nadaljnjega postopka.
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V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
koncesije, se lahko javni razpis ponovi.
Posamezne faze postopka bodo izvedene v naslednjih rokih:
Objava v Uradnem listu RS – 26. 9.
2008.
Razpisna dokumentacija – od 26. 9.
2008.
Rok za oddajo vlog – 22. 10. 2008.
Odpiranje vlog – 24. 10. 2008 ob 12.
uri.
Odločba o podelitvi koncesije – najkasneje sedem dni po izbiri.
Sklenitev pogodbe – najkasneje v roku
10 dni po dokončnosti odločbe in po pozivu
k podpisu.
Za izvedbo javnega razpisa je pooblaščena razpisna komisija, ki jo imenuje župan.
11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo
v petek, 24. 10. 2008, v sejni sobi Občine Železniki ob 12. uri. Odpiranje vlog bo
javno.
12. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
sedem dni po izbiri.
13. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril enako število
točk, se prednost določi glede na uvrstitev vlagateljev pri merilu dodatna strokovna
znanja in veščine za izvajanje zdravstvene
dejavnosti.
Če bo tudi po upoštevanju zgoraj navedenega še vedno več kandidatov, bo izveden žreb.
V primeru, da razpisna komisija oceni,
da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev koncesije, se lahko javni razpis za to
koncesijo ponovi.
Občina Železniki
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Javne dražbe
Št. 431-4/2008

Ob-8152/08

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
12. 9. 2008, Ob-7453/08, se 2. in 3. točka
popravita tako, da se pravilno glasita:
2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega
zemljišča, del parc.št. 843/2 (njiva, 1337 m2)
v izmeri 1000 m2 in del parc. št. 844/1 (travnik, 1392 m2) v izmeri 800 m2, ležeči v poslovni coni LIP v Podnartu, namenjeni poslovni gradnji.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča znaša: za del parc. št. 843/2 po ceni
48,00 €/m2 brez DDV, za del parc. št. 844/1
pa 50,00 €/m2 brez DDV.
Najnižji znesek višanja 500,00 EUR na
celotno kupnino.
Občina Radovljica
Ob-8015/08
Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223
Dobrovnik, objavlja na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Dobrovnik za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so kabelski vodi,
ki se nahajajo na območju Občine Dobrovnik, in sicer v k.o. Dobrovnik, k.o. Strehovci
in k.o. Žitkovci, po izklicni ceni 240.000,00
EUR. Izklicna cena ne vključuje DDV po
stopnji 20%.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin ter pred začetkom
javne dražbe predložijo komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo
dražili, vplačano na transakcijski račun Občine Dobrovnik št. 01356-0100013598, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo
kabelski vod«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti prodajno pogodbo
in kupnino poravnati v 8 dneh od podpisa
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.

5. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če
uspeli dražitelj odstopi od pridobitve nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana varščina v korist Občine Dobrovnik.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. Uspešni dražitelj, kupec je dolžan z nadaljevanjem gradnje preostale potrebne infrastrukture v skladu z veljavnim gradbenim
dovoljenjem, tako da bo omogočena uporaba vsem občanom Občine Dobrovnik.
8. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
9. Občina Dobrovnik lahko na podlagi
tega razpisa postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla brez obrazložitve
in odškodninske odgovornosti.
10. Javna dražba bo 10. 10. 2008, ob
12. uri, v sejni sobi Občine Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
in 94/07).
11. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in
o nepremičninah lahko dobijo interesenti na Občini Dobrovnik, Dobrovnik 297,
9223 Dobrovnik, 1. nadstropje, ali po tel.
02/577-68-80.
Občina Dobrovnik
Št. 352-21/2008-002
Ob-8141/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 14/07), sklepa Občinskega sveta
Občine Vodice št. 352-21/2008-001, sprejetega na 2. korespondenčni seji, Občina
Vodice objavlja
I. javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v ŠS 14 /1- 1 Vodice, k.o.
Vodice (ID št. A1)
in
II. javno dražbo
za prodajo nezazidanih stavbnih
zemljišč v ŠS 14 /3- 3 Polje, k.o. Polje
(ID št. B1),
ki bosta dne 15. 10. 2008.
I. Nezazidana stavbna zemljišča v ŠS 14
/1-1 Vodice, k.o. Vodice (ID št. A1)
Občina Vodice prodaja kompleks parcel – nepremičnin z ID št. A1, ki se nahaja
v območju ŠS 14 /1-1 Vodice, k.o. Vodice.
Nepremičnine se nahajajo v poselitvenem
območju, ki je predvideno za gradnjo samostojnih enodružinskih stanovanjskih hiš.
Predmet prodaje so:
a) nepremičnine z ID A1, in sicer:
– parc. št. 86/1, travnik v izmeri 75 m2,
– parc. št. 86/6, travnik v izmeri 425 m2,
– parc. št. 86/7, travnik v izmeri 427 m2,
– parc. št. 86/8, travnik v izmeri 128 m2,
– parc. št. 86/9, travnik v izmeri 551 m2,
– parc. št. 86/10, travnik v izmeri 73 m2,
– parc. št. 86/11, travnik v izmeri 104 m2,
– parc. št. 85/7, sadovnjak v izmeri
242 m2,

– parc. št. 85/8, sadovnjak v izmeri
260 m2,
– parc. št. 85/9, sadovnjak v izmeri
324 m2,
– parc. št. 86/12, njiva v izmeri 60 m2 in
– parc. št. 86/13, njiva v izmeri 389 m2,
– parc. št. 85/1, sadovnjak v izmeri
473 m2,
– parc. št. 85/6, sadovnjak v izmeri
252 m2,
– parc. št. 85/10, sadovnjak v izmeri
380 m2,
– parc. št. 85/11, sadovnjak v izmeri
407 m2,
– parc. št. 85/12, sadovnjak v izmeri
295 m2,
– parc. št. 85/13, sadovnjak v izmeri
142 m2,
– parc. št. 87/15, travnik v izmeri 4 m2,
vse k.o. Vodice.
Nepremičnina z ID št. A1 je predmet javne dražbe kot celota. Nakup posamezne
parcele ni mogoč.
Prodajalec je za prodajo nepremičnin
pripravil razpisno dokumentacijo, ki med
drugim obsega: navedbo in opredelitev nepremičnin, izklicno ceno, osnutek pogodbe,
ostale pogoje in pravila draženja.
Izklicna cena je določena za posamezen
kompleks parcel. Izklicna cena za nepremičnine z ID št. A1 znaša 776.705,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje
komunalnega prispevka.
Kupec je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo v šestih mesecih od dneva sklenitve
prodajne pogodbe, komunalni prispevek po
programu opremljanja pa je dolžan plačati
najkasneje v dveh letih od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno, je 20.000,00 €.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan
plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe. Rok za plačilo celotne
kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
Vplačana varščina se šteje v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov, nastalih v zvezi s to dražbo. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
Javna dražba bo dne 15. 10. 2008
s pričetkom ob 14. uri, v dvorani Kulturnega doma Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217
Vodice.
II. Nezazidana stavbna zemljišča v ŠS
14 /3-3, k.o. Polje (ID št. B1)
Občina Vodice prodaja kompleks parcel
– nepremičnin z ID št. B1, ki se nahaja v območju ŠS 11/3-3, k.o. Polje. Nepremičnine se
nahajajo v poselitvenem območju, ki je predvideno za gradnjo samostojnih enodružinskih
stanovanjskih hiš. Predmet prodaje je:
a) nepremičnine z ID št. B1, in sicer:
– parc. št. 199, njiva v izmeri 7247 m2,
– parc. št. 200/1, pašnik v izmeri
791 m2,
obe k.o. Polje.
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Nepremičnina z ID št. B1 je predmet
javne dražbe kot celota. Nakup posamezne
parcele ni mogoč.
Prodajalec je za prodajo nepremičnin
pripravil razpisno dokumentacijo, ki med
drugim obsega: navedbo in opredelitev nepremičnin, izklicno ceno, osnutek pogodbe,
ostale pogoje in pravila draženja.
Izklicna cena je določena za posamezen
kompleks parcel. Izklicna cena za nepremičnine z ID št. B1 znaša 1.250.700,00 EUR.
Izklicna cena ne vključuje davka, ki bo
obračunan na izklicano ceno in ga je dolžan
plačati kupec. Izklicna cena tudi ne vključuje
komunalnega prispevka.
Kupec je dolžan plačati komunalni prispevek za obstoječo komunalno infrastrukturo v šestih mesecih od dneva sklenitve
prodajne pogodbe, komunalni prispevek po
programu opremljanja pa je dolžan plačati
najkasneje v dveh letih od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno, je 20.000,00 €.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, je dolžan
plačati kupnino v roku 15 dni od sklenitve
prodajne pogodbe. Rok za plačilo celotne
kupnine je bistvena sestavina pogodbe.
Vplačana varščina se šteje v kupnino. Nepremičnina preide v last in posest uspelega
dražitelja – kupca po plačilu celotne kupnine
in vseh stroškov, nastalih v zvezi s to dražbo. Neuspelim dražiteljem bo varščina vrnjena v roku 8 dni po izvedeni javni dražbi.
Javna dražba bo dne 15. 10. 2008 s pričetkom ob 14.30, v dvorani Kulturnega doma
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
III. Drugi pogoji, ki se nanašajo na obe
javni dražbi:
1. Vsi interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu Občine Vodice
v času uradnih ur: ponedeljek, sreda in petek od 10. do 12. ure in ob sredah od 14.
do 17. ure, ob predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije.
Vsi, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predhodno vplačati 100,00 € na TRR Občine Vodice, št.
01338-0100000609, z navedbo: »razpisna
dokumentacija – javna dražba za k.o. Vodice – ID št. A1« oziroma »razpisna dokumentacija – javna dražba za k.o. Polje – ID
št. B1«, ter originalno potrdilo predložiti ob
dvigu razpisne dokumentacije.
2. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi (na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter državljani
EU ali pravne osebe sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), morajo najkasneje
dne 13. 10. 2008 vplačati varščino za vsak
predmet javne dražbe.
Za predmet javne dražbe nepremičnina
z ID št. A1 v višini 77.670,50 EUR na TRR
Občine Vodice, št. 01338-6000000486, ki
se vodi pri Banki Slovenije, namen nakazila: »Javna dražba – varščina k.o. Vodice
– ID št. A1«.
Za predmet javne dražbe nepremičnina
z ID št. B1 v višini 125.070,00 EUR na TRR
Občine Vodice, št. 01338-6000000486, ki
se vodi pri Banki Slovenije, namen nakazila: »Javna dražba – varščina – k.o. Polje
– ID št. B1«.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet
javne dražbe morajo interesenti predložiti
komisiji najkasneje 1/2 ure pred začetkom
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javne dražbe. Pravočasno plačilo varščine
je pogoj za udeležbo na dražbi. Interesenti,
ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo
pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji za izvedbo dražbe, če so fizične osebe,
potrdilo o državljanstvu RS oziroma EU, če
so pravne osebe, pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
3. Pogodba za predmet javne dražbe
mora biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, ali če dražitelj ne poravna
svoje obveznosti v pogodbenem roku, se
šteje, da od ponudbe odstopa in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne
dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti Občina Vodice.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi, se lahko v roku
8 dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe 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.
Davek, stroške notarja, vezane na sklenitev pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško
knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi
z izvedbo prodajne pogodbe plača kupec.
4. Prodaja poteka po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
5. Občina Vodice si pridržuje pravico, da
z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek
kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se povrne stroške dražiteljem
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
6. Dodatne informacije o pogojih in
predmetih javne dražbe je mogoče pridobiti
na sedežu Občine Vodice v času uradnih
ur. Kontaktna oseba je Rado Čuk na tel.
01/833-26-10. Posamični ali skupinski ogled
pod vodstvom pooblaščene osebe organizatorja je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Vodice
Ob-8149/08
Mestna občina Nova Gorica na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07), 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Ur. objave, št.
6/02, 25/02 in Ur. l. RS, št. 38/05 in 24/06),
Letnega načrta za razpolaganje z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova
Gorca za leto 2008 in sklepa župana št.
478-166/2008 z dne 22. 9. 2008 objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Opis predmeta javne dražbe:
– zemljišče s parc. št. 357, stavbišče
164 m2, dvorišče 139 m2 in parc. št. 358/1 vinograd 1469 m2 obe k.o. Nova Gorica, solastnina Mestne občine Nova Gorica do 1/2,
– del nepremičnine parc. št. 363/1 travnik 4508 m2 k.o. Nova Gorica, lastnina Mestne občine Nova Gorica do 1/1.
Parc. št. 363/1 k.o. Nova Gorica, je obremenjena s služnostno pravico poti, ki služi
za dostop do stanovanjske hiše na parc. št.
357, k.o. Nova Gorica.

Zemljiškoknjižni podatki parc. št. 363/1,
k.o. Nova Gorica, še niso usklajeni s katastrskimi podatki.
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena prodajna pogodba. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe
oziroma za parc. št. 357 in 358/1, obe k.o.
Nova Gorica, po poteku roka za uveljavitev
predkupne pravice, to je po poteku 30 dni,
ko je predkupni upravičenec prejel lastnikovo obvestilo o uveljavljanju predkupne
pravice.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za zemljišče parc. št.
357 in 358/1, obe k.o. Nova Gorica, je
225.000,00 EUR, najnižji znesek njenega
višanja pa 1.000,00 EUR. K vrednosti, ki
bo dosežena po končani javni dražbi, bo
potrebno kupcu obračunati še 20% DDV
oziroma davek na promet nepremičnin,
– izklicna cena za zemljišče del parc.
št. 363/1 k.o. Nova Gorica je 1.107.932,00
EUR, najnižji znesek njenega višanja pa
3.000,00 EUR. K vrednosti, ki bo dosežena
po končani javni dražbi, bo potrebno kupcu
obračunati še 20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se v obeh primerih plača v roku 8 dni po
prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil
kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena
sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v stekleni dvorani, in sicer v sredo,
dne 22. 10. 2008, s pričetkom ob 13. uri.
7. Višina varščine: dražitelji morajo pred
začetkom javne dražbe plačati varščino
v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TTR Mestne občine Nova
Gorica št. 01284-0100014022, sklic na št.
28-75833-7221002-2008. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kup
nino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se plačana varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključeni javni dražbi
oziroma po prejemu izjave od predkupnega
upravičenca. Kolikor dražitelj, ki je uspel na
javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe
v roku iz 3. točke, odstopi od nakupa ali
ne plača kupnine, organizator javne dražbe
obdrži vplačano varščino.
8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko
sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije
lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred
pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo
o plačilu varščine, pravna oseba mora predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne
dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov,
fizična oseba veljaven osebni dokument in
pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za
licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti
v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine,
ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Na solastniškem deležu parc. št. 357 in
358/1, obe k.o. Nova Gorica, obstaja predkupna pravica solastnika nepremičnine.
9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis
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v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec.
Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po
sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Najugodnejši dražitelj mora na parc. št.
363/1 k.o. Nova Gorica, zgraditi objekt skladno z veljavnimi prostorskimi akti Mestne
občine Nova Gorica v roku 4 let od podpisa
pogodbe, sicer se sklenjena prodajna pogodba razveljavi.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
varščina brez obresti.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse
informacije v zvezi z javno dražbo lahko
dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba
I/13) ali na tel. 05/33-50-125.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-234/2008-03110
Ob-7893/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani
in
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub
ljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8005/08
V skladu z 12. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Koper, 24. in 25. člena Statuta Zdravstvenega
doma Koper in Sklepom sveta zavoda Zdravstvenega doma Koper z dne 11. 9. 2008,
svet zavoda Zdravstvenega doma Koper
razpisuje delovno mesto
direktorja Zdravstvenega doma Koper.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

– da ima univerzitetno strokovno izobrazbo medicinske, ekonomske, pravne ali
ustrezne družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodilnem delovnem
mestu,
– da aktivno obvlada slovenski in italijanski jezik,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let, s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev v roku 8
dni po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni
dom Koper, Dellavallejeva 3, 6000 Koper,
z oznako na ovojnici »Prijava za razpis«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Javni zavod Zdravstveni dom Koper
Št. VI/46-233/1
Ob-8054/08
Svet zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje,
na podlagi 26. člena veljavnega Statuta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda.
Kandidat/ka za imenovanje na funkcijo direktorja/direktorice zavoda mora poleg
splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj
z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidat/ka za direktorja/direktorico zavoda mora prijavi podati svoj program dela
in predstaviti način vodenja poslovnega oziroma delovnega procesa.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje 4
leta z možnostjo ponovitve mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zakonskih pogojev in posebnih pogojev, ki
jih določa Statut Javnega zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje ter programom dela in načinom vodenja, pošljite
najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska 9,
1420 Trbovlje, z oznako: Ne odpiraj! »Prijava za razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-8111/08
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska 134a,
v skladu s 14. in 22. členom Statuta razpisuje delovne mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli
in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju,
– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika.

Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali drug tuj jezik, ki se uporablja
v državah EU ali drugih razvitejših državah
sveta.
Kandidati za direktorja/direktorico morajo
predložiti predlog razvoja ACS.
Direktor/direktorico se imenuje za dobo
štirih let.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
– kratek življenjepis;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o znanju enega tujega jezika,
ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal
v tujem jeziku;
– če izkazuje znanje drugega tujega jezika (ni pa pogoj) se priloži dokazilo
o osnovnem znanju drugega tujega jezika,
ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je
uporabljal tuj jezik, ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz katerega je razvidno,
da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija
spričevala);
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Prijavo naj kandidati pošljejo v zaprtih
ovojnicah v 8 dneh po objavi na naslov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj prijava na razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili
v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje štirih let.
Andragoški center Republike Slovenije
Št. 110-104/2008
Ob-8120/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št.
40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– dve prosti notarski mesti s sedežem
na Ptuju in
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Žalcu.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZN). Uporabljeni izrazi, zapisani
v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno
za oba spola.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki
jo je izdala (3. točka prvega odstavka 8.
člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata, telefonsko
številko, na kateri je dosegljiv ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a. člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosti notarski mesti s sedežem na
Ptuju sklicujejo na št. 110-104/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem
v Žalcu sklicujejo na št. 110-106/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-239/2008
Ob-8121/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/2007
– uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta državnih pravobranilcev na sedežu Državnega pravobranilstva
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki jo
je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit,
z navedbo datuma opravljenega izpita, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8176/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št.
2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07
in 45/08) ter skladno z Odredbo o številu
in sedežih notarskih mest (Uradni list RS,
št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98, 117/05, 68/06,
7/07, 8/07 in 69/08), Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– dve prosti notarski mesti s sedežem
v Mariboru in
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Rušah.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
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besedilo, 33/07 in 45/08, v nadaljevanju: ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki
moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni
in veljajo enakovredno za oba spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj
državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik
ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini
pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala (3.
točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen ZN),
bodo kandidati obveščeni pisno, ustno ali/in
preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosti notarski mesti s sedežem v Mariboru sklicujejo na št. 110-103/2008 ter na
– prosto notarsko mesto s sedežem v Rušah sklicujejo na št. 110-4/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljub
ljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 466-28/2005
Ob-7885/08
Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07),
43.–47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) in sprejetega posamičnega
programa prodaje stvarnega premoženja
z dne 15. 9. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 7694/3, parkirišče v izmeri
709,00 m2, k.o. Portorož
Po metodi javne ponudbe
Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb oziroma upravljavca: Republika Slovenija, zanjo Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
7694/3, parkirišče v izmeri 709,00 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Piranu pri vl. št. 29, k. o. Portorož, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 7694/3, k.o. Portorož.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
zemljišča parc. št. 7694/3, k.o. Portorož, je
60.265,00 EUR.
Kolikor v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja (to je
60.265,00 EUR), je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponudnik ponuja
za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo

ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična oziroma EMŠO in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Piran z dne 30. 7. 2008
opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Piran, zato bo v postopku
javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen
najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej
ponujeno v odkup Občini Piran. Če Občina
Piran na predmetnem zemljišču ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek
za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija in ogled zemljišča: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak delovni dan od
dneva objave javne ponudbe v Uradnem
listu Republike Slovenije do izteka roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljub
ljana, po predhodnem dogovoru. Kontaktni
osebi sta Maruša Klopčič in Maja Gliha,
tel. 01/478-80-14 ali 01/478-80-87. Ogled
zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih
ponudb, in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na
lokaciji zemljišča, po predhodnem dogovoru
z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Rok za oddajo ponudbe: ponudba mora
biti vročena naročniku najkasneje dne
14. 10. 2008 do 10. ure in mora veljati vsaj
90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe
morajo biti podane v pisni obliki, in sicer
jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic,
Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000
Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,

najkasneje do 14. 10. 2008 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-28/2005 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih
ponujena cena enaka ali višja od ocenjene vrednosti. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 14. 10. 2008, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Predstojnik Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla
ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve
in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine
v roku 30 dni od izdaje sklepa o ustavitvi
postopka.
Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom vrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Direkcija RS za ceste
Št. 430-76/2008-4
Ob-7931/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih službenih vozil in
nabavo novih, po sistemu staro za novo
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 12 službenih vozil po sistemu staro
za novo, količina novih vozil je odvisna od
prejete kupnine. Skupna ocenjena vrednost
vozil je 28.990,00 EUR. Izračun vrednosti
je podal sodni izvedenec in cenilec avtomobilske in strojne stroke Igor Šmajdek, univ.
dipl. inž. str.
2. Rok za oddajo ponudb je 21. 10. 2008
do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo na naslov naročnika pripele do ome-
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njenega roka. Odpiranje ponudb bo na sedežu naročnika dne 21. 10. 2008 ob 10. uri.
3. Merilo za izbor najugodnejše po
nudbe
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno dvofazno ocenjevanje ponudb.
V prvi fazi bodo ponudbe ocenjene na
podlagi konkurenčnosti cen. Merilo za izbor
dobavitelja je količnik med ceno, ponujeno
za odkup rabljenih službenih vozil in ceno
za 1 ponujeno novo vozilo, ponujeno skladno z zahtevami in tehnično specifikacijo
naročnika. Količnik se izračuna po naslednji
formuli:
odkupna cena za vsa rabljena vozila
------------------------------------------------------------------cena ponujenega novega vozila z DDV,
ostalimi dajatvami in vsemi morebitnimi
stroški
Ponudba z najvišjim količnikom bo ocenjena kot najugodnejša. V primeru, če bo
več ponudb doseglo enak količnik, se bodo
te ocenjevale še v drugi fazi. Izmed teh ponudb bo najugodnejša tista, ki bo ponudila
najkrajši dobavni rok novih vozil.
V primeru, da bo več ponudb imelo enak
količnik in dobavni rok, pa bo naročnik ponudnike (tiste, ki bodo imeli enak količnik in
dobavni rok) pozval z namenom, da ponovno predložijo svojo ponudbeno ceno.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati
naročila, če nobena ponudba ne ustreza
zahtevam naročnika.
4. Pogoji javne ponudbe: vsi pogoji in
navodila za pripravo ponudbe so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na naročnikovi spletni strani
http://www.carina.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/.
6. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega naročila je Boštjan Smodek, tel. 01/478-38-38, faks 01/478-39-05,
e-pošta: bostjan.smodek@gov.si.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 2027/2
Ob-8178/08
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 98/04) objavljamo
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
1. Najemodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska 106.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Skladiščni prostor na naslovu Mlače 34,
Loče pri Poljčanah, in sicer:
a) skladiščni prostor v izmeri 730 m2
(samo v celoti),
b) morebitna uporaba zunanjega prostora.
3. Izhodiščna najemnina za:
a) skladiščni prostor 2,00 € na mesec za
1 m2 (brez DDV),
b) zunanji prostor 0,23 € na mesec za
1 m2 (brez DDV).
4. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba (za
obdobje desetih let).
5. Pogoji najema: ponudnik mora pred
iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči resnost ponudbe in
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od mesečne najemnine,
za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na TRR Zavoda Republike Slovenije za

blagovne rezerve, št. 10100-0039157343
pri Banki Koper in se pri plačilu varščine
sklicevati na predmet najema. Varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v mesečno
najemnino ali zadržana, če pogodbe ne bo
sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti
v roku 8 dni po končani izbiri.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: do 31. 12. 2008.
7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo, naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa (vračilo
varščine), matično in davčno številko;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni;
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe;
– ponujeno mesečno višino najemnine,
ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
mesečne najemnine;
– izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa.
8. Način in rok plačila najemnine
Najemnina se bo plačevala za mesec
vnaprej.
Najemnino za prvi mesec najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 15
dni od dneva, ko bo najemno pogodbo podpisal najemodajalec. V primeru, da najemnina
ni plačana v tem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
Prva najemnina se nakaže na TRR Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve,
št. 10100-0039157343 pri Banki Koper.
Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija:
– pozove vse najugodnejše ponudnike
k oddaji nove ponudbe, ali
– opravi z njimi dodatna pogajanja, ali
– opravi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.
9. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudb je najkasneje do
6. 10. 2008 do 14. ure. Ponudbe se oddajo
v tajništvu Zavoda Republike Slovenije za
blagovne rezerve ali pošljejo priporočeno
na naslov – Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub
ljana, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za
oddajo nepremičnin v najem – ne odpiraj!«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali
nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo
upošteval.
Odpiranje ponudb bo 7. 10. 2008 ob 11.
uri na Zavodu RS za blagovne rezerve. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
komisija najemodajalca in vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
10. Kriteriji za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine.
Najemnik podpiše pogodbo najkasneje v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Najemodajalec lahko postopek
za oddajo nepremičnine v najem ustavi do
sklenitve pravnega posla. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe
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so dostopni na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Franjo Lesjak, tel.
01/589-73-16. Ogled skladišča je možen po
predhodnem dogovoru.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-7887/08
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 8 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 8 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. 308-3/2008« s pripisom »Ne odpiraj«, najkasneje do vključno 6. 10. 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
Koper, št. 01250-6450807933, obvezen
sklic na številko 308-3/2008. Varščina mora
biti vplačana najpozneje do 3. 10. 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,
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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 enega
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 dejavnosti torklje z okrepčevalnico v pritličju in stanovanjem v nadstropju
stavbe.
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
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 8. 10.
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
Št. 41031-8/2008
Ob-7886/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 9., 10. in 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, št. 41/05 in št.
92/05) in sklepa Občinskega sveta Občine
Ajdovščina št. 41031-8/2008, sprejetega na
seji dne 26. 6. 2008 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a.
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2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja spodaj navedenih stavbnih zemljišč
v k.o. Šturje, znotraj ZN Grivče II., skladno
z Odlokom o zazidalnem načrtu Grivče II
(Uradno glasilo RS, št. 17/1996) in Odlokom
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Grivče II (Uradni list RS,
št. 79/04 in 59/05), in sicer za individualno
stanovanjsko gradnjo:
– parc. št. 233/2 v izmeri 1008 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje, ki predstavlja gradbeno
parcelo št. 35,
– parc. št. 233/6 v izmeri 971 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje, ki predstavlja gradbeno
parcelo št. 36,
– parc. št. 233/12 v izmeri 518 m2, vl. št.
1659, k.o. Šturje in parc. št. 236/4 v izmeri
547 m2, vl. št. 1677, k.o. Šturje, ki predstavljata gradbeno parcelo št. 39.
Nepremičnine se nahajajo na obrobju
novejše stanovanjske gradnje na pobočju
jugozahodno od zaselka Grivče v Ajdovščini. Gradbene parcele so popolnoma komunalno neopremljene.
3. Najmanjša ponudbena cena za gradbeno parcelo:
– št. 35 znaša 52.416,00 €,
– št. 36 znaša 50.492,00 €,
– št. 39 znaša 55.380,00 €.
4. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Izbira ponudnika se bo opravila pod naslednjimi ponudbenimi pogoji, ki se vrednotijo:
a) ponudbena cena – največ 75 točk
Najvišja ponudbena cena se oceni z 75
točk. Število točk se izračuna po naslednji
formuli:
Št. točk =

ponujena cena brez davkov (v €)
× 75
najvišja ponujena cena brez davkov (v €)

Po tej formuli dobi najvišja ponudbena
cena 75 točk, ostale pa ustrezno manjše
število točk.
b) mlada družina 25 točk: za mlado družino se šteje življenjska skupnost obeh ali
enega izmed staršev z enim ali več otroci
oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok
še ni šoloobvezen v koledarskem letu, na
katerega se nanaša razpis.
c) ponudniki, ki nimajo statusa mlade
družine se točkujejo z 0 točkami.
5. Izbira ponudnika: posamezen interesent lahko kupi le eno gradbeno parcelo.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo, ob izpolnjevanju vseh drugih pogojev, zbral največje
število točk po kriterijih navedenih v četrti
točki. Izbran ponudnik je dolžan plačati tudi
20% DDV od ponudbene cene.
6. Predkupna pravica Občine Ajdovščina: kupec se mora obvezati, da bo v primeru
prodaje nepremičnin, ki so predmet te javne
ponudbe, le-te, v primeru prodaje, najprej
ponudil prodajalcu (Občini Ajdovščina), preden bi ponudbo dal drugim zainteresiranim
osebam, in sicer pod enakimi pogoji, kot bi
jo ponudil drugim interesentom. Predkupna
pravica Občine Ajdovščina se ustanovi za
dobo 5 let.
7. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe,
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ki so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki doseže
največje število točk, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
30. 10. 2008.
d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino vključno z davkom na dodano vrednost
v roku 8 dni od izstavitve računa.
e) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati na Podračun EZR
Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597,
odprt pri Upravi RS za javna plačila varščino, ki za vsako izmed ponujenih gradbenih
parcel znaša 6.000,00 EUR.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
8. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije); kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje
državljanstvo za fizične osebe oziroma kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo iz gospodinjske evidence oziroma drugih evidenc iz katerih bo razvidno
ali ponudnik izpolnjuje status mlade družine;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
9. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup gradbenih parcel
v Grivčah«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 14. 10. 2008, do
10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
7. Informacije: ogled zemljišč je možen
ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v petek 3. 10. 2008 od 10. do 11. ure.

Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali na tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-7914/08
Občina Vojnik poziva zainteresirane osebe – promotorje k oddaji vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo.
1. Naročnik: Občina Vojnik, Keršova ul.
8, 3212 Vojnik.
2. Predmet poziva
Predmet poziva promotorjem k oddaji
vlog o zainteresiranosti za javno-zasebno
partnerstvo je projekt:
1. izgradnja telovadnice OŠ Vojnik in
2. izgradnja prizidka vrtca Mavrica
Vojnik.
3. Objava javnega poziva: javni poziv
promotorjem je objavljen v razglasnem delu
Uradnega lista RS in na spletni strani Občine Vojnik.
4. Pravne podlage: pravna podlaga je
veljavni Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, določila poglavja o predhodnem postopku (od 31. do 35. člena).
5. Oblike javno zasebnega partnerstva:
posebej opozarjamo promotorje, da s tem
pozivom ne prejudiciramo oblike javno-zasebnega partnerstva.
6. Informacije o projektu:
1. Telovadnica OŠ Vojnik
Projekt telovadnica OŠ Vojnik zajema: pridobitev dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja in izvedbo GOI del.
Projekt mora biti končan do 31. 10. 2009.
Ekonomska doba projekta je 15 let.
Idejni projekt – telovadnica OŠ Vojnik je
na voljo na Občini Vojnik, v času uradnih ur,
kontaktna oseba: Vesna Poteko, višja svetovalka, tel. 03/780-06-30 in Barbara Mikuš,
svetovalka, tel. 03/780-06-48. Projekt bo sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport.
2. Prizidek vrtca Mavrica Vojnik
Projekt prizidek vrtca Mavrica Vojnik
zajema: izvedbo GOI del. Projekt mora biti
končan do 31. 8. 2010. Ekonomska doba
projekta je 15 let.
Idejni projekta prizidka je na voljo na
Občini Vojnik, kontaktna oseba: Vesna Poteko, višja svetovalka, tel. 03/780-06-30 in Barbara Mikuš, svetovalka, tel. 03/780-06-48.
7. Zahtevana vsebina in oblika vloge
o zainteresiranosti
Iz vloge o zainteresiranosti morajo biti
jasno razvidne vse informacije o zainteresirani osebi za javno-zasebno partnerstvo,
ki vplivajo ali bi lahko kakorkoli vplivale na
presojo javnega partnerja o primernosti izvedbe predmeta javnega poziva v obliki javno-zasebnega partnerstva.
Dokumentacija, ki jo občini predloži zainteresirana oseba za vsak projekt posebej,
mora obvezno vsebovati naslednje vsebinske elemente:
– analizo razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja,
– prikaz ocenjene vrednosti investicije ter
predvidene finančne konstrukcije, iz katere
so razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana
oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega prevzetega tveganja,
– ekonomsko oceno projekta v obliki
Analize stroškov in koristi v skladu s priročnikom za izdelavo analize stroškov in
koristi,
– časovni načrt izvedbe,
– oceno prihodkov in stroškov v času
življenjske dobe projekta,
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– pričakovani donos na vložen kapital,
– letni nivo storitve upravljanja projekta.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka
mora biti pripravljena v skladu s členi veljavne Uredbe o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ, ki opredeljujejo vsebino investicijskega programa.
8. Rok in način oddaje vloge o zainteresiranosti
Vloge o zainteresiranosti za izvedbo
predmeta javnega poziva oddajo zainteresirane osebe v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik,
s pripisom v levem spodnjem delu ovojnice: Ne odpiraj. Vloga o zainteresiranosti
za JZP –
1. izgradnja telovadnice OŠ Vojnik,
2. izgradnja prizidka vrtca Mavrica Vojnik.
Rok za oddajo vlog o zainteresiranosti je
24. 10. 2008, najkasneje do 12. ure, v sprejemni pisarni Občine Vojnik.
9. Pristojnost dajanja informacij o javnem
pozivu: pristojna oseba za dajanje informacij
je Vesna Poteko, višja svetovalka za investicije in šolstvo. Vsa vprašanja postavljajo
zainteresirane osebe pisno, po pošti ali na
e-naslov: vesna@vojnik.si. Vprašanja lahko
zainteresirane osebe postavljajo najkasneje
do 20. 10. 2008.
Občina Vojnik
Št. 007-01/2008-8
Ob-8006/08
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
(v nadaljevanju: občina), ki jo v postopku
javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen zastopa Komisija za
vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja (v nadaljevanju: Komisija)
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO), določil Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, v nadaljevanju: Uredba), Letnega
programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Komen št. 478-3/2008-2
z dne 26. 3. 2008 ter Posamičnega programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Komen št. 478-17/2008-2, ki ga
je sprejel Občinski svet Občine Komen dne
17. 9. 2008, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Komen
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna št.:
SI98324390, matična št.: 5883091000, tel.
05/73-10-450, faks 05/73-10-460, e-pošta:
obcina@komen.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
a) nepremičnina s parcelno št. 2111/150,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 661,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
b) nepremičnina s parcelno št. 2111/151,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 506,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
c) nepremičnina s parcelno št. 2111/152,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
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pašnik, v velikosti 474,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
d) nepremičnina s parcelno št. 2111/153,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 441,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
e) nepremičnina s parcelno št. 2111/154,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
f) nepremičnina s parcelno št. 2111/155,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1331,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
g) nepremičnina s parcelno št. 2111/156,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1066,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
h) nepremičnina s parcelno št. 2111/157,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1012,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
i) nepremičnina s parcelno št. 2111/158,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 669,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
j) nepremičnina s parcelno št. 2111/159,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 712,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
k) nepremičnina s parcelno št. 2111/160,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 656,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
l) nepremičnina s parcelno št. 2111/161,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
m) nepremičnina s parcelno št. 2111/162,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 454,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
n) nepremičnina s parcelno št. 2111/163,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 451,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
o) nepremičnina s parcelno št. 2111/164,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 446,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
p) nepremičnina s parcelno št. 2111/165,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 475,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
q) nepremičnina s parcelno št. 2111/166,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 476,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
r) nepremičnina s parcelno št. 2111/167,
k.o. Komen, vpisana v z.k. vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 517,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji.
Lastništvo navedenih nepremičnin na
zemljiškoknjižnem vložku št. 1293, k.o. Ko-
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men, je vknjiženo na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, do celote.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Zemljišča se nahajajo v poselitvenem območju, območju stanovanj, prostorska enota KO-S-132, na območju novo predvidene
stanovanjske soseske »Komen-jug«.
3. Izhodiščna cena
Ocenjena izhodiščna vrednost vseh nepremičnin na dan 31. 5. 2008 znaša 65,00
EUR/m2.
Cena je bila določena na podlagi cenitve
z dne 16. 6. 2008, ki jo je izdelal Boris Rep,
univ. dipl. gradb. inž., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem
Slovenskega inštituta za revizijo.
Cena (izhodišča in ponujena) se revalorizira od dneva cenitve do plačila kupnine.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
4. Kriteriji izbire najugodnejše ponudbe
Izmed zavezujočih ponudb bodo izbrani
ponudniki, ki bodo ob izpolnjevanju vseh
ostalih pogojev ponudili in predložili najvišjo
ceno.
V primeru enake cene bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najhitrejši pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah pri izgradnji.
5. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje: zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komen,
Komen 86, 6223 Komen.
6. Stroški: vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani
ponudnik. Izbrani ponudnik bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške overitve
prodajne pogodbe pri notarju, pripadajoči
davek in stroške vknjižbe lastninske pravice
v zemljiško knjigo pristojnega sodišča.
7. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 17. 10. 2008, do 11. ure, na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
8.1 Vsebina ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) Podatke o ponudniku:
– samostojni podjetniki in fizične osebe
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv
banke in navedbo transakcijskega računa
za vračilo varščine,
– tuje pravne in fizične osebe: ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in
navedbo transakcijskega računa za vračilo
varščine,
b) ponudba mora obsegati ponujeno
ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene,
c) navedbo nepremičnin/e, za katero/e
se daje ponudba,

d) pričetek investicijskega ciklusa na
predmetnih nepremičninah pri izgradnji,
e) priloge iz točke 8.2. teh pogojev poziva
za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
8.2 Priloge
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik),
– izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od 1 meseca in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec
(pravne osebe),
– ponudbeni obrazec (prijavni obrazec
OBR-1),
– izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe (prijavni obrazec OBR-2),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
v času 90 dni od oddaje ponudbe (prijavni
obrazec OBR-3),
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene, na TRR Občine Komen, številka 01249-0100006231, sklic na
številko 478-17, s pripisom: varščina za javno zbiranje ponudb. Kolikor ponudnik ne
plača varščine v celoti, se premalo plačana
varščina vrne brezobrestno, v roku 8 dni po
oddaji ponudbe, njegova ponudba pa ne
upošteva. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, bo prodajalec varščino brezobrestno
vrnil v 8 dneh po izpolnitvi dokumentacije,
ki mu jo bo Občina Komen pred vračilom
posredovala, izbranemu ponudniku pa se
varščina brezobrestno vračuna v ceno ob
plačilu.
Vse listine, ki jih je potrebno predložiti
(razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot
original upošteva tudi kopija listine overjena
pri notarju ali upravni enoti.
9. Pogoji prodaje
9.1. Nepremičnine se prodajajo tako, da
je mogoče podati pisno ponudbo za:
– vsako posamično nepremičnino iz a)
do k) črke druge točke tega poziva,
– za vse nepremičnine iz l) do r) črke
druge točke tega poziva kot celota.
Ponudbe za nepremičnine se lahko dajo
v eni ovojnici, pri tem pa splošnih podatkov
ni potrebno prilagati večkrat.
9.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
9.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina
Komen pravico zadržati vplačano varščino.
Občina lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe.
S podpisom prodajne pogodbe kupec
soglaša s komunalnimi posegi, potrebnimi
za izgradnjo komunalne infrastrukture in izrecno pooblašča prodajalca, da prodajno
pogodbo predloži kot njegovo soglasje v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj pri
izgradnji komunalne infrastrukture.
9.4. Plačilo celotne kupnine na TRR Občine Komen, številka 01249-0100006231,
sklic na številko ….., s pripisom: Prodajna
pogodba – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parcelno št….. – priimek
in ime oziroma firma kupca, v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve
računa je bistvena sestavina pogodbe. Kr-
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šitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino in lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičninah
prodajalec izda po plačilu celotne kupnine
in po poravnavi vseh stroškov. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest
z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
10. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled nepremičnin-lokacije,
dobijo interesenti na Občini Komen, Komen
86, 6223 Komen, na tel. 05/73-10-450, kontaktna oseba: Emil Grmek ali zahtevajo pisno po e-pošti: obcina@komen.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
11. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
11.1. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz
točke 7. najpozneje do 17. 10. 2008, do 11.
ure. V primeru, da bo Komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
zavezujočih ponudb ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
11.2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo v 5-dnevnem roku
pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje
vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo
dokumentacijo. Kolikor ponudba roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.
11.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in
drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane in se o tem obvesti ponudnika. Kot
pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo
prispele na Občino Komen, Komen 86, 6223
Komen, najkasneje do 17. 10. 2008, do 11.
ure. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za
oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
11.4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
11.5. Odpiranje ponudb in postopek za
izbor najugodnejšega ponudnika v skladu
z ZSPDPO in Uredbo bo opravila pristojna
Komisija, imenovana s sklepom župana Občine Komen, na sedežu občine dne 17. 10.
2008 ob 13. uri.
11.6. Na podlagi tretjega odstavka 21.
člena ZSPDPO se lahko po prejemu ponudb z namenom doseganja za prodajalca
ugodnejše ponudbe lahko izvedla dodatna
pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11.7. Komisija bo ugotovila, kateri izmed
ponudnikov je podal najugodnejšo ponudbo
ter bo predlagala županu njegov izbor. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
11.8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 8 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ugodnejši
ob upoštevanju kriterijev iz točke 4.

11.9. Če v postopku javnega zbiranja
ponudb ni dosežena vsaj izhodiščna ocenjena vrednost, je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
11.10. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnin z izbranim ponudnikom je
najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika.
11.11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom ter si pridržuje pravico, da začeti
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije ter brezobrestno morebitne
vplačane varščine.
12. Objava javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin Občine Komen: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Občine Komen je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani
www.komen.si.
Občina Komen
Št. 40200-4/2008
Ob-8106/08
Mestna občina Maribor, Komisija za izvedbo pripravljalnih dejanj in vodenje postopkov prodaje kapitalskih naložb Mestne
občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: prodajalec), na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
l. RS, št. 72/93 s spr. in dop.), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 s sprem. in
dop.), Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države
oziroma občin (Ur. l. RS, št. 123/03 s sprem.
in dop.), Odloka o proračunu Mestne občine
Maribor za leto 2008 (MUV št. 4/08) in Posamičnega programa prodaje občinskega
finančnega premoženja – naložbe v družbo
Staninvest d.o.o. Maribor, sprejetega na 18.
seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor,
dne 2. 6. 2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup finančnega premoženja
1. Prodajalec: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
2. Predmet prodaje je 90,75% delež
družbe Staninvest d.o.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor, v nominalni
višini 839.952,96 EUR.
3. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki
in pravne osebe.
4. Za pripravo ponudbe lahko ponudnik
pridobi dodatne podatke o družbi – informacijski memorandum – na sedežu prodajalca,
Ulica heroja Staneta 1, v sobi 123, vsak
delavnik od 8. do 12. ure.
Priloga informacijskega memoranduma
je predlog pogodbe, ki jo ponudnik izpolni
samo z vpisom identifikacijskih podatkov,
ponujeno ceno in podpisom. V primeru, da
bo ponudnik pogodbo dopolnjeval ali spreminjal, je ponudba neveljavna.
5. Ponudniki morajo posredovati zavezujočo ponudbo, katere rok veljavnosti ne sme
biti krajši od 60 dni od dneva poteka roka za
vložitev ponudb. Pogoj za prenos deleža je
celotno plačana kupnina.
6. Ponudba mora vsebovati ponudbeno
ceno ter rok plačila kupnine. Rok plačila
kupnine ne sme biti daljši od 8 dni od dneva
sklenitve pogodbe, ponudnik pa lahko ponudi tudi krajši rok.
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7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– za samostojne podjetnike izpis iz evidence samostojnih podjetnikov oziroma izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje
dejansko stanje,
– za fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– za pravne osebe izpis iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje dejansko stanje,
– dokazilo o vplačani varščini.
Kolikor je ponudnik tuja pravna oziroma
fizična oseba mora vse zahtevane listine
predložiti v slovenskem jeziku, katerih prevod listin mora biti opravljen po sodno zapriseženem prevajalcu.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni vplačati varščino v višini 500.000,00
EUR, na transakcijski račun Mestne občine
Maribor, št. 01270-0100008403, s pripisom
»Varščina za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor«.
Izbranemu ponudniku se varščina brezobrestno všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se brez obresti vrne v roku 10 dni od
poteka roka za oddajo ponudb.
9. Kriterij za izbor ponudnika je najvišja
ponujena cena. V primeru, da dva ali več
ponudnikov ponudi enako ceno, bo naročnik
izvedel pogajanja s temi ponudniki.
10. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o.
Maribor s ponudnikom, oziroma lahko začeti
postopek, na predlog komisije ali drugega
pristojnega organa do sklenitve pravnega
posla, ustavi.
11. Skladno s 481. členom ZGD-1 imajo
družbeniki pod enakimi pogoji pri nakupu
poslovnega deleža prednost pred drugimi
osebami.
Prodajalec bo o nameravani prodaji svojega poslovnega deleža pisno obvestil vse
družbenike ter jih pozval, da sporočijo svojo pripravljenost za nakup najkasneje v 30
dneh od prejema obvestila.
12. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
zainteresirani ponudniki dostavijo na naslov:
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, v zaprti kuverti s pripisom
»Ponudba za nakup deleža družbe Staninvest d.o.o. Maribor d.d. – Ne odpiraj«, najpozneje do 10. 10. 2008 do 10. ure. Na
hrbtni strani kuverte mora biti označen polni
naslov pošiljatelja.
13. Odpiranje ponudb bo javno, dne
10. 10. 2008 ob 12. uri, na naslovu: Mestna
občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor, v dvorani generala Maistra.
14. Komisija bo obravnavala samo pravočasno prispele, pravilno označene in popolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno
označene ponudbe bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju.
15. O izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma o odločitvi komisije bodo ponudniki
obveščeni po končanem izboru s sklepom
o izbiri, najkasneje v roku 10 dni od prejema
obvestila s strani predkupnih upravičencev.
16. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o prodaji deleža družbe Staninvest d.o.o.
Maribor, najkasneje v roku 3 dni od prejema
sklepa o izbiri. V primeru, da izbrani ponudnik v roku ne pristopi k podpisu pogodbe,
prodajalec vplačano varščino zadrži.
17. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri prodajalcu – direktorici mestne uprave Mestne občine Maribor
pri Milici Simonič Steiner, tel. 02/22-01-239;
e-pošta: milica.simonicsteiner@maribor.si.
Mestna občina Maribor
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Št. 278/08
Ob-8177/08
Občina Miklavž na Dravskem polju na
podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin, (Ur.
l. RS, št. 84/07), 88. člena Statuta Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV, št.
14/03) in Sklepa o posamičnem programu
prodaje nepremičnega premoženja številka: 03200-2/2008 2\13 z dne 15. 5. 2008,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nepremičnin v MS1 – mešanem območju
– urbano središče, in sicer:
– parcele št. 1682/1, v naravi travnik,
v izmeri 1.051,00 m2, pripisane pri vl. št.
1710, k.o. Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1682/3, v naravi travnik,
v izmeri 157,00 m2, pripisane pri vl. št. 1710,
k.o. Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1682/5, v naravi travnik,
v izmeri 1.187,00 m2, pripisane pri vl. št.
1710, k.o. Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1683/1, v naravi njiva, v izmeri 2.673,00 m2, pripisane pri vl. št. 1710,
k.o. Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1683/3, v naravi njiva, v izmeri 141,00 m2, pripisane pri vl. št. 1710,
k.o. Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1683/4, v naravi njiva, v izmeri 1,00 m2, pripisane pri vl. št. 1710, k.o.
Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1684/2, v naravi njiva, v izmeri 6.655,00 m2, pripisane pri vl. št. 1710,
k.o. Miklavž na Dravskem polju;
– parcele št. 1685/2, v naravi pot, v izmeri 613,00 m2, pripisane pri vl. št. 1240, k.o.
Miklavž na Dravskem polju.
Nepremičnine se prodajajo kot nedeljiva
celota v kompleksu in ne posamično.
3. Nepremičnine pod točko 2. so stavbna
zemljišča po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Maribor za obdobje 1986–
2000 in družbenega plana Občine Maribor
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Miklavž na Dravskem polju, spremembe in
dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04);
Po Odloku o zazidalnem načrtu za novo
centralno in stanovanjsko območje na jugu
Miklavža (MUV, št. 17/2005) je podrobnejša namenska raba predmetnih nepremičnin
opredeljena za centralne (objekti družbenih,
oskrbnih in storitvenih dejavnosti), mešane
in stanovanjske površine.
Nepremičnina s parc. št. 1683/1, k.o. Miklavž na Dravskem polju, je obremenjena
z javno infrastrukturo – zemeljski vod kanalizacije. Pri sklenitvi prodajne pogodbe bo
vnesena klavzula, s katero se kupec zaveže
ustanoviti neodplačno služnost v korist upravičenke Občine Miklavž na Dravskem polju,
za prej navedeno infrastrukturo.
4. Izhodiščna cena znaša na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin: 160,48 EUR/m2, oziroma
skupaj za vse nepremičnine 2.002.469,00
EUR/12.478 m2.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
5. Nepremičnine se v celoti prodajajo po
načelu videno-kupljeno. Prodajalec ne daje
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nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
6. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo
lastnik nepremičnin.
7. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Miklavž na Dravskem polju pri UJP št.
01369-0100009566 ter obvezno navesti
namen nakazila: varščina, model 00 sklic
na št. 201 000.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje iz špekulativnih razlogov,
vsled navedenemu je za prodajalca v pogodbi stipulirana predkupna pravica po isti
ceni kot so zemljišča bila prodana, v primeru, da bi se kupec odločil nepremičnine
prodati tretji osebi.
9. Na nepremičninah pod točko 2. je kupec dolžan zgraditi vse z Odlokom o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV,
št. 17/2005) predvidene objekte in zemljišča
v skladu s citiranim odlokom tudi na lastne
stroške v celoti komunalno opremiti, za kar
mora z Občino Miklavž na Dravskem polju
skleniti pogodbo o opremljanju po Zakonu
o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št.
33/07), sicer se kupoprodajna pogodba razdre. Pogodba se razdre tudi v kolikor kupec
v roku 1. leta ne bo pridobil gradbenega
dovoljenja in pričel z gradnjo.
10. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene, pri tem lahko
ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne
cene določene s cenitvijo;
– dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto
2007, podatke o boniteti BON – obrazec in
potrdilo banke o solventnosti ponudnika,
– časovni in vsebinski plan izvedbe Zazidalnega načrta.
11. Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu.
12. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Miklavž na Dravskem
polju sklenila pogodbo najkasneje v roku
15 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Miklavž na Dravskem
polju zadržala njegovo varščino in sklenila
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da
bo:
– z Občino Miklavž na Dravskem polju
sklenil pogodbo o opremljanju s komunalno
infrastukturo, kot je določena z Odlokom

o zazidalnem načrtu za novo centralno in
stanovanjsko območje na jugu Miklavža;
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
Občina Miklavž na Dravskem polju si obdrži neodplačno služnost za zemeljski vod
kanalizacije na parc. št. 1683/1 k.o. Miklavž,
in pravico spreminjanja z Zazidalnim načrtom predvidene prometne infrastrukture.
14. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena, v primeru več najugodnejših ponudb pa tudi plan
izvedbe Zazidalnega načrta. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine
Miklavž na Dravskem polju. Odpiranje ponudb bo javno, postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Občine
Miklavž na Dravskem polju.
V primeru, da bo komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev, izmed
ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja.
Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
15. Rok za plačilo kupnine: 8 dni od sklenitve pogodbe na transakcijski račun Občine
Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP št.
01369-0100009566, model 00, sklic na št.
7221001. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku
po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba
šteje za razdrto. V tem primeru prodajalec
zadrži prejeto varščino. Zemljiškonjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu
izdano po plačilu celotne kupnine.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Komisija lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
17. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom.
18. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6,
2204 Miklavž na Dravskem polju: Ne odpiraj – ponudba za nakup parcel – »območje
Marof«.
19. Rok za oddajo ponudb je do vključno
13. 10. 2008 do 12. ure. Javno odpiranje
ponudb bo 13. 10. 2008 ob 13. uri.
20. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo pri Rojko Alešu,
univ. dipl. prav., na tel. 02/629-68-29, ali
Fištravec Zvonku, univ. dipl. ekon., na tel.
02/629-68-31.
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21. Odlok o zazidalnem načrtu za novo
centralno in stanovanjsko območje na jugu
Miklavža (MUV, št. 17/2005) je na vpogled
na Občini Miklavž na Dravskem polju in na
spletnem naslovu: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showObcina&obcinaID=20
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-8083/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi
državi članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer Investments Austria GmbH Company
belonging to the UniCredit Banking Group
Bekanntmachung, da je objava vrednosti
enot premoženja kot tudi odkup ter prodaja
enot premoženja investicijskega sklada Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock,
Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG id
dne 19. 9. 2008 dalje začasno ustavljena.
Preklic tega obvestila bo objavljen na enak
način kot predmetno obvestilo.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-8150/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja
v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri
ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH Družba, ki pripada UniCredit bančni skupini obvestilo:
V skladu s tretjim odstavkom 10. člena
Zakona o investicijskih skladih obveščamo,
da se z dnem 22. 9. 2008 ponovno objavljajo vrednosti enot premoženja kot tudi
izvaja odkup ter prodaja enot premoženja
investicijskega sklada Pioneer Funds Au-

stria – Eastern Europe Stock, vzajemni
sklad po 20. členu Zakona o investicijskih
skladih (InvFG).
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-8151/08
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva
o usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki morajo biti objavljene v državi članici,
v kateri ima investicijski sklad svoj sedež,
v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi
v drugi državi članici kot ima svoj sedež,
objavlja Pioneer Investments Austria GmbH
Družba, ki pripada UniCredit bančni skupini
obvestilo:
Obveščamo, da je objava vrednosti enot
premoženja kot tudi odkup ter prodaja enot
premoženja investicijskega sklada Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock,
vzajemni sklad po 20. členu Zakona o investicijskih skladih (InvFG) od dne 19. 9.
2008 dalje začasno ustavljena. Preklic tega
obvestila bo objavljen na enak način kot
predmetno obvestilo.
Pioneer Investments Austria GmbH
Ob-8052/08
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
St 13/2007 z dne 16. 9. 2008, se objavlja
zbiranje ponudb
za stečajnega dolžnika »Barbara«
Vodenje poslovnih knjig, organiziranje
in posredovanje prevozov v cestnem
prometu Zelen Karmen s.p. v stečaju
za prodajo nepremičnine, tj. ½ deleža na
nepremičninah v izmeri 3.349,00 m2, vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Postojni, parc. št. 649, 673/2, 676 in 677,
vpisanih v vl. št. 823, k.o. Slavina, po izklicni ceni 33.500,00 EUR, pod naslednjimi
pogoji:
– delež na vseh navedenih nepremičninah se proda kot celota (½ od 3.349 m2),
– rok za zbiranje ponudb je 14 dni od
dneva objave,
– ponudnik mora najkasneje do izteka
roka za zbiranje ponudb na transakcijski
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račun dolžnice, št. 2700 0000073898, odprt
pri Factor banki d.d. Ljubljana, vplačati varščino v višini 10% najnižje prodajne cene
in potrdilo o vplačilu priložiti svoji ponudbi;
vplačana varščina se uspelemu ponudniku
vračuna v kupnino, drugim ponudnikom pa
vrne v roku treh dni od izbire, brez obresti;
– ponudnik mora ponudbi priložiti vsa potrebna dokazila ter listine ali izjavo po četrtem odstavku 153. člena ZPPSL;
– javno odpiranje ponudb bo dne 29. 10.
2008 ob 8.30, v konferenčni sobi Okrožnega
sodišča v Kopru, soba št. 325/III;
– pri izbiri ima prednost ponudnik, ki ponudi višjo ceno; v primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, ima prednost
ponudnik, ki ponudi boljše plačilne pogoje;
če več ponudnikov ponudi enako ceno in
enake plačilne pogoje, se bo izbor najboljšega med njimi opravil z na naroku izvedeno javno dražbo, na kateri lahko sodelujejo
le ponudniki, katerih ponudbe bodo enake
in bodo ugotovljene kot najboljše; na javni
dražbi bo uspel tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno; najnižji znesek za dvig ponudbe bo 1.000 EUR, dražba bo zaključena
10 minut po tem, ko bo dana najugodnejša
ponudba;
– uspeli ponudnik je dolžan skleniti pogodbo v roku 5 dni od prejema obvestila
o izboru;
– kupec mora kupnino plačati v 5 dneh
po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe;
– vsi davki in stroški prepisa lastništva
bremenijo kupca;
– izročitev prodanih stvari in prenosa lastništva se opravi šele po celotnem plačilu
kupnine;
– ponudnike se seznani z dejstvom obstoja predkupne pravice;
– predkupnega upravičenca je potrebno
s priporočeno poštno pošiljko vabiti na odpiranje ponudb;
– ponudbe se pošljejo na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper,
»Barbara« Zelen Karmen s.p. v stečaju, opr.
št. St 13/2007, z oznako »Ne odpiraj – zbiranje ponudb«;
– za vse informacije in dogovore glede
ogleda nepremičnin in dokumentacije kličite
na tel. 01/520-20-02, med 9. in 13. uro, vsak
dan od ponedeljka do petka.
Stečajna upraviteljica
Melita Butara
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000484

Ob-8097/08

Rezultati javnega poziva
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje mobilnih
javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000
Agencija obvešča zainteresirano javnost,
da je do izteka roka za pridobitev mnenja
zainteresirane javnosti o pogojih uporabe
prostih radijskih frekvenc širine 2 x 10 MHz
za FDD in 5 MHz za TDD v frekvenčnih
pasovih 1905–1910 MHz, 1955–1965 MHz
in 2145–2155 MHz za opravljanje mobilnih
javnih radijskih storitev UMTS/IMT-2000 na
ozemlju Republike Slovenije, ki je bil dne
14. 8. 2008 objavljen v Uradnem listu RS,
prejela sedem prijav.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-7932/08
Likvidacijski upravitelj družbe STC, pro
izvodnja trgovina in storitve, d.o.o. – v likvidaciji, Stanetova 2, 3000 Celje, pri kateri je
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, Srg 2008/29255, z dne 2. 9. 2008, vpisan
začetek redne likvidacije v skladu z določbo
412. člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja poziv upnikom, da v roku 30 dni
od dneva objave tega poziva prijavijo svoje
terjatve do družbe STC, d.o.o. – v likvidaciji,
Stanetova 2, 3000 Celje.
Terjatve je potrebno nasloviti na likvidacijskega upravitelja na sedežu družbe STC,
d.o.o. – v likvidaciji, Stanetova 2, 3000 Celje, v dveh izvodih z dokazili, ki izkazujejo
obstoj in višino terjatev.
Hkrati likvidacijski upravitelj poziva dolžnike družbe STC, d.o.o. – v likvidaciji, da čim
prej poravnajo svoje obveznosti do družbe.
STC, d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Janez Prekoršek

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-7897/08
Družba GIO, gradnja industrijskih objektov, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana,
vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična št. 5066034000,
obvešča upnike družbe, da je na skupščini družbe dne 13. 6. 2008 sprejela sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, na podlagi katerega se osnovni kapital družbe, ki
znaša 10.135.364,01 EUR, zaradi prekapitaliziranosti družbe glede na obseg njenega
poslovanja, zmanjša po postopku rednega
zmanjšanja osnovnega kapitala za znesek
10.000.335,00 EUR, tako da bo po izvršenem zmanjšanju osnovni kapital družbe GIO
d.o.o. znašal 135.029,01 EUR.
Poslovodstvo družbe poziva vse upnike,
da se v šestih mesecih po tej objavi zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglaša z zmanjšanjem osnovnega kapitala po navedenem
sklepu.
Upnikom, ki se bodo pravočasno javili na predmetni poziv in ne bodo soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo
družba bodisi poravnala njihove zahtevke
bodisi zagotovila ustrezno zavarovanje njihovih terjatev.
GIO d.o.o., Ljubljana
poslovodstvo družbe

Sklici skupščin
Ob-8013/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 16., 17., 18., 19., 20., 21. in 22. člena statuta družbe Pomurska založba d.d.,
Lendavska 1, 9000 Murska Sobota, uprava
družbe sklicuje

15. sejo skupščine
družbe Pomurska založba d.d. Murska
Sobota,
ki bo dne 27. oktobra 2008 ob 10. uri, na
sedežu družbe na Lendavski ulici 1 v Murski
Soboti, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost na
skupščini. Izvoli se predsednik skupščine in
dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli člane
nadzornega sveta predstavnike delničarjev.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji in njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pooblastilom, ki mora biti v pismeni obliki in ga
je potrebno predložiti v hrambo na sedežu
družbe 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak delovni dan od 7. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Udeleženci skupščine lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od datuma objave sklica
skupščine.
Pomurska založba d.d.
uprava družbe
Ob-8024/08
Na podlagi 296. člena ZGD-1 ter na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru,
opr. št. Ng 18/2008 z dne 10. 9. 2008 ter
v skladu z 41. členom Statuta družbe Talum d.d., Tovarniška cesta 10, Kidričevo,
delničar Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana,
Hajdrihova 2, Ljubljana, sklicuje
zasedanje skupščine
Talum d.d., Kidričevo,
dne 27. 10. 2008, s pričetkom ob 15. uri,
na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška
cesta 10, Kidričevo, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednico skupščine se izvoli notarka Sonja Kralj,
Maja Guštin se izvoli za preštevalko glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine sestavi in
potrdi notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, ki
bo prisoten na zasedanju skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objavljeni dnevni red.
3. Odpoklic dveh članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa skupščina družbe odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta Stanka Simoniča in Darinko Fakin in namesto njiju
imenuje nova člana nadzornega sveta Roberta Rožiča, stanujočega Neubergerjeva
19, Ljubljana in Stanka Eršteta, stanujočega
Gajeva 15, Maribor.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini je, da delničarji svojo udeležbo prijavijo
v pisni obliki najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Udeležbo na skupščini
se prijavi na naslovu sklicatelja skupščine,
ki je: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana.
Gradivo za dnevni red, s predlogi sklepov, je na vpogled na naslovu sklicatelja
skupščine, ki je: Elektro-Slovenija d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, vsak delovni dan,
od dneva objave sklica, do dneva zasedanja, med 9. in 12. uro.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektro-Slovenija d.o.o., Ljubljana
Ob-8187/08
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Kroj,
modna konfekcija d.d., Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 125, Škofja Loka uprava
sklicuje
15. sejo skupščine
delniške družbe Kroj, modna konfekcija
d.d., Škofja Loka,
ki bo dne 27. 10. 2008 ob 12. uri, na sedežu družbe, Hafnerjevo naselje 125, Škofja
Loka, z naslednjim dnevnim redom:
I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Mihael Savnik, za preštevalca glasov se izvoli
Sandra Košnik.
Ugotovi se, da je na skupščini navzoča
notarka Erika Branislej za sestavo notarskega zapisnika.
II. Predlog uprave za pokrivanje izgube
za poslovno leto 2007 s predlogom o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta družbe.
Predlog sklepa:
Izguba za poslovno leto 2007 v višini
168.560,00 EUR se pokrije v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let v skladu
z določilom 1. točke desetega odstavka 64.
člena ZGD – 1 oziroma 2. točke desetega odstavka 64. člena ZGD – 1. Po pokritju izgube
za leto 2007 ostane nerazporejen dobiček iz
preteklih let v višini 93.429,00 EUR.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
v poslovnem letu 2007.
III. Odločanje o začetku postopka prenehanja družbe in začetku postopka redne
likvidacije nad družbo.
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Predlog sklepa:
I. Družba Kroj, modna konfekcija, d.d.,
Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki,
Hafnerjevo naselje 125, matična številka
5033250000, preneha in se nad družbo začne postopek likvidacije (redna likvidacija).
II. Skupščina družbe Kroj, modna konfekcija, d.d., Škofja Loka sprejme sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije
skladno z določbami 402. člena ZGD.
III. Družba preneha na podlagi postopka
redne likvidacije zaradi zmanjšanega obsega poslovanja, ki povzroča izgubo v poslovanju in nelikvidnost družbe.
IV. Upniki družbe Kroj, modna konfekcija,
d.d., Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 125,
Škofja Loka lahko svoje terjatve do družbe
prijavijo v roku 30 dni od dneva objave sklepa o prenehanju družbe in začetku redne
likvidacije v Uradnem listu RS.
V. Za likvidacijskega upravitelja družbe
Kroj, modna konfekcija, d.d., Škofja Loka,
Hafnerjevo naselje 125, Škofja Loka se
imenuje dosedanji poslovodja – direktor
družbe Gregor Popovič, roj. 31. 12. 1971,
stanujoč Puhova ulica 9, Ljubljana, EMŠO
3112971500011.
Mandat poslovodje – direktorja družbe
Gregorja Popoviča se podaljša do zaključka
redne likvidacije nad družbo Kroj, modna
konfekcija, d.d., Škofja Loka.
Plačilo likvidacijskemu upravitelju se
obračuna po dejansko nastalih stroških za
opravljeno delo v zvezi z likvidacijo družbe.
VI. Skupščina družbe Kroj, modna konfekcija, d.d., Škofja Loka, kot organ, ki je
prejel sklep, pooblašča, da direktor družbe
priglasi sklep o prenehanju družbe in začetku redne likvidacije pristojnemu registrskemu sodišču.
Sklep o prenehanju družbe Kroj, modna
konfekcija, d.d., Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 125, Škofja Loka in poziv upnikom za
prijavo njihovih terjatev se objavita v Uradnem listu RS.
VII. Po vpisu sklepa o prenehanju družbe
in začetku likvidacije v sodni register se nad
družbo Kroj, modna konfekcija, d.d., Škofja
Loka, Hafnerjevo naselje 125, Škofja Loka,
opravi postopek redne likvidacije.
Likvidacijski upravitelj je dolžan izpeljati
likvidacijski postopek družbe v najkrajšem
možnem času.
IV. Razno.
Delničarje pozivamo, da se pisno prijavijo na skupščino vsaj 3 dni pred njenim
zasedanjem na sedežu družbe Kroj, d.d.,
Hafnerjevo naselje 125, Škofja Loka.
Delničarje, katere bo na skupščini zastopal pooblaščenec pozivamo, da skupaj
s pisno prijavijo na skupščino vsaj 3 dni pred
zasedanjem predložijo tudi pisno pooblastilo
za zastopanje.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih
papirjev pri KDD centralni klirinško depotni
družbi d.d. 10 dni pred skupščino družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki se ob prijavi izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, oziroma
izpiskom iz sodnega registra.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge.
Gradivo za skupščino z letnim poročilom
uprave, poročilom predsednika nadzornega
sveta za poslovno leto 2007 ter s predlogi
sklepov so na vpogled delničarjem v upravi

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družbe, vsak delavnik od 10. do 13. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Kroj, modna konfekcija d.d.,
Škofja Loka
uprava družbe
direktor Gregor Popovič
Ob-8188/08
Na podlagi 15. člena Statuta delniške
družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje uprava družbe
14. skupščino družbe,
ki bo 29. 10. 2008, ob 11.30, na poslovnem naslovu družbe (Ljubljanska cesta 43,
1295 Ivančna Gorica) v sejni sobi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvolitev
organov skupščine družbe.
Predlog sklepa:
– Za predsednika skupščine družbe se
izvoli odvetnik Simon Jeglič.
– Za preštevanje glasov na skupščini
družbe se izvolita Mitja Gabrovec in Anica
Bijek (delavca družbe).
– Na seji skupščine družbe bo prisoten
notar ml. Miro Košak.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in pooblastilo nadzornem svetu.
Predlog sklepa:
– Osnovni kapital družbe se poveča iz 2.110.553,33 EUR za največ
4.228.262,28 EUR tako, da po povečanju,
znaša največ 6.338.815,61 EUR.
– Povečanje osnovnega kapitala družbe
se izvede z izdajo največ 1.011.546 novih
navadnih imenskih kosovnih delnic tako, da
bo skupno število delnic največ 1.517.319.
Emisijska vrednost ene delnice je 4,18
EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic
pa 4.228.262,28 EUR. Cena za vplačilo je
enaka emisijski vrednosti delnice in ne sme
biti nižja od 4,18 EUR.
– Vsaka delnica daje sorazmerno pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, dela
dobička (dividende) in ustreznega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali
stečaju družbe.
– Delnice so prosto prenosljive in tvorijo
z že izdanimi delnicami družbe isti razred.
– Rok za vpisovanje in vplačevanje delnic
je en mesec šteto od javne objave poziva za
vpisovanje in vplačevanje delnic v Uradnem
listu Republike Slovenije in dnevniku Delo.
Delnice se vpisuje in vplačuje pri banki, ki jo
pooblasti izdajatelj.
– Osebe, ki so na dan objave poziva iz
prejšnje točke vpisane v delniško knjigo kot
delničarji, imajo prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju s številom delnic,
ki jih imajo v lasti, in sicer za vsako delnico
dve novi delnici. Delničarji lahko prednostno
pravico izkoristijo v roku 14 dni, šteto od
javne objave poziva iz prejšnje točke. Delnice, ki po zaključku 14 dnevnega roka ne
bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati
delničarji, ki so se odzvali prvemu pozivu za
vpis, in sicer proporcionalno prvemu vpisu,
v roku 8 dni od dne, ko jim uprava pošlje obvestilo o dodatni možnosti vpisa in vplačila.
Če tudi po dodatnem vpisnem roku ne bodo
vpisane vse delnice, lahko uprava prosto
pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic
v nadaljnjem roku 60 dni.
– Delnice se vplačuje v denarju.
– Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register. Družba bo dala

nalog za vpis novih delnic v delniško knjigo,
vodeno pri Centralni klirinško depotni družbi
d.d. Ljubljana (KDD) v roku 8 dni po prejemu
sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
– Če do roka iz 5. točke ne bo vpisanih in vplačanih najmanj 70% delnic, bodo
vpisnikom brezobrestno vrnjena vplačila pri
osebi iz 5. točke tega sklepa (banki, ki jo je
pooblastil izdajatelj). Vrnitev vplačila bo zagotovljena najpozneje v 15 dneh od izteka
roka za vpisovanje in vplačilo.
– Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za ugotovitev
dejansko vpisanih in vplačanih delnic in
za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi
sklepi skupščine, se pooblasti nadzorni svet
družbe.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se prvi stavek
prvega odstavka 10. člena stauta družbe,
tako da glasi: »Nadzorni svet šteje 6 članov.«
4. Seznanitev skupščine družbe o odstopu Damjana Debeljaka iz nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščino družbe se seznani, da je Damjan Debeljak 14. 8. 2008
podal izjavo o odstopu iz nadzornega sveta.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe, ki predstavljajo delničarje, in imenovanje novih članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
– Odpokličejo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: Stanislav Osterman, Adriano Corsi.
– Za nove člane nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev, se za dobo
štirih let izvolijo: Damjan Debeljak, Adriano
Corsi, Ivo Judnič, Kamilo Lekše.
– Štiriletni mandat prvih treh novoizvoljenih članov nadzornega sveta družbe iz prejšnje točke se začne z dnem sprejema tega
sklepa o imenovanju s strani skupščine. Štiriletni mandat Kamila Lekšeta se začne po
vpisu sprememb statuta v sodni register.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
za poslovno leto 2008 imenuje Constantia
Plus, d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan od objave sklica skupščine do
dneva skupščine med 11. in 13. uro, in sicer
v splošni službi družbe v Ivančni Gorici na
Ljubljanski cesti 43 v poslovni stavbi v III.
nadstropju.
Udeležba in glasovanje na skupščini
družbe
Pravico do udeležbe na skupščini imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo
na sedežu družbe v tajništvu uprave in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino, to je
26. 10. 2008. Dokazilo o upravičenju do
zastopanja delničarja na skupščini družbe
mora biti v pisni obliki in oddano ob prijavi
udeležbe ter ostane v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še
z izpiskom iz sodnega oziroma poslovnega
registra.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
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ga reda. Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica, da jih ta v skladu
s 300. členom Zakona o gospodarskih družbah ena objavi.
Vse delničarje oziroma zastopnike oziroma pooblaščence prosimo, da se zglasijo
na kraju sklica skupščine družbe vsaj pol
ure pred začetkom zasedanja skupščine
družbe.
Livar d.d., Ivančna Gorica
Tomaž Trobiš
predsednik uprave
Stanislav Osterman
predsednik nadzornega sveta
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Zavarovanja terjatev
SV 2416/2008
Ob-8142/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub
ljane, opr. št. SV-2416/2008 z dne 17. 9.
2008, je bilo podstrešno stanovanje v izmeri 75,5 m2, ki sestoji iz predsobe, dnevne
sobe s kuhinjo in galerijo, dveh spalnic, kopalnice, WC in terase, stoječe na parc. št.
2476, 2477, 2478, 2479 k.o. Tabor, v lasti
zastaviteljice Kristine Vihar Ljubljana, Dalmatinova ulica 11, EMŠO 1611973505087,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 3.
2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne
19. 5. 2004, izdanega s strani prodajalcev
Vodopivec Aleša, stanujočega Dalmatinova 11, Ljubljana, EMŠO 0604949500422 in
Kovač Maje, stanujoče Dalmatinova 11, Ljub
ljana, EMŠO 1609949505284, zastavljeno
v korist Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
2000 Maribor, Vita Kraigherja 4, matična št.
5860580000, za terjatev 161.900,00 EUR
s pripadki.
SV 466/08
Ob-8143/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-466/08 z dne 22. 9. 2008,
je bilo stanovanje št. 15 v izmeri 51,33 m2,
v 3. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, v stanovanjski stavbi na naslovu
Kolodvorska 22, v Pivki, ki stoji na parc. št.
4235/5, k.o. Petelinje, last zastaviteljice po
imenu Mojca Simšič, stanujoča Kolodvorska
cesta 22, Pivka, zastavljeno v korist upnice
Banka Sparkasse d.d., Cesta v Klepe 15,
Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 47.000,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero trimesečni
Euribor in pribitek v višini 2,5%, z vsemi
pripadki, morebitnimi zamudnimi obrestmi
in stroški in z datumom zapadlosti terjatve
1. 10. 2026.
SV 806/08
Ob-8144/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 806/08, DK 32/08 z dne
17. 9. 2008, je bilo stanovanje št. 16 v 2.
nadstropju, v izmeri 42,54 m2, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi na naslovu Župančičeva ulica 11, 1230 Domžale, ki stoji na
parc. št. 3893/2, k.o. Domžale, z.k. vl. št.
2444, k.o. Domžale ter je last zastavitelja
Petek Iztoka do celote, zastavljeno v korist
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka
1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 145.479,46 CHF s pp.
SV 2174/08
Ob-8145/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-2174/08, DK 250/08
z dne 17. 9. 2008, je bila nepremičnina
– dvosobno stanovanje s kabinetom št.
23, ki obsega dve sobi in en kabinet m2,
kuhinjo 4,63 m2, kopalnico 3,65 m2 in klet
3,24 m2, v skupni izmeri 63,80 m2, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Župančičeva ulica
6, 4000 Kranj, ki stoji na parc. št. 157/1,

vpisani pri vl. št. 309 k.o. Huje, last zastaviteljice Ajde Rooss Remeta do celote,
pridobljeni na temelju overjene kupne pogodbe z dne 15. 11. 1991, sklenjene med
Projektivnim podjetjem Kranj kot prodajalcem in Ajdo Rooss Remeta kot kupovalko,
zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d, Šmartinska cesta 140,
Ljubljana, matična številka 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
323.980,00 CHF s pripadki, napram dolžnikoma Rooss Remeta Ajdi, rojeni 5. 10.
1973, stanujoči Županičeva ulica 6, Kranj in
Balazs Piri Arpadu, rojenemu 15. 3. 1978,
stanujočemu Gornji trg 20, Ljubljana.
SV 1083/08
Ob-8148/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1083/08 z dne 23. 9. 2008,
je dvosobno stanovanje v izmeri 45,09 m2, ki
se nahaja v podstrešju stanovanjske stavbe
z naslovom Šolska ulica 3, Tržič, z ident. št.
590.ES, stoječe na nepremičninah parc. št.
83/1 in 83/4, obe k.o. Tržič, last zastaviteljic
Urške Fuchs in Rebeke Pljakić, obe Slap
24, Tržič, vsake do ½, na temelju kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 7. 2008,
s prodajalcem Safetom Ibradžićem, Šolska
ulica 3, Tržič, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254000, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini 16.000,00 EUR, z letno obrestno mero
v višini 3-mesečnega Euriborja in pribitka
v višini 2,400% ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 1. 10. 2023.
SV 532/2008
Ob-8175/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Pavlina iz
Krškega, CKŽ št. 9, opr. št. SV- 532/2008
z dne 23. 9. 2008 in hipotekarno devizno
kreditne pogodbe št. 946353-002 z dne
12. 9. 2008, je bilo trisobno stanovanje
v mansardi št. 3D, v skupni izmeri 72,25 m2
ter dvosobno stanovanje v mansardi št. 4E,
v skupni izmeri 48,70 m2, ki se kot posamezna dela nahajata v stavbi v Krškem,
Šolska ulica 14a, s št. stavbe 291, stoječi
na parc. št. 522/2 k.o. Stara vas, Okrajnega
sodišča v Krškem, last zastavitelja Žagar
Tomaža, roj. 14. 8. 1972, stan. Šolska ulica
14a, 8270 Krško, v deležu do 1/1, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 7. 2008, z dodatkom št. 1 z dne 24. 7. 2008 in dodatkom
št. 2 z dne 12. 9. 2008, zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, z matično št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 145.000,00 CHF, glavnice s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini 3-mesečnega Libor-ja za CHF + 1,60%
letno, ki tečejo od dneva črpanja kredita
in ki se pod pogoji, določenimi v členu 17.
pogodbe, lahko zvišajo za eno odstotno točko, ev. zakonitimi zamudnimi obrestmi ter
ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja
180 mesečnih anuitetah, pri čemer prva zapade v plačilo 18. 11. 2008, zadnja pa dne
18. 10. 2023, oziroma terjatev zapade takoj
po odpoklicu upnice v primerih in na način,

določen v 16. členu hipotekarno devizno
kreditne pogodbe.
SV 1215/08
Ob-8179/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1215/08 z dne 24. 9.
2008, je enosobno stanovanje št. 2, v izmeri
46,95 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Šolska ulica 1, 4290 Tržič, s pripadajočo drvarnico,
stoječe na nepremičnini parc. št. 84 k.o. Tržič, last zastavitelja Primoža Megliča, Žiganja vas 14a, Križe, na temelju kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 3. 2007, sklenjene s prodajalko Zarfijo Ćosić, Šolska ulica 1, Tržič,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke
d.d., Slovenska ulica 17, Maribor, matična
številka 5706491000, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 80.505,00 CHF
v protivrednosti EURA, po menjalniškem
nakupnem tečaju banke, veljavnem na
dan plačila, z obrestno mero 6-mesečni Libor-CHF + 2,70% leno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 30. 11. 2038.
SV 253/08
Ob-8189/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa kreditne pogodbe in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko notarja Alojza Slavka Kečka iz Ormoža,
opr. št. SV 253/08 z dne 24. 9. 2008, je bilo
celotno stanovanje št. 3, identifikacijski znak
0294-196-3, v skupni izmeri 72,41m2, ki se
nahaja v prvem nadstropju stavbe na naslovu Ivanjkovci 4a, 2259 Ivanjkovci, stoječe
na parc. št. 262/2, k.o. Ivanjkovci, ki še ni
kot etažna lastnina vpisano v zemljiški knjigi, in je na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 4/91 z dne 18. 11. 1991, sklenjene med
Optyl optični proizvodi p.o., kot prodajalcem
in Ljubom Špindlerjem ter Dragico Slavič,
kot kupcema in notarskega zapisa darilne
pogodbe med zakoncema z dne 8. 3. 2004,
do celote v lasti Dragice Slavič, Branoslavci
6, 9240 Ljutomer, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.600,00 EUR s pripadki.
SV 708/08
Ob-8190/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 704/08 z dne 24. 9.
2008, je bilo stanovanje št. 5, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ribenska cesta 30, 4260
Bled, katerega dejanska lastnica je Capuder Hrycewicz Cvetka, Ribenska c. 30,
4260 Bled, z identifikacijsko številko stavbe
01471, zgrajeni na parc. št. 513/5, ki je pripisana pri vl. št. 1939, k.o. Želeče, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici,
skupaj s solastninsko pravico na skupnih
delih, prostorih in napravah ter pripadajočim
zemljiščem, zastavljeno v korist Volksbank
Kärnten Süd, e.Gen., s sedežem Hauptplatz
6, Borovlje, Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1900625, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 45.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 20. 9. 2018.
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SV 473/08
Ob-8194/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-473/08 z dne 24. 9.
2008, je bilo stanovanje v izmeri 61,45 m2,
v drugem nadstropju v zgradbi na naslovu
Jamska cesta 9, Postojna, stoječi na parceli
št. 112/6, k.o. Postojna, last zastaviteljice
po imenu Alenka Lenarčič, stanujoča Jamska cesta 9, Postojna, zastavljeno v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična št. 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 28.440,00 EUR,
z dogovorjeno obrestno mero 8% letno in
z datumom zapadlosti terjatve 30. 9. 2028.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 62/2008
Os-7891/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 62/2008 sklep z dne 18. 9. 2008:
I. To sodišče je dne 5. 9. 2008 ob 11. uri
neposredno prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Pertinač
Boris »Intervencija« s.p., Male Braslovče
106, Braslovče, z dne 5. 9. 2008 in je dne
18. 9. 2008 ob 13.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Pertinač Boris »Intervencija« s.p., Male Braslovče 106, Braslovče (matična številka: 5229068000, ID št. za
DDV: SI248661197).
Odslej se firma glasi: Pertinač Boris »Intervencija« s.p., Male Braslovče 106, Braslovče (matična številka: 5229068000, ID št.
za DDV: SI248661197) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,12 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-62-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. decembra 2008 ob 9. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 18. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2008
St 22/2008
Os-7894/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 22/2008 sklep z dne 18. 9. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zadruga Sveti Jurij – prodaja vozil, z.o.o.,
Drofenikova 1, Šentjur (matična številka:

5471338, ID št. za DDV: SI85666424), se
zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
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: Zadruga Sveti
Jurij - prodaja vozil, z.o.o., Drofenikova 1,
Šentjur (matična številka: 5471338, ID št. za
DDV: SI85666424), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 9. 2008
St 8/2004
Os-7895/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Elektromehanika
Remic, Herman Remic s.p., Dobletina 7,
Nazarje – v stečaju, razpisuje narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo dne 5. novembra 2008
ob 14. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 8.801,22 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 3,70%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (A51), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A51) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje,
med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2008

– v razred B so uvrščene terjatve navadnih upnikov, ki bodo poplačane v roku
enega leta od pravnomočno potrjene prisilne poravnave v višini 25% in s 3% obrestno
mero za čas od 2. 4. 2008 dalje do plačila in
še neevidentirane navadne obveznosti, ki se
lahko pojavijo še kasneje;
– v razred C so uvrščene terjatve za zamudne obresti iz naslova neplačanih davkov
in prispevkov, ki se v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZFPPod odpišejo.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 2. 4. 2008 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene
v Seznamu prijavljenih terjatev in glasovalnih pravic v koloni »verjetnih terjatev«, ki je
sestavni del izreka sklepa, zato jih je dolžnik
dolžan izplačati v navedeni višini in v rokih iz
2. točke izreka sklepa.
Upnik Oben-Auf po potrjeni prisilni poravnavi odstopa dolžniku terjatev v višini
26.208 EUR, ki jo ima do dolžnika in jo
kot stvarni vložek izroči dolžniku, družba
pa mu izroči poslovni delež v nominalni
vrednosti 9.000,00 EUR, kar ustreza 23%
osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe je zaradi izvršene konverzije terjatve
povečan od dosedanjih 29.210,00 EUR na
38.210,00 EUR.
Dolžnik je dolžan opraviti dejanja, potrebna za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 8. 2008. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 11. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2008

St 10/2005
Os-7896/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2005-96 z dne 1. 7. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Alpetour, turistično hotelsko podjetje d.o.o.
– v stečaju, Škofja Loka, Kapucinski trg
19, Škofja Loka.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 9. 2008

St 71/2008
Os-7899/08
To sodišče je s sklepom St 71/2008 dne
10. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Huseinović Huso s.p., Štepanjska cesta 9c, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2008

PPN 36/2008
Os-7898/08
To sodišče je s sklepom z dne 25. 8. 2008
pod opr. št. PPN 36/2008 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Hydroizolacija, družba za storitve in trgovino
d.o.o., Šmartinska cesta 32, Ljubljana in
njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne 25. 8. 2008.
Ugotovilo je, da so:
– v razred A uvrščene obveznosti do zaposlenih iz naslova plač, do ločitvenega upnika NLB d.d. in obveznosti iz naslova prejetih
avansov s strani Komin inženiringa d.o.o., za
katere se položaj s pravnomočnostjo sklepa
o prisilni poravnavi ne spremeni;

St 121/2005
Os-7900/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Judo, družba za trgovino in storitve d.o.o., Betnavska c. 63, Maribor
– v stečaju se v skladu z 99/II členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2008
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St 23/2008
Os-7901/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom A-S-INTR storitve in drugo d.o.o.,
Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor – v stečaju se v skladu z 99/II členom Zakona
o prisilni poravnavi stečaju in likvidaciji –
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2008
St 73/2008
Os-7902/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cevol nepremičnine in gradbeni inženiring in posredništvo v prometu
z nepremičninami, Gregor Lovec s.p.,
Ruška c. 81, Maribor (davčna številka:
39086267, matična številka: 1711261000),
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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2008
St 26/2008
Os-7903/08
1. Z dnem 15. 9. 2008 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Dani &
Eli, Usnjena galanterija – Leather Goods,
d.o.o. Žižki 52, Črenšovci (matična številka
1387812000, davčna številka 32839189).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob Progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in
največ 164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648 fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100268.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 16. 12. 2008 ob 14.45, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 9. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 9. 2008
St 29/2008
Os-7904/08
1. Z dnem 15. 9. 2008 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom PSN,
Proizvodnja strojev in naprav d.o.o.,
Lendavska ulica 1, Murska Sobota (ma-

tična številka 1808699000, davčna številka
753344445).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in
največ 164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648 fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100298.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 16. 12. 2008 ob 14.30, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 9. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo
z dnem, ko je oklic o začetku stečajnega
postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 9. 2008
St 28/2008
Os-7905/08
1. Z dnem 15. 9. 2008 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Avtoprevozništvo
Mihael Panič s.p., Lukavci 20, Križevci
pri Ljutomeru (davčna številka: 71260960,
matična številka 3006018000).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100288.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 16. 12. 2008 ob 14.15, v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 15. 9. 2008 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
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dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 9. 2008
St 10/2008
Os-7906/08
To sodišče je dne 16. 9. 2008 izdalo sklep
opr. št. St 10/2008, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Biro Shop – Trgovina s pisarniškim materialom, d.o.o.,
Ul. Tolminskih puntarjev 10, 5000 Nova
Gorica, matična št. 1795805000, davčna št.
SI49945556, šifra dejavnosti 51.900.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višin
2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 EUR) in največ do vrednosti 2.000
točk (164,20 EUR). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083641, sklic na št.
11-42218-7110006-1008. Dokazilo o plačilu
takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. 1. 2009 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
16. 9. 2008
St 35/2006
Os-7907/08
To sodišče je na seji senata dne 17. 9.
2008 pod opr. št. St 35/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Europlast, proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas, Martin Turk, s.p., Podgora 44, 8351
Straža, matična številka 1831020, šifra dejavnosti 25.240, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Europlast, proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas, Martin Turk, s.p., Podgora 44, 8351
Straža, izbriše iz poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 17. 9. 2008
St 56/2007
Os-7908/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Nedog Ivan s.p. – Slikarstvo
in zaključna gradbena dela, Kicar 77 –
v stečaju, razpisalo narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev za dne 18. 11.
2008, ob 9.15, soba 26/II.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 9. 2008
St 37/2008
Os-7909/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Meznarič Klaudija s.p. Bar Zlata rokavica, Bukovci 97 – v stečaju, bo drugi narok
za preizkus terjatev dne 14. 10. 2008, ob 10.
uri, v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 9. 2008
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St 61/2007
Os-7910/08
To sodišče je dne 15. 9. 2008 s sklepom,
opr. št. St 61/2007, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kolarič Alenka s.p.
»Pinocchio« Šivanje tekstilnih izdelkov
in pletenje in prodaja na drobno, Vičava
24 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 9. 2008
St 26/2008
Os-7911/08
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Gradbena mehanizacija Obretan Jožef s.p., Strojna 23, Prevalje, matična številka 5611163, davčna številka 61370231.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Gradbena mehanizacija Obretan Jožef s.p. – v stečaju, Strojna 23, Prevalje.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
univ. dipl. pravnik Tone Kozelj iz Slovenj
Gradca, Glavni trg 39.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
28. 11. 2008 ob 8.30, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo transakcijskega računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve vendar
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000
točk (158,57 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 9. 2008
St 10/2008
Os-7912/08
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Vzdrževalna dela na objektih, pro
izvodnja, Tomo Ketiš s.p., Dolga brda 31,
Prevalje, matična številka 1793519, davčna
številka 33444072.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Vzdrževalna dela na objektih, proizvodnja, Tomo
Ketiš s.p. – v stečaju, Dolga brda 31, Prevalje.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
3. 12. 2008 ob 8.30, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo tran-
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sakcijskega računa ali drugega računa upnika. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico, izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve vendar
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000
točk (158,57 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 9.
2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 9. 2008
St 2/2005
Os-8008/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/2005 sklep z dne 19. 9. 2008:
V stečajni zadevi nad dolžnikom:
A & C Marketing, Podjetje za trgovsko
posredovanje, nakup in prodaja blaga
ter gospodarsko svetovanje d.o.o., Šlandrov trg 3, Žalec – v stečaju, se narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev
stečajne mase, razpisan za dne 1. oktobra
2008 ob 13. uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega
sodišča, prekliče.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 2008
St 11/2008
Os-8009/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2008 z dne 23. 7. 2008, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo stečajni postopek nad dolžnikom Supremat, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.o.o., Hotemaže 47, Preddvor, matična
številka 1760378, šifra dejavnosti 51.470,
davčna številka 24982261 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 9. 2008
St 139/2008
Os-8010/08
To sodišče je s sklepom St 139/2008 dne
17. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom GAKU agrarna tehnika in trgovina d.o.o., Dunajska cesta 238a, Ljub
ljana, matična številka 5969956, davčna
številka 43558682.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik 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 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).

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 9. 2008
St 3/2008
Os-8011/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika M.I.D. LES, Marketing in trgovina, d.o.o., Cankarjeva 11, Nova Gorica,
sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom M.I.D.
LES, Marketing in trgovina, d.o.o., Cankarjeva 11, Nova Gorica, davčna številka
97450979, matična številka 2084333, vložna številka 10456400, šifra dejavnosti
46.130, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10456400 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 se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od njegove objave. Morebitno pritožbo se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na
Višje sodišče v Kopru v osmih dneh od prejema njegovega pisnega odpravka oziroma
od nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 9. 2008
St 27/2007
Os-8012/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 27/2007
z dne 18. 9. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom »Ghetto« – Gostinstvo in
konfekcija – Srečko Kočevar, s.p., Šestova ulica 15, 8330 Metlika, matična številka
5298812, šifra dejavnosti 55.302.
Za stečajno upraviteljico je določena
Vida Gaberc, Cankarjeva ulica 35, 8210
Trebnje.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 1. 2009 ob 9. uri, v sobi 117 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 9. 2008
St 20/2008
Os-8098/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2008 z dne 18. 9. 2008 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom
DMD Podjetje za gradbeno, komercialno in organizacijsko dejavnost d.o.o.,
Sveti Anton 9, Pobegi, matična številka
5534933000, začne in takoj zaključi ter po
pravnomočnosti tega sklepa odredilo izbris družbe iz sodnega registra tukajšnjega
sodišča.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 2008
St 9/98
Os-8099/08
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom MICOM – Trgovina, uvoz - izvoz
in zastopanje, d.o.o., v stečaju, Kidričeva
22, Koper, dne 17. 9. 2008 izven naroka
sprejelo naslednji sklep:
– ustavi se nadaljnje vnovčevanje stečajne mase in se stečajni postopek nad dolžnikom MICOM – Trgovina, uvoz - izvoz in
zastopanje, d.o.o., v stečaju, Kidričeva 22,
Koper, zaključi:
– terjatev stečajnega dolžnika do dolžnice Musar Kalan Anje, Petkova ulica 12,
Ljubljana - Črnuče, v višini 2.378,80 € s pp,
katera je predmet izvršilnega postopka, ki
se vodi pri Okrajnem sodišču v Ljubljani pod
opr. št. Ig 1212/2001, se prenese na upnika
Banko Celje d.d.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 2008
St 159/2003
Os-8100/08
To sodišče je s sklepom St 159/2003 dne
12. 9. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Center harmonija, Kersnikova
6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2008
St 127/2008
Os-8101/08
To sodišče je s sklepom St 127/2008 dne
19. 9. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom P.R.E.T. storitve, d.o.o., Ljub
ljana, Parmova ulica 53, matična številka
1123998000, davčna številka 24285323.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič, Hajdrihova ulica 21 a, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 8. 12. 2008 ob 13.10, v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2008
St 134/2008
Os-8102/08
To sodišče je s sklepom St 134/2008
dne 18. 9. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom MS City investment, posredništvo in trgovina d.o.o., Letališka c.
32, Ljubljana, matična št. 5986427, davčna
številka 69067635.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9b, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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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% 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).
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 9. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2008

Izvršbe
In 138/2008
Os-7749/08
V izvršilni zadevi Okrajnega sodišča
v Celju, opr. št. In 138/2006, je izvršitelj
Franc Pušenjak dne 1. 9. 2008 opravil rubež
stanovanja št. 8, v 2. nadstropju stanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 500/18, ki
je vpisana pri vl. št. 2095/81, k.o. Sp. Hudinja, na naslovu Milčinskega ulica 8, Celje,
identifikator stavbe 2191, v skupni izmeri
42,39 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 10. . 2008
In 151/2007
Os-7576/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 151/2007
z dne 15. 1. 2007, ki je 5. 12. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr.
št. IZV 162/2008 z dne 13. 5. 2008, bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 23, v 5. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, C. maršala
Tita 89, v skupni izmeri 61,67 m2, parc. št.
533/21, vl. št. 962, k.o. Jesenice, last dolžnikov do celote, zarubljena v korist upnika
Stanovanjskega sklada RS, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, zaradi izterjave
985,99 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 21. 8. 2008
In 136/2007
Os-7577/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 136/2007
z dne 15. 10. 2007, ki je 26. 10. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št.
IZV 128/08 z dne 21. 5. 2008, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
stanovanje št. 7, v pritličju večstanovanjske
hiše na naslovu Cesta 1. maja 40, Jesenice, ki leži na parc. št. 2355, vl. št. 962, k.o.
Jesenice, last dolžnika Fuada Kurbegoviča, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko
podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi
izterjave 73,92 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 8. 2008
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In 301/2008
Os-7580/08
Na podlagi sklepa z dne 12. 5. 2008, opr.
št. In 301/2008, v zvezi s sklepom o izvršbi
z dne 21. 12. 2007, opr. št. I 10972/2007,
Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršiteljica Ana Nastič dne 11. 6. 2008, v korist
upnika Stanovanjskega sklada RS, javni
sklad, Poljanska 31, Ljubljana, zaradi izterjave 1.568,39 EUR s pripadki, zarubila nepremičnino - stanovanje št. 3 v skupni izmeri
37,74 m2, v 1. nadstropju stanovanjske hiše
Kolodvorska 13, Rače, ki je v lasti dolžnice
Marijane Vodušek, Fram 7, Fram do celote.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 7. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1382/2008
Os-7217/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po
zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Škrlj Jane, Sleme 6, 1385 Nova vas, ki jo
zastopa notarka Draga Intihar iz Cerknice,
za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini z identifikacijsko številko dela stavbe
1.E, stanovanjski prostor v 2. in 1. etaži,
Videm 1, 1380 Cerknica, stanovanjska raba
52,94 m2, vpisano pri podvl. št. 3059/1, k.o.
Cerknica, v korist predlagateljice Jane Škrlj,
roj. 7. 8. 1966, Sleme 6, 1385 Nova vas, do
celote in za začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, izdalo sklep Dn št.
1382/2008 z dne 7. 7. 2008, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 3. 7. 2002, ki je bila
sklenjena med prodajalko Občino Cerknica,
Cesta 4. maja 53 in kupcem Škrlj Jano, roj
7. 8. 1966, Videm 1, 1380 Cerknica.
Predmet pogodbe je bil nakup stanovanja št. 1, v stanovanjskem bloku Videm 1,
Cerknica, ki stoji na parc. št. 173/2, k.o. Cerknica. Po zapisniku o ugotovitvi vrednosti
stanovanja je velikost stanovanja 46,63 m2
in to: soba 14,77 m2, soba 10,60 m2, kuhinja 5,07 m2, kopalnica 4,66 m2, predsoba
5,54 m2, balkon 0,80 m2, loža 2,48 m2 in kletni prostor 2,71 m2. Stanovanje predstavlja
2,27 deležev stanovanjske hiše.
Stanovanje v času nakupa še ni bilo vpisano kot etažna lastnina v zemljiški knjigi.
Po vpisu v zemljiško knjigo pa je stanovanje
dobilo oznako 1.E, stanovanjski prostor v 2.
in 1. etaži, Videm 1, 1380 Cerknica, stanovanjska raba 52,94 m2 (oznaka katastra
stavb: 1676-126-1).
Stanovanje je vpisano v podvložku št.
3059/1, k.o. Cerknica, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Cerknica, matična številka 5880157, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 18. 8. 2008
Dn 1449/2008
Os-7218/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po
zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kru-
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pić Emsuda, Cesta na Jezero 13, 1380 Cerknica, ki ga zastopa notarka Draga Intihar
iz Cerknice, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini z identifikacijsko številko
dela stavbe 215.E, dvosobno stanovanje
v etaži 6 in 2, Cesta na Jezero 13, 1380
Cerknica, stanovanjska raba 61,15 m2, vpisano pri podvl. št. 3032/17, k.o. Cerknica,
v korist predlagatelja Krupić Emsuda, roj.
14. 5. 1956, Cesta na Jezero 13, 1380
Cerknica, do celote in za začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo
sklep Dn št. 1449/2008 z dne 11. 7. 2008,
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe
z dne 18. 8. 1993, ki je bila sklenjena na
osnovi določil stanovanjskega zakona (Ur. l.
RS, št. 18/91) med prodajalcem Brest podjetje za proizvodnjo in promet blaga d.o.o.
Cerknica, ki ga je zastopal direktor Darko
Lesar, dipl. inž. in kupcem Krupić Emsudom, roj. 14. 5. 1956, Cesta na Jezero 13,
1380 Cerknica.
Predmet pogodbe je bil nakup stanovanja št. 63, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe v Cerknici, Cesta na Jezero 13, ki stoji na
parc. št. 901/1, k.o. Cerknica.
Po podatkih kupoprodajne pogodbe je
stanovanje dvosobno in obsega kuhinjo
15,12 m2, sobo 16,92 m2, sobo 12,96 m2,
hodnik 5,64 m2, WC – m2, kopalnico
3,85 m2, shrambo – m2, balkon oziroma teraso 1,15 m2, klet 1,05 m2.
Stanovanje v času sklenitve pogodbe še
ni bilo vpisano kot etažna lastnina v zemljiški
knjigi. Po vpisu v zemljiško knjigo pa je stanovanje dobilo oznako 215.E, dvosobno stanovanje v etaži 6 in 2, Cesta na Jezero 13,
1380 Cerknica, stanovanjska raba 61,15 m2
(oznaka katastra stavb: 1676-1-215).
Stanovanje je vpisano v podvložku št.
3032/17, k.o. Cerknica, kjer je vknjižena lastninska pravica na Občino Cerknica, matična številka 5880157, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 18. 8. 2008
Dn 5662/2007
Os-5772/08
Okrajno sodišče v Domžalah, na predlog
predlagatelja Nika Zelića, Ljubljanska cesta
84a, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer
prodajne pogodbe z dne 19. 5. 1992 in dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 13. 2. 1997,
sklenjene med prodajalko Banko Slovenije,
Titova 11, Ljubljana in kupcema Verko Vulovič ter Mičom Vulovičem, oba takrat stanujoča Ljubljanska 84, Domžale ter sporazuma
o ugotovitvi in razdelitvi premoženja z dne
7. 10. 1995 sklenjenega med Verko Vulovič
in Mičom Vulovičem, oba takrat stanujoča
Ljubljanska 84a, Domžale.
Predmet listin je bilo enosobno stanovanje št. 3, v stanovanjsko poslovnem objektu
SPB Domžale, z naslovom Ljubljanska cesta 84, Domžale, sedaj vpisano v zemljiški knjigi kot nepremičnina 3.E, v vložku št.
5741/4, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagatelja postopka do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 4. 1997, sklenjene med
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prodajalko Verko Vulovič, Ljubljanska 84,
Domžale in predlagateljem kot kupcem.
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, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 13. 6. 2008
Dn 32415/2005
Os-5572/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Fatme Topčagić,
Ulica bratov Tuma 22, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 126/41, k.o. Prule, dne
5. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32415/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 05/2-36/78-4 z dne 20. 12.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana-Center (kot prodajalcem) in Marijo Debenjak (kot kupovalko),
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 5.
1990, sklenjene med Pavlo Žvan (kot prodajalko) in Saimo Botonjić (kot kupovalko).
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 listin
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2008
Dn 15076/2007
Os-6461/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Simeonović Stanoja
in Simeonović Milene, oba Rusjanov trg 8,
Ljubljana, ki ju zastopa notar Jože Sikošek
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2021/37,
stanovanje z ident. št. 1772-1787-037,
k.o. Slape, dne 28, 5. 2008, pod opr. št.
Dn 15076/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 18. 4. 1988, sklenjene med Baloh Metko in Baloh Marjano,
obe Marinkov trg 12, Ljubljana ter Beganović Rasemo, Zaloška 78, Ljubljana in Karajković Fadilom, Bratov Židan 18, Ljubljana,
za stanovanje št. 37, Marinkov trg 12, Ljub
ljana.
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 listin oziroma druge pogoje za v vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 15660/2004
Os-6462/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bubanja Radiovoja,
Scopolijeva 3, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Iztok Sedlak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični, vpisani v vl.

št. 3767/9, stanovanje št. 24 v II. nadstropju,
v izmeri 62,48 m2, Scopolijeva 3, Ljubljana,
k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 15660/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 1823/24-62 z dne
7. 12. 1962, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška in Rihtar Jožetom.
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 listin
oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2008
Dn 30488/2004
Os-6479/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Amalije Jovanović, Prištinska ulica 18,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje s pomožnim prostorom na
naslovu Prištinska 18, Ljubljana, v izmeri 65,72 m2, z identifikatorjem št. 35.E in
36.E, vpisno v podvložku št. 1312/18, k.o.
Štepanja vas, dne 26. 5. 2008, pod opr. št.
Dn 30488/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 188/74 z dne 27. 5. 1974, sklenjene med prodajalcem Imos – poslovno
združenje za industrijsko gradnjo, ki ga je
zastopal direktor Slavko Trošt in kupovalko
Emona Ljubljana, TOZD Maksimarket, ki jo
zastopa v.d. direktor Janez Dovjak, za stanovanje v izmeri 59,95 m2, v bloku AO 2–1
Štepanjsko naselje.
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 listin oziroma druge pogoje za v vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 2008
Dn 28095/2004
Os-7284/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi Bavrlić Radoje,
Polje cesta V/7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremični, stanovanju
z ident. št. 1772-1436-018 v Ljubljani, Polje cesta V/7, Ljubljana, vpisanem v vl. št.
2018/1, k.o. Slape, dne 12. 6. 2008, pod opr.
št. Dn 28095/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, predpogodbe št. 327 z dne 9. 12.
1965, sklenjene med Obnovo – gradbenim
podjetjem Ljubljana in Kokalj Štefko, Polje
št. 479, Ljubljana, za stanovanje št. 17 v 4.
nadstropju, v stolpiču S-2, soseska VI Slape Polje.
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 listin
oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2008
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Dn 17624/2004
Os-7359/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Žebavec Samota in
Liberšar Mateje, oba Brodarjev trg 12, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v vl. št. 1485/208 – stanovanje št. 30, z ident. št. 1730-1754-208,
Brodarjev trg 12, Ljubljana – k.o. Moste, dne
6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 17624/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 142/81 z dne
21. 1. 1981 in aneksa k tej pogodbi z dne
11. 8. 1991, oba sklenjena med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring Ljubljana ter
Bulajič Alenko in Vidovič Ano, obe Zvezda
18, Ljubljana Šentvid, za stanovanje št. 30,
v objektu A6 – MS 4/5 Fužine;
– kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1986 in aneksa z dne 12. 6. 1989, oba sklenjena med Bulajič Alenko in Vidovič Ano ter
Žlender Jožefom, Vlahovičeva 40, Ljubljana
ter Sabolčec Srečkom in Završnik Slavko,
oba Ul. Jureta Gabrovška 32, Kranj.
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 listin oziroma druge pogoje za v vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2008
Dn 29656/2005
Os-7380/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Picek Edvarda, Mucharjeva ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa Ataurus
Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v vl. št. 3055/358 – garaža št.
SIV51, pod Bratovševo ploščadjo, Ljubljana,
z ident. št. 1735-3421-551, k.o. Stožice, dne
18. 6. 2008, pod opr. št. Dn 29656/2005, izdalo sklep o začetku vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
16. 2. 1981, sklenjene med Orehek Hildo in
Picek Edom, za garažni boks št. 51, v soseski BS-7, k.o. Stožice.
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 listin
oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2008
Dn 21462/2005
Os-7413/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nominala d.o.o., Prekmurska 6, Ljub
ljana, ki jo zastopa direktorica Kemperl Katarina, Pot na Ferjanko 16, Log pri Brezovici,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1 v pritličju, na naslovu Neubergerejva 6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 1.E,
podvložek št. 3915/1, k.o. Bežigrad, dne
13. 8. 2008, pod opr. št. Dn 21462/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne

pogodbe št. 251-1748/91-ZB z dne 30. 12.
1991, sklenjene med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše Pijadejeva 41,
Ljubljana in kupcem Borisom Lunačkom,
Neubergerejva 6, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje v pritličju s št. 1, v izmeri
41,46 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Neubergerjeva 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2008
Dn 17595/2004
Os-7418/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Logar Tjaše, Rozmanova 4c, Ilirska
Bistrica, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v vl. št. 1642/6, stanovanje v Ljubljani, Partizanska ulica 27,
k.o. Moste, dne 6. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 17595/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Pletenina Ljubljana in
Trošt Robertom, Partizanska 37, Ljubljana,
za stanovanje št. 8 v Ljubljani, Partizanska
37.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2008
Dn 16663/2004
Os-7419/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Barukčić Jozota in
Barukčić Štefice, oba Poljedeljska 15, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 659, parc. št.
105/2, 105/3 in 105/4, k.o. Udmat, dne 6. 6.
2008, pod opr. št. Dn 16663/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 6 z dne 15. 11. 1991, sklenjene
med Klasje Mlinsko predelovalno podjetje
Celje in Gromilič Rudijem, Poljedeljska 13,
Ljubljana, za stanovanje v visokem pritličju,
na parc. št. 105 k.o. Udmat;
– dodatka k kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 7. 7. 1995, sklenjenega med Klasje Celje in Gromilič Rudijem, za
635/1600, vl. št. 659, k.o. Udmat.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 8. 2008
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Dn 29928/2004
Os-7421/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Rubis d.o.o., Partizanska 16, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odv.
Iztok Sedlak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani
v vl. št. 3767/12, stanovanje št. 27 v III.
nadstropju, v izmeri 62,48 m2, Scopolijeva
3, Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 3.
2008, pod opr. št. Dn 29928/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
1823/25-62 z dne 7. 12. 1962, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
Občine Ljubljana Šiška in Luznar Nikom,
Drobušnjakova 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2008
Dn 4901/2005
Os-7431/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šehić Jasmina, Preglov trg 1, Ljubljana, ki ga
zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičini, vpisani v vl. št. 1573/50 – stanovanje št. 59, z ident. št. 1730-1465-059,
Preglov trg 2, Ljubljana, k.o. Moste, dne
6. 6. 2008, pod opr. št. Dn 4901/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4,5
196/84 z dne 30. 5. 1984, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljana, TOZD Inženiring Ljubljana in Starin Cite, Kvedrova 22, Ljubljana, za stanovanje št. 59 v V.
nadstropju, v soseski MS 4/5 Fužine, v k.o.
Moste,
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 6.
1991, sklenjene med Starin Al Haschemy,
Leninov trg 18, Ljubljana ter Laznik Dunjo
in Laznik Andrejem, oba Trnovska ulica 4,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2008
Dn 32418/2004
Os-7432/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mihelj Igorja, Trnovska
ulica 6, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Krašek
Andrej iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanja z ident.
št. 1722-4422-017, vpisani v vl. št. 5804/1,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 12. 6. 2008,
pod opr. št. Dn 32418/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o pro-
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daji stanovanja št. 0853/91 z dne 13. 12.
1991, sklenjene med Mestom Ljubljana in
Štrucelj Ester Aleksandro, Trnovska 6, Ljub
ljana, za stanovanje št. 3, Trnovska 6, Ljub
ljana.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 8. 2008
Dn 17626/2004
Os-7436/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Brenk Andreja, Trubarjeva 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 3723/5,
stanovanje št. 5 v 2. nadstropju, s shrambo
z isto številko v kletni medetaži, z ident. št.
2636-7795-005, Peričeva ulica 1, Ljubljana,
k.o. Bežigrad, dne 12. 6. 2008, pod opr. št.
Dn 17626/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 31. 10. 1991, sklenjene med Mladinsko knjigo Založba d.d. Ljubljana in Brenk
Andrejem, Trubarjeva 6, za stanovanje v hiši
Peričeva 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 8. 2008
Dn 5556/2007
Os-7459/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nevenke Richter Peče, stanujoče Ulica Klinčevih 8, Kamnica; ki jo po pooblastilu zastopa
odvetnik Peter Peče, Trg Leona Štuklja 5,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1749/9, k.o. Spodnje
Radvanje, pod Dn št. 5556/2007, dne 7. 8.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1780/79 z dne 6. 9. 1979,
sklenjene med prodajalcem SGP Konstruktor Maribor, n.sol.o., Maribor, Sernčeva ulica
8, ki ga je zastopal glavni direktor Franc Šušteršič in kupcem tovarno Zlatorog Maribor
n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 23, ki ga
je zastopal direktor Franjo Radi, s katero je
prodajalec kupcu prodal stanovanje št. 95,
v VII. nadstropju stavbe na naslovu Ulica
Arnolda Tovornika 6, Maribor in stanovanje
št. 68, v II. nadstropju iste stavbe, stoječe
na parc. št. 1580/1, 1580/2, 1581/1, 1581/2,
1585/1 in 1585/3, k.o. Spodnje Radvanje in
dovolil, da se za ta stanovanja vknjiži družbena lastnina in kupec kot imetnik pravice
uporabe.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2008
Dn 6220/2007
Os-7460/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Kajti Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
TAM Maribor, Družba za upravljanje in financiranje podjetij d.d. – v stečaju, Ptujska cesta 184, Maribor, ki ga zastopa stečajna upraviteljica Vera Zavrl, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1770/197, k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 6220/2007, dne 7. 8. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 46/92 z dne 14. 1. 1993, sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona
(Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalcema PIK,
Tovarna perila in konfekcije, p.o. Maribor,
Ulica kraljeviča Marka 5, Maribor, ki ga je
zastopal generalni direktor Gorazd Lapi in
Elektrokovino d.o.o. Maribor, Tržaška cesta
23, ki jo je zastopal direktor Henrik Marko ter kupovalko Katico Šemenič, EMŠO
0703953505704, stanujočo Prušnikova
ulica 42, Maribor, s katero sta prodajalca
kupovalki prodala stanovanje št. 197, v stanovanjski hiši na naslovu Prušnikova ulica
42, Maribor in
– prodajne pogodbe z dne 30. 1. 1995,
sklenjene med prodajalko Katico Šimenič, ki
jo je po pooblastilu zastopal odvetnik Samo
Petek, Cankarjeva ulica 6, Maribor in kupcem TAM Maribor, d.d., Ptujska cesta 184,
Maribor, ki ga je zastopal predsednik Maksimilijan Senica, s katero je prodajalka kupcu
prodala stanovanje št. 197, v stanovanjski
hiši na naslovu Prušnikova ul. 42, Maribor,
k.o. Spodnje Radvanje in dovolila, da se
pri njem vknjiži lastninska pravica na ime
kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2008
Dn 10457/2007
Os-7461/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Metoda Unuka, stanujočega Gosposvetska cesta 11, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 2003/13, k.o.
Koroška vrata, pod Dn št. 10457/2007, dne
6. 8. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 24. 1. 1992
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalko
Jeklotehna p.o. Maribor, ki jo je zastopal
predsednik poslovodnega odbora Slavko
Zgoznik, po posebnem pooblastilu pa direktor kadrovsko splošnega sektorja Drago Petek in kupcem Vilibaldom Audičem, EMŠO
2511920500260, stanujočim Gosposvetska
cesta 11, Maribor, s katero je prodajalka
kupcu prodala stanovanje št. 12, v I. nadstropju stanovanjske hiše na Gosposvetski
cesti 11, Maribor, parc. št. 1405, pripisano
vložku E 9 B 13, k.o. Koroška vrata.

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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2008
Dn 576/2007
Os-7462/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Mojce Trobentar, Regentova ul. 9,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 2302/42, k.o. Tabor,
pod Dn št. 576/2007, dne 7. 8. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 209-2431-00 z dne 13. 4. 1994, sklenjene med prodajalcem Inženiring biro p.o.,
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor in
kupovalko Anico Kremžar, stanujočo Regentova ulica 9, Maribor, s katero je prodajalec
kupovalki prodal stanovanje št. 41 v V. nadstropju, v stanovanjskem bloku Regentova
ulica 9 v Mariboru, stoječem na parc. št.
1826/26, pripisani vl. št. 1189, k.o. Tabor in
hkrati dovolil, da se pri prodani nepremičnini
vknjiži etažna lastnina na ime kupovalke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin oziroma druge pogoje za v vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne1. 9. 2008
Dn 5844/2007
Os-7463/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tišler Karla, stanujočega Šentilj v Slovenskih
goricah 108b, Šentilj v Slovenskih goricah,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremični, parc. št. 473/2, vl. št. 12, k.o. Šentilj,
pod Dn št. 5844/2007, dne 7. 8. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe
z dne 15. 10. 1993, sklenjene med darovalko Marijo Tišler (Tischler), rojeno leta 1920,
stanujočo Šentilj 108 in obdarjencem Karlom Tišlerjem (Tischler), rojenim leta 1944,
stanujočim Šentilj 108b, s katero je darovalka obdarjencu podarila parc. št. 473/2,
pripisano vl. št. 12, k.o. Šentilj in dovolila,
da se na tej nepremični vknjiži lastninska
pravica na ime obdarjenca.
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 listin
oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2008
Dn 15221/2007
Os-7464/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Popco d.o.o., Žarova ulica 19, Velenje, ki ga po
pooblastilu zastopa Flatmary, Marija Topo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lovec s.p., Trg Leona Štuklja 5, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremični,
podvl., št. 675/60, k.o. Razvanje, pod Dn št.
15221/2007, dne 8. 8. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. KP-26/97
z dne 17. 7. 1997, sklenjene med prodajalko Veletrgovina Vema export-import d.d.,
Tržaška cesta 65, Maribor, ki jo je zastopal
direktor Vlado Pušnik in kupovalko Beti Kopalke in perilo, Proizvodnja kopalk in perila
d.o.o., Tovarniška 2, Metlika, ki jo je zastopal
direktor Tihomir Skoliber, s katero je prodajalka kupovalki prodala poslovno skladiščni
prostor v I. nadstropju objekta BDC v Mariboru, Tržaška cesta 65, stoječega na parc.
št. 565/5, pripisanega vl. št. 675, k.o. Razvanje, in sicer del etažnega dela P 31a v izmeri
50 m2 in s katero je prodajalka dovolila, da
se kupovalka vknjiži na prodanem delu nepremičnine, kot lastnica in
– kupoprodajne pogodbe št. KP-27/97
z dne 17. 7. 1997, sklenjene med prodajalko
Veletrgovina Vema export-import d.d., Tržaška cesta 65, Maribor, ki jo je zastopal direktor Vlado Pušnik in kupovalko Beti Oblačila
Proizvodnja oblačil d.o.o., Tovarniška 2, Metlika, ki jo je zastopal direktor Stane Gašperič, s katero je prodajalka kupovalki prodala
poslovno skladiščni prostor v I. nadstropju
objekta BDC v Mariboru, Tržaška cesta 65,
stoječega na parc. št. 565/5, pripisanega vl.
št. 675, k.o. Razvanje, in sicer del etažnega
dela P 31a v izmeri 40 m2.
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 listin
oziroma druge pogoje za v vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 9. 2008
Dn 784/2008
Os-7213/08
Okrajno sodišče v Postojni, v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 784/2008, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 26. 8. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnino
z oznako 12.E, stanovanje št. 12, Volaričeva
ulica 26, Postojna, v izmeri 60,20 m2, vpisano v vl. št. 3422/12, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
19/8-92 z dne 13. 3. 1992, sklenjeno med
prodajalcem Gozdno gospodarstvo Postojna, Vojkova 9, Postojna in med kupovalko
Šuligoj Božico, Volaričeva 26, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Nikolić Bogdana, Volaričeva ulica 26, Postojna, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 8. 2008
Dn 292/2008
Os-7214/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 292/2008, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 29. 8. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremično

z oznako 7.E, poslovni prostor št. 7, Tržaška
cesta 41, Postojna, v izmeri 223,91 m2, vpisano v vl. št. 3248/7, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na prodajno pogodbo opr. št. 37-155/65 z dne 31. 12.
1965, sklenjeno med prodajalcem Stanovanjskih skladom Občine Postojna in med
kupcem Veletrgovsko podjetje Trgo-Avto
Koper.
Vknjižba se zahteva v korist Trogoavto
– trgovina d.d., Pristaniška ulica 43a, Koper,
matična številka 5003202, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 29. 8. 2008
Dn 1707/2007
Os-7215/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1707/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 26. 8. 2008,
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnino z oznako 18.E, stanovanje št. 18 v IV.
nadstropju, Kidričevo naselje 25, Postojna,
v izmeri 52,81 m2, vpisano v vl. št. 3369/18,
k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na prodajno pogodbo št. 362/10926 z dne 21. 10.
1993, sklenjeno med prodajalko Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljub
ljana, Kardeljeva ploščad 25 in med kupcem
Lukić Aleksandrom, Postojna, Kidričevo naselje 25.
Vknjižba se zahteva v korist Kafol Mateje, Kraigherjeva ulica 3, do celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 8. 2008
Dn 66/2008
Os-7216/08
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 66/2008, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 26. 8. 2008
objavlja oklic, ki se nanaša na nepremičnino z oznako 7.E stanovanje in shramba št.
7, Volaričeva ulica 24, Postojna, v izmeri
77,77 m2, vpisano v vl. št. 3052/8, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo št. 156-1/98 z dne 26. 2.
1998, sklenjeno med prodajalko Postojnsko
jamo, turizem d.d., Postojna, Jamska cesta
30 in med kupcem Pranjić Juretom, Volaričeva 24, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Brovč Gabrijele, Volaričeva ulica 24, Postojna, do
celote.
Vse imetnike pravic na nepremičninah se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka
Okrajno sodišče v Postojni
dne 26. 8. 2008
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Dn 6517/2004
Os-7211/08
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 6517/2004 z dne 24. 6. 2008,
uveden postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe z dne
22. 1. 1975, sklenjene med Adalbertom in
Hildo Slekovec ter Mesokombinatom Perutnino Ptuj.
Z menjalno pogodbo z dne 22. 1. 1975
sta Adalbert in Hilda Slekovec ter Mesokombinat Perutnina Ptuj zamenjali med seboj
stanovanje v I. nadstropju stanovanjske hiše
na Osojnikovi ul. 5 na Ptuju, ident. št. 903.E,
vpisano v vl. št. 648/4, k.o. Ptuj, v zameno
za stanovanje v II. nadstropju bloka na Ciril Metodov drevored 8 na Ptuju,v družbeni
lastnini s pravico uporabe Mesokombinata
Perutnine Ptuj.
Na prvo navedenem stanovanju, ident.
št. 903.E, vpisano v vl. št. 648/4, k.o. Ptuj,
je predlagana vknjižba lastninske pravice
v korist predlagateljice Perutnine Ptuj d.d.,
Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, matična št.
5141966, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona
o zemljiški knjigi – ZZK-1 (Ur. l. RS, št.
58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 7. 2008
Dn 381/2008
Os-4833/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Marije Juvan, Polje 3, Zagorje ob Savi, ki jo
zastopa notar Moro Košak iz Ljubljane, Trg
republike 3, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, 1. odpravek notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr.
št. SV 654/2000 – prodajna pogodba z dne
10. 5. 2000, sklenjena med Marijo Pavičič,
roj. 11. 10. 1937, Ljubljana, Maroltova ul. 8,
kot prodajalko ter Branislavom Samcem, roj.
8. 3. 1959, Cesta v Gorice 167, Ljubljana
in Milko Jokić, roj. 10. 4. 1962, Šmartinska
cesta 15, Ljubljana, kot kupcema, za nepremičnino, parc. št. 1593/2, vpisano v vložku
št. 460, k.o. Velika Ligojna.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Marije Juvan, roj. 23. 8. 1923, Polje 3, Zagorje ob Savi, na podlagi te pogodbe in ostalih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mescih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 20. 5. 2008
Dn 2185/2008
Os-8146/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Jožefa Petkovška, Velika Ligojna 75, Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
listine, darilne pogodbe z dne 31. 3. 1980,
sklenjene med darovalko Antonijo Petkovšek, Velika Ligojna 24, Vrhnika in obdarjencem Jožefom Petkovškom, Velika Ligojna 75, Vrhnika (takrat Postojna, Kidričevo
naselje 6), za nepremično parc. št. 167.S,
572/2 in 573/2, k.o. Velika Ligojna.

Stran

3270 /

Št.

91 / 26. 9. 2008

Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Jožefa Petkovška, Velika Ligojna 75,
Vrhnika, na podlagi te pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imenike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 12. 9. 2008
Dn 2287/2008
Os-8147/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog Branislava Filipiča, Gradišče 17c,
Vrhnika, oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe št.
3/5-362-01/92-14 z dne 9. 3. 1992, sklenjene med prodajalko Občino Vrhnika, Tržaška
cesta 1, Vrhnika in kupcem Branislavom Filipičem, Gradišče 17c, Vrhnika, za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 2. nadstropju
(4. etaži), s shrambo št. 6 v kleti (1. etaži),
v skupni izmeri 77,94 m2, z identif. št. 206. E
(2002-2570-206), v stanovanjski stavbi z naslovom Gradišče 17c, Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Branislava Filipiča, Gradišče 17c,
Vrhnika, na podlagi te pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imenike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 9. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 26/2008
Os-7515/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po sodnici mag. Mirjani Reberc, v pravdni zadevi
tožeče stranke Marije Tomažič, Sabonje 49,
Ilirska Bistrica, zoper toženo stranko Josipa
Mršnika, Sabonje 35, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske pravice, (pcto 100 EUR), na temelju določila 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)
sklenilo:
toženi stranki Josipu Mršniku, se na predlog tožeče stranke postavi začasna zastopnica, notarka mag. Sonja Železnik iz Ilirske
Bistrice, Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice sodišče obvesti Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 8. 2008
VL 18868/2008
Os-7480/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
- dostava, ki ga zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžnici Martini Frangež, Staneta Severja 5, Maribor - dostava, zaradi
izterjave 952,42 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Martini Frangež, Staneta Severja 5, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Čeleš Ivan, Štrikljeva 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2008
VL 16993/2008
Os-7486/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Trgo ABC d.o.o., Istrska cesta
12, Koper - Capodistria, proti dolžnici Svjetlani Tešić s.p., Godešič 7, Škofja Loka, zaradi izterjave 3.518,43 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Svjetlani Tešić s.p., Godešič 7,
Škofja Loka, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008

Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku: Miran Dogša, Mestni trg 7, Idrija, zaradi izterjave 513,77 EUR
s pp sklenilo:
dolžniku Miranu Dogša, Mestni trg 7, Idrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Irma Rupnik Prelovec, Prelovčeva 5, Idrija.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008
III P 1880/2008
Os-7500/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
mag. Tadeji Jelovšek Kvaternik, v pravdni
zadevi tožečih strank 1. Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, in 2. Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Ljub
ljana, Zarnikova 3, Ljubljana, ki ju oba zastopa Biserka Avsec, odvetnica v Ljubljani, proti toženi stranki Borisu Oblaku, neznanega
naslova (zadnji znani naslov Streliška ulica
37a, Ljubljana), zaradi plačila 2.553,22 EUR
s pp, dne 1. 9. 2008 sklenilo:
toženi stranki Borisu Oblaku, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Andrej Doles, Kolodvorska
6, Domžale.
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 1. 9. 2008

VL 19189/2008
Os-7487/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika GB d.d., Kranj, Bleiweisova
cesta 1, Kranj, ki ga zastopa Gregor Bogataj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, proti dolžniku
Dragu Vokiću, Pot na Lisice 6, Bled, zaradi
izterjave 157,81 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dragu Vokiću, Pot na Lisice 6,
Bled, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Mojca Košir, Cesta železarjev 8b, Jesenice.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 6. 2008

VL 15009/2008
Os-7519/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto, Seidlova cesta 5, Novo mesto,
ki jo zastopa Slavko Jerman, Seidlova cesta
5, Novo mesto, proti dolžniku Dragutinu Višiću, Rusjanov trg 9, Ljubljana, zaradi izterjave 6.863,28 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Dragutinu Višiću, Rusjanov trg
9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Mojca Balažič, Sallumines 3, Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 5. 2008

VL 18913/2008
Os-7488/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,

VL 40/2008
Os-7520/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Zepter-Slovenica d.o.o., Pohorska cesta 12, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odvetnica – Konečnik Joža, Francetova

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesta 4, Slovenj Gradec, proti dolžnici Sandri
Lebinac, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje, zaradi
izterjave 542,41 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Sandri Lebinac, Kolonija 1. maja
31, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Avsec
Biserka, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2008
VL 14752/2008
Os-7522/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Sabina Kostanjšek,
Celovška cesta 182, Ljubljana - dostava,
proti dolžniku Gorica Hočevar, Rakovnik pri
Šentrupertu 15, Šentrupert, zaradi izterjave
45.122,91 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Gorica Hočevar, Rakovnik pri
Šentrupertu, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Matjaž Čebular, Hacquetova 6, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 7. 2008
Vl 4692/2008
Os-7524/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
Zavarovalna družba, proti dolžniku: Robertu
Koprivcu, Zlateče pri Šentjurju 22, Šentjur,
zaradi izterjave 512,48 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Robertu Koprivcu, Zlateče pri
Šentjurju 22, Šentjur, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi izvršitelja Sterle Danila, Prešernova 22, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2008
VL 12045/2008
Os-7525/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,

Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki ga zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Robertu Velsu, Vaška pot 31, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 715,57 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Robertu Velsu, Vaška pot 31,
Ljubljana - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca
Breznik, Dvoržakova 8, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2008
VL 25794/2008
Os-7526/08
Okrajno sodišče v Ljubljani - centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Gospodar d.o.o. Ljubljana,
Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Slava Alič, Šmartinska 130, Ljubljana,
proti dolžniku Cirilu Omanu, Kumrovška 5,
Ljubljana, zaradi izterjave 330,70 EUR s pp
sklenilo:
dolžniku Cirilu Omanu, Kumrovška 5,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Mojca
Blažič, Sallaumines 3, 1420 Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2008
VL 11849/2008
Os-7527/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
Zavarovalna družba, proti dolžnici Romani
Hudorovac, Velika Loka 60, Grosuplje, zaradi
izterjave 1.270,94 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Romani Hudorovac, Velika Loka
60, Grosuplje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Tamaro Avsec, Resljeva 25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2008
VL 2491/2008
Os-7528/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvr-
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šilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžniku Šeherzade Hašimi, Majeričeva ulica 3,
Maribor - dostava, zaradi izterjave 870,36
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Šeherzade Hašimi, Majeričeva
ulica 3, Maribor - dostava, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Andreja Bercieri, Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 6. 2008
VL 4733/2008
Os-7530/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnika Gorica Leasing d.o.o.,
Cesta 25. junija 10, Nova Gorica - dostava,
proti dolžniku Tomažu Čajko, Vrzdenec 31,
Horjul, zaradi izterjave 4.334,69 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Tomažu Čajko, Vrzdenec 31,
Horjul, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Avsenik Darko, Slomškova 17, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 2008
VL 16020/2008
Os-7531/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Petru Sapaču, Krekova ulica 15, Maribor - dostava, zaradi izterjave 1.126,69 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Petru Sapaču, Krekova ulica 15,
Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Barle Kuk Avrelija, Slovenska cesta 55a, 1000
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
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VL 10221/2008
Os-7532/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki jo zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, proti dolžniku Milanu Copak,
Cesta zmage 33, Maribor - dostava, ki ga
zastopa odv. Drago Čučnik, Stari trg 2, Ljub
ljana, zaradi izterjave 859,74 EUR s pp,
sklenilo:
dolžniku Milanu Copaku, Cesta zmage
33, Maribor - dostava, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Drago Čučnik, Stari trg 2, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2008
VL 14406/2008
Os-7535/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic,
Zavarovalna družba, proti dolžniku Stojanu
Petkičiću, Šlandrova 7, Domžale, zaradi izterjave 1.295,11 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Stojanu Petkičiću, Šlandrova 7,
Domžale, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Leon Beniger Tošič, Litijska c. 45, 1000
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
VL 7399/2008
Os-7536/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria
- dostava, ki ga zastopa Barbara Kosmač,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Capodistria dostava, proti dolžniku Bojanu Šeruga, Ledinek 7, Sv. Ana v Slovenskih goricah, zaradi
izterjave 1.260,43 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Bojanu Šeruga, Ledinek 7, Sv.
Ana v Slovenskih goricah, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Avbreht Aleš, Slomškova 12a, 1000 Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
roma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2008
VL 16768/2008
Os-7537/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3a, Koper - Adriatic, Zavarovalna družba, ki jo zastopa Adriatic
Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- Adriatic, Zavarovalna družba, proti dolžnici Vlasti Vahter Drevenšek, Na Dobravi 33,
Miklavž na Dravskem polju, zaradi izterjave
1.146,04 EUR s pp sklenilo:
dolžnici Vlasti Vahter Drevenšek, Na Dobravi 33, Miklavž na Dravskem polju, se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
Bauk Dino, Slomškova 17, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 2008
VL 21426/2008
Os-7589/08
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnika Davidov Hram d.o.o. Ljubno,
Loke 37, Ljubno ob Savinji, ki ga zastopa
odv. Božidar Blagovič, Na trgu 14, Mozirje, proti dolžniku Leopoldu Pogačarju, Zlato
Polje 2, Lukovica, zaradi izterjave 1.453.46
EUR s pp sklenilo:
dolžniku Leopoldu Pogačarju, Zlato Polje
2, Lukovica, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Igor
Dernovšek, Tavčarjeva 6/I, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2008
P 33/2008
Os-7498/08
Okrajno sodišče v Ljutomeru je po okrajnem sodniku Kolmanič Borisu, v pravdni
zadevi tožeče stranke Logar Cirila, odv. Miklošičev trg 2, Ljutomer, ki ga zastopa odv.
Igor Vinčec iz Lendave, zoper toženo stranko Džafić Emira, Kocljevo naselje 9, Beltinci,
zaradi plačila 2.104,88 EUR s pp dne 25. 8.
2008 sklenilo:
s
sklepom
tukajšnjega
sodišča
P 33/2008-9 z dne 25. 8. 2008 je na osnovi
82. člena ZPP postavljen odvetnik Janez
Kočar iz Ljutomera za začasnega zastopnika toženi stranki Džafić Emiru iz Beltinec,
Kocljevo naselje 9, katerega naslov je trenutno neznan.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal toženo stranko v postopku, vse dokler toženec ali njihov poobla-

ščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
tožencu.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 25. 8. 2008
P 262/2008
Os-7507/08
Okrano sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 262/2008, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo
stranko Romana Prvuloviča, Pretnarjeva ulica 15, Postojna, sedaj neznanega bivališča,
zaradi plačila 6.299,56 EUR, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico Jasno Simčič,
Dalmatinova 1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 8. 2008

Oklici dedičem
D 156/2007
Os-7561/08
Amalija Štok, roj. 24. 1. 1933, nazadnje
stanujoča Marezige 68, je dne 28. 12. 2006
umrla in ni zapustila oporoke. Po podatkih,
s katerimi sodišče razpolaga, sta dediča tudi
potomca pok. zapustničine sestre Palmire
Štok, ki sta neznanega bivališča.
Potomca po pok. Palmiri Štok ter ostale,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, se
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica neznani dediči ne bodo zglasili, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 8. 2008
D 165/2007,
D 167/2007,
D 169/2007
Os-7562/08
Kocjančič Valentin, roj. 14. 2. 1829, nazadnje stanujoč v Truškah (Kozloviči), je dne
11. 11. 1909 umrl in ni zapustil oporoke.
Kocjančič Ana, roj. 5. 8. 1866, nazadnje
stanujoča v Truškah 15 (Kozloviči 48), je dne
12. 12. 1939 umrla in ni zapustila oporoke.
Kocjančič Matej, roj. 13. 7. 1862, nazadnje stanujoč v Truškah 15 (Kozloviči 48), je
dne 18. 4. 1942 umrl in ni zapustil oporoke.
Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh
dedičih po pok. Kocjančič Valentinu, pok. Kocjančič Ani in pok. Kocjančič Mateju. Predvsem ne razpolaga s podatki o potomcih po
pok. Kocjančič Mariji, hčerki Kocjančič Valentina ter s podatki o vseh potomcih zakoncev
Kocjančič Ane in Mateja. Po podatkih s katerimi sodišče razpolaga, sta slednja imela
poleg znanih še tri hčere Karolino, Ančko
in še eno neznanega imena ter sina Josipa
(Jožefa), vsi neznanega bivališča.
Potomce po pok. Kocjančič Marjiji, hčeri
Kocjančič Valentina ter potomce po pok.
Kocjančič Ani in Kocjančič Mateju ter ostale,
ki mislijo da imajo pravico do dediščine, se
poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
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Če se po preteku enega leta od objave
oklica neznani dediči ne bodo zglasili, bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 9. 2008
D 39/2006
Os-5540/08
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Polanec
Mihaelu, roj. 7. 9. 1894, državljanu Republike Slovenije, stan. Lormanje 10, ki je umrl
dne 23. 1. 1975.
Ker je dedinja prvega dednega reda, zapustnikova žena Polanec Julijana, roj. 35. 1.
1890, stan. Lormanje 10, že pokojna (umrla 19. 12. 1976), kakor tudi zapustnikov sin
Rajšp Ferdinand, roj. 25. 3. 1926, (umrl dne
15. 6. 2001), zapustnikova hči Rajšp Štefanija, roj. 2. 1. 1924 pa se je dedovanju po pokojnem odpovedala, sodišču pa ostali dediči
niso znani, se s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Lenartu,
v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Antonijo Ploj, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 6. 6. 2008
D 194/2008
Os-7557/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Husu Karlu, pok. Angela, roj.
23. 7. 1940, državljanu Republike Slovenije,
ki je umrl dne 19. 4. 2008, s stalnim prebivališčem Orlek 6, 6210 Sežana.
Sodišče ne razpolaga s podatki o nekaterih zapustnikovih dedičih, zato s tem
oklicem poziva vse morebitne dediče, da
se v roku enega leta od objave tega oklica
in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
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zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek
na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 8. 2008

Oklici pogrešanih
N 27/2008
Os-7565/08
Pri Okrajnem sodišču v Lendavi je na
predlog Rozalije Hajdinjak, Gaberje, Spodnja ulica 12, Lendava, v teku postopek za
razglasitev za mrtva Štefana Kepeta, rojenega 16. 8. 1934 v Gaberju, Občina Lendava, sina Kepe Vendelina in Katarine, sedaj
neznanega bivališča ter Katarine Kepe, rojene 18. 11. 1931 v Gaberju, Občina Lendava,
hčerke Kepe Vendelina in Katarine, sedaj
neznanega bivališča.
Oba pogrešana zastopa skrbnik Igor Hajdinjak, Gaberje, Spodnja ulica 12, Lendava.
Oba pogrešana se poziva, da se oglasita. Vsi drugi, ki kaj vedo o njunem življenju,
naj to javijo Okrajnemu sodišču v Lendavi
v roku 3 mesecev po objavi oglasa, sicer
bo sodišče po preteku tega roka pogrešana
razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 22. 8. 2008
N 12/2008
Os-7571/08
Jože Oven, roj. 4. 3. 1912, nazadnje
stanujoč Gabrska Gora 15, sedaj 21, Gabrovka, je pogrešan od maja 1945.
Pogrešanega pozivamo naj se oglasi,
vse druge, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to sporočijo predlagateljici Idi Oven, Lupinica 1, Šmartno pri Litiji ali podpisanem
sodišču, v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega
proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 1. 9. 2008
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Preklici

Spričevala preklicujejo
Adamovič
Darko,
Ulica
Tuga
Vidmarja 4, Kranj, spričevalo od 1. do 3.
letnika Ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2002 do 2005. gnk-299536
Ambrožič Kristjan, Vipavska cesta
15, Ajdovščina, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje šole TŠC Nova Gorica.
gno-299482
Anakiev Danijela, Ulica Gustla Štravsa
1, Jesenice, spričevalo o poklicni maturi
in spričevalo 4. letnika EGSŠ Radovljica,
izdana leta 2007. gnq-299530
Anžič Tina, Agrokombinatska cesta 6/c,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2006. gnz-299596
Apat Anastasija, Južna cesta 1, Izola
- Isola, maturitetno spričevalo Gimnazije
Antonio Sema Piran, izdano leta 2006.
gnb-299595
Arlič Anita, Kersnikova 2, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Šentjur. gnw-299524
Arsov Darko, Janeza Puharja 1, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
Kranj, izdano leta 2006. gnn-299358
Avbar Rok, Vegova ulica 2, Trebnje,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2003 in 2004.
gnz-299621
Avberšek Bernard, Prelska 50, Velenje,
zaključno spričevalo Srednje strojne šole.
gnd-299418
Baar Sebastian, Rozmanova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnk-299561
Babača
Ervin,
Tržaška
cesta
68/a, Ljubljana, spričevalo 2. letnika ŠCPET
Ljubljana, izdano leta 2007. gnj-299462
Bačnik Urška, Drganja sela 27, Straža,
obvestilo o uspehu pri maturi splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004.
gnv-299479
Balon Mateja, Bizljska cesta 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu ETRŠ
Brežice, izdano leta 2000. gnb-299320
Begelj Zala, Zvirče 95, Tržič, potrdilo
o strokovni usposobljenosti za trgovskega
poslovodjo št. 758-7988/95-2 z dne
17.10.1995. gnl-299360
Benček Loti, Rovte 91/a, Logatec,
indeks, št. 42060040, izdala Akademija za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani.
gnh-299514
Bilurdagi Tevhid, Vrhovci, cesta XVII34,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. letnika
Gimnazije Moste. gns-299403
Bistrovič Lea, Kajuhovo naselje 3,
Kočevje, indeks, št. 30014804, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnd-299468
Blaž Boštjan, Trg 23/a, Prevalje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2004. gnc-299594
Bratkovič Damjan, Regrča vas 12, Novo
mesto, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije

Novo mesto, izdano leta 1994 in 1995.
gnw-299449
Bregar Anže, Jakčeva 40, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 2005. gny-299497
Briški Dan, Riharjeva ulica 28, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika Ljubljana, izdano leta 2003.
gnn-299533
Brodjanac Dražen, Zagorica 13, Ig,
indeks, izdala Srednja trgovska šola,
Ljubljana. gnq-299480
Buhaj Mark, Pohorjeva 32, Koper Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pomorske šole Portorož, št. 53,
izdano leta 1993. gny-299347
Cegnar Miha, Trg mladosti 3, Velenje,
spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne in tehnične
elektro in računalniške šole Velenje, izdano
leta 2000 in 2001. gnh-299614
Cehner Dunja, Pameče 132, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. gnb-299395
Cehner Dunja, Pameče 132, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem. gnz-299396
Centa Maja, Mala Slevica 14, Velike
Lašče, spričevalo od 1. do 3. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2002, 2003
in 2004. gnu-299451
Colja Aleksander, Za žago 6, Bled,
indeks, izdala Srednja lesarska šola Škofja
Loka. gne-299517
Cunja Vili, Zvonimira Miloša 10, Izola
- Isola, spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola,
izdano leta 2004. gni-299563
Čorak Ivana, Šmarska cesta 4, Škofljica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2005 in 2006.
gng-299365
Ćižić Klavdija, Polzela 144B, Polzela,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole Celje,
izdano leta 1995 in 1996. gni-299363
Divjak Jana, Dobrava 8, Križevci pri
Ljutomeru, preklic indeksa, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 80/2008. gnx-299423
Donkovac Anamarija, Maistrova 6,
Brežice, indeks, št. 59050046, VŠPU Novo
mesto. gnc-299344
Draganić Mira, Podsmreka 6/js, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano
leta 1998. gns-299503
Dugonjić Elisa, Titova 62, Jesenice,
spričevalo 4. letnika EGSŠ Radovljica
- ekonomski tehnik, izdano leta 2007.
gnc-299519
Dujc Aljaž, Zavrmek 1, Vremski Britof,
spričevalo 3. letnika SGTŠ Izola, izdano leta
2006. gni-299313
Efremov
Igor,
Koroška
cesta
8/a, Velenje, indeks, št. 27005542, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnm-299409
Fajdiga Jerca, Ulica Slavka Gruma 16,
Novo mesto, obvestilo o uspehu pri maturi
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Novo mesto, izdani leta
2001 in 2002. gnz-299504

Fideršek Romana, Stogovci 7, Ptujska
Gora, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 2006. gnu-299601
Finžgar Rok, Linhartov trg 15, Radovljica,
spričevalo od 1. do 3. letnika Gimnazije
Jesenice. gnz-299521
Firšt Brigita, Ulica Kozjanskega odreda
9, Rogaška Slatina, indeks, št. 18070667,
izdala FF v Ljubljani. gni-299538
Fortuna Jurij, Vodiška cesta 70, Vodice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1995.
gnp-299456
Frišek Žiga, A. M. Slomška 8, Šentjur,
spričevalo 1. letnika Srednje prometne šole
Celje, izdano leta 2006. gno-299507
Furlan Leja, Puhova ulica 13, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, smer
zobotehnik v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnr-299379
Furlan Petra, Vipavski križ 23/a, Ajdov
ščina, spričevalo Ekonomske in trgovske
šole Nova Gorica, izdano leta 2006 in 2007.
gns-299603
Galin Silvija, Kališe 5a, Stahovica,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2005. gno-299332
Glavan Jože, Gorenja vas 24, Leskovec
pri Krškem, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Krško - elektrikar, elektronik, izdano
leta 2004. gnf-299591
Gregorec Aleksander, Vodovodna pot
35, Rakek, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1979,
1980, 1981 in 1982. gns-299303
Gregorič Milojka, Miren 18/a, Šempeter
pri Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole. gnv-299500
Grublješič Diana, Ulica Ivana Selana
25, Brezovica pri Ljubljani, maturitetno
spričevalo in spričevalo 4. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2005. gnp-299606
Guberac Blaž, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Splošne
strokovne gimnazije Ljubljana, izdano leta
2005. gng-299490
Hafner Matej, Švarova ulica 8, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 2001. gnx-299473
Harcet Suzana, Dolinska cesta 3/c,
Koper - Capodistria, spričevalo 9. razreda
OŠ Koper za Japić Marino. gnn-299458
Hočevar Tomaž, Vir pri Stični 54, Ivančna
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje policijske
šole v Tacnu. gno-299407
Hogić Rasema, Naselje na šahtu 15,
Kisovec, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole Zagorje, izdano leta 1995.
gnd-299493
Hojnik Rene, Štrafelova 1, Ptuj,
spričevalo 1. letnika SŠC - elektro smer,
izdano leta 2005. gny-299597
Holynski Rotija, Kidričeva 16, Kranj,
indeks, št. 01002276, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gnj-299437
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Hozjan Sebastjan, Krožna pot 64,
Dekani, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale - smer avtoklepar, izdano leta
2000. gny-299472
Hren Sabina, Gotovlje 104h, Žalec,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije
Celje, izdano leta 1988-1992. gnb-299349
Iglič Rado, Šlandrova ulica 22, Radomlje,
maturitetno spričevalo Tehniške šole za
strojno stroko v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnl-299485
Ipavec Rok, Zalog pri Cerkljah 61,
Cerklje na Gorenjskem, spričevalo 4. letnika
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
2004. gnw-299399
Ivanušič Sandra, Za Savo 9, Hrastnik,
spričevalo Srednje šole Zagorje, izdano leta
2008. gnz-299496
Janušič Mojca, Zajčeva pot 40, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gni-299463
Jelovšek Nejc, Pot na Košace 14,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2007. gne-299442
Jendrok Nataša, Škalske Cirkovce
4, Velenje, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne šole Borisa Kidriča Celje, izdano
leta 1993, izdano na ime Kovač Nataša.
gnn-299508
Jeras Tatjana, Moškričeva ulica 30,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 1979. gng-299465
Jerman Lucia, Godovič 179, Godovič,
indeks, št. 18071394, izdala FF v Ljubljani.
gny-299522
Jesenko Simona, Pod Griči 51, Žiri,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole ekonomske in
upravne smeri Kranj. gnl-299335
Jožef Jure, Krka 9, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika ŠC Novo mesto,
poklicne in tehniške elektro šole, izdano leta
2002. gnc-299319
Kaluder Rok, Celjska cesta 42, Laško,
spričevalo 1. letnika Elektro šole, smer
elektrikar energetik, izdano leta 2004.
gnc-299369
Kandušer Jerneja, Černivčeva ulica 7,
Ljubljana - Polje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 2000. gnn-299608
Kapič Anita, Janeza Puharja 9, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 2003. gnx-299623
Karim Goram, Ulica Vena Pilona 13,
Ajdovščina, indeks, št. 18011163, izdala
Filozofska fakulteta. gnw-299299
Katić Mirjana, Tomazinova ulica 13,
Šmartno pri Litiji, spričevalo od 1. do 3.
letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnb-299445
Kerić Sanja, Vidalijeva 11, Piran - Pirano,
spričevalo SEPŠ Koper. gnk-299461
Klander Anže, Bleiweisova 84, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
strojništvo Škofja Loka - oblikovalec kovin,
izdano leta 2005. gnl-299560
Klemenc Leonardo, Beblerjeva 16, Koper
- Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 1972. gne-299392
Klemenc Leonardo, Beblerjeva 16,
Koper - Capodistria, spričevalo o opravljeni
maturi Gimnazije Koper, izdano leta 1972.
gnd-299393
Knaus Primož, Ograde 16, Stari trg pri
Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne strojne šola Postojna, izdano leta
2001. gnd-299543
Knez Jožica, Lažiše 28, Dobje pri Planini,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega

centra Rudolfa Maistra Kamnik - ekonomski
tehnik, izdano leta 2002. gnr-299529
Kogovšek Jan, Vodnikova cesta 267,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani. gnl-299410
Kolar Anja, Paridol 39, Šentjur, spričevalo
3. letnika SŠGT Celje, izdano leta 2007.
gnv-299475
Konečnik Martina, Šmartno 228/a,
Šmartno pri Slov. Gradcu, diplomo Srednje
ekonomske šole Slovenj Gradec, št. 413,
izdana leta 1990. gnc-299619
Korošec Urška, Majaronova ulica
6, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Šolski center
Ljubljana, splošna in strokovna gimnazija.
gnb-299345
Košir Urša, Reboljeva ulica 41, Trzin,
maturitetno spričevalo ŠCRM Kamnik,
izdano leta 2002. gnb-299420
Kovačiča Danijel, Stanetinci 31a,
Sveti Jurij ob Ščavnici, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje kmetijske šole Rakičan,
kmetijski tehnik, izdano leta 2003 in 2004.
gnz-299321
Kovič Ivo, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, smer strojni tehnik, izdano leta
2008. gnt-299302
Kozina Katarina, Prigorica 35, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje
- ekonomski tehnik, izdano leta 2005.
gnn-299433
Krajnc Mirko, Ozka ulica 5, Slovenj
Gradec, spričevalo od 1. do 3. letnika
Poklicne kovinarske šole. gnq-299455
Kralj Jurij, Gorenja Gomila 22b,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene in lesarske šole v Novem mestu,
izdano leta 2007. gnr-299329
Krapež Kati, Grivška pot 5, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vena
Pilona Ajdovščina, izdano leta 2006.
gnz-299571
Krašna Domen, Vrhpolje 117/a, Vipava,
maturitetno spričevalo Šolskega centra
Nova Gorica, izdano leta 2007. gnt-299427
Krenker Jaka, Ulica Hermana Potočnika
11, Ljubljana, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2004.
gnh-299564
Krevl Urban, Gabersko 8, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 2008.
gnv-299625
Kričković Nina, Čanžekova ulica 28,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole Ljubljana, izdano leta 2008.
gnj-299537
Krištof Martina, Pišece 81, Pišece,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Brežice št. 132,
izdano leta 1992, izdano na ime Germovšek
Martina. gnj-299362
Lah Pregl Ana, Tbilisijska ulica 42,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano leta 1994, izdano
na ime Lah Ana. gnf-299541
Lavriša Erika, Finžgarjeva ulica 6,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje ekonomske šole, ŠC Rudolfa
Maistra Kamnik, izdano leta 2002 in 2003.
gnj-299387
Lebar Tjaša, Rakičan, Štefana Kovača 9,
Murska Sobota, spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2004. gns-299453
Lenček Jaka, Linhartova cesta 20,
Mengeš, indeks, št. 18050669, izdala FF v
Ljubljani. gno-299557
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Lesjak Matevž, Ulica borcev za severno
mejo 6, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 2006
in 2007. gnu-299376
Lušina Blaž, Sečovlje 59, Sečovlje Sicciole, maturitetno spričevalo Gimnazije
Piran, izdano leta 2002. gnv-299450
Makarić Sanja, Frankovo naselje 66,
Škofja Loka, spričevalo 1. letnika SŠPET
Ljubljana. gnx-299548
Marn Matija Matej, Bogatajeva ulica 17,
Medvode, indeks, št. 18050735, izdala FF v
Ljubljani. gng-299615
Maučec Tadej, Topniška ulica 23,
Ljubljana, indeks Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani. gnp-299406
Mavri Matej, Mala vas 104, Bovec,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2008. gnc-299494
Mavsar Barbara, Toledova ulica 2,
Velenje, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Velenje, izdano leta 1993. gnb-299370
Medoš Maja, Blatnik pri Črnomlju 1,
Črnomelj, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto,
izdano leta 2008. gnr-299354
Melin Cvetko, Ormoška 11, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu SPTŠ Murska
Sobota, izdano leta 1987. gnf-299316
Merljak Vladimira, Ulica bratov Bezlajev
13, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 1981.
gnb-299495
Mestek Martina, Opekarniška 12/d, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Lava
Celje - evropski oddelek. gnm-299609
Miklavčič Blaž, Kosovelova ulica 2, Žiri,
spričevalo 8. razreda OŠ Žiri, izdano leta
2000. gnf-299566
Mlakar Toni, Gajstrova pot 33, Šentjur,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole Celje,
izdano leta 2000 in 2001. gnp-299356
Močnik Tina, Cesta maršala Tita 90,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano
leta 2000. gnr-299454
Mohar Gregor, Linhartova cesta 34,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gnh-299414
Muhič Bojana, Potok 4a, Straža,
spričevalo Kmetijske šole Grm Novo mesto,
izdano leta 2007. gnj-299337
Muhić Alen, Mlaka pri Kočevju 45,
Kočevje, spričevalo 4., 5. letnika, spričevalo
poklicne mature in obvestilo o uspehu pri
maturi Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdani leta 2004 in 2005. gnd-299443
Nadarević Jasmin, Zeljarska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana, izdano leta 1992.
gnk-299586
Nadarević Jasmin, Zeljarska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1994,
1995 in 1996. gnj-299587
Nadj Jan, Kandijska 47, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske
šole v Novem mestu, izdano leta 2005.
gnh-299439
Nalič Hiba, Otona Župančiča 1, Idrija,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranjui, izdano
leta 2001. gnj-299612
Oberski Jasna, Tržaški hrib 12a, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. letnika Steklarske
šole Rogaška Slatina, izdano leta 1997.
gnf-299341
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Oberski Jasna, Tržaški hrib 12a, Rogaška
Slatina, spričevalo 2. letnika Steklarske
šole Rogaška Slatina, izdano leta 1998.
gne-299342
Oberski Jasna, Tržaški hrib 12a, Rogaška
Slatina, spričevalo 3. letnika Steklarske
šole Rogaška Slatina, izdano leta 1999.
gnd-299343
Obolnar Uroš, Kriška vas 5, Grosuplje,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika ŠCPET,
izdano na ime Obolnar Hrnjičić Uroš.
gnb-299545
Ograjšek Teja, Goliev trg 10, Trebnje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Josipa
Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta 2005.
gnv-299600
Olenik Teo, Kampel brda 69, Koper Capodistria, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 2007. gne-299317
Orličnik Robert, Pohorska cesta 45,
Mislinja, indeks Srednje elektrotehniške šole
Velenje. gnp-299431
Ožbalt Katarina, Vrti 9, Žužemberk,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
in kemijske šole Novo mesto, izdano leta
2007. gnn-299383
Pankas Helmut, Pince, Lendavska cesta
19, Lendava - Lendva, spričevalo o končani
OŠ Drago Lugarič Lendava, št. mat. lista II
455, izdano leta 1991. gnm-299434
Pauković Boban, Ulica Rudija Papeža
3, Kranj, spričevalo 4. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj. gni-299438
Pavlič Andraž, Dolenje Kronovo 11,
Šmarješke Toplice, spričevalo 3. letnika
Srednje elektro šole in tehnične gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2007. gnu-299626
Pavlič Matjaž, Primorska ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnu-299301
Pavlović Dejan, Pod ostrim vrhom 28,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika Tehniške
gimnazije Trbovlje, izdano leta 2005.
gne-299567
Pejić Sanja, Kolodvorska cesta 27,
Postojna, spričevalo 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnh-299314
Peljhan Jani, Kidričeva ulica 32,
Ajdovščina, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje šole Vena Pilona Ajdovščina, izdano
leta 2003 in 2004. gnm-299559
Peterlin Tončka, Zdenska vas 60,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Bičevje,
izdano leta 1982, izdano na ime Kastelic
Tončka. gng-299540
Pirc Jasmina, Finžgarjeva ulica 1, Novo
mesto, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje kmetijske šole Novo mesto, izdano
leta 2003, 2004, 2005 in 2006, izdano na
ime Čivović Jasmina (spričevalo 1., 2. in 3.
letnika). gnx-299373
Pišlar Tadej, Ribnik 18, Trbovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 2003.
gns-299553
Planinec Sanja, Kogojeva 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 1999.
gnf-299366
Planinšek Anže, Lisce 3, Celje, indeks,
št. 20060261, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gni-299513
Podgornik Ajda, Vrtovin 24, Črniče,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
in trgovske šole v Novi Gorici, izdano leta
2008. gnv-299425
Podkoritnik Tomaž, Janka Ulriha 20,
Velenje, maturitetno spričevalo in spričevalo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
3. in 4. letnika Gimnazije Velenje, izdano
leta 2006 in 2007. gnk-299611
Pogorevc Kotnik Marko, Muratova 8,
Slovenj Gradec, spričevalo 1., 2. letnika
in obvestilo o uspehu 3. letnika Poklicne
gostinske in lesarske šole Slovenj Gradec
- smer turistični tehnik, izdano leta 2005,
2006 in 2007. gnq-299505
Polak Vesna, Špeglova 21, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, izdano leta 2003.
gnn-299333
Potočnik Rok, Tattenbachova 5c,
Slovenske Konjice, spričevalo o zaključnem
izpitu št. 400321-136/Z z dne 8.3.2004 in
spričevalo 4. in 5. letnika Šolskega centra
Slovenske Konjice - Zreče, izdano leta 2002
in 2003. gno-299357
Prinčič Sebastian, Gradnikova 5, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2007. gnw-299599
Pušnik Ksenija, Šentjanž nad Dravčami
22, Vuzenica, spričevalo 4. letnika ŠC
Ravne na Koroškem. gnx-299523
Račečič Rok, Brod 78, Novo mesto,
diplomo SŠTZU Novo mesto, št. I-GII229 z
dne 24. 6. 1987. gnj-299512
Rajh Mirko, Stara Nova vas 52, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o končani OŠ Križevci
- Branko Bernot Aljaž. gnw-299624
Rajh Nina, Krapje 69/a, Veržej, indeks,
št. 61230659. gnx-299598
Rebolj Tadej, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ dr. Vita
Kraigherja Ljubljana. gnr-299404
Rejc Miha, Turistična ulica 12, Naklo,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Kranju, izdano leta 2006. gny-299397
Rekič Emira, Breg 17, Žirovnica,
spričevalo PTI - ekonomski tehnik, izdano
leta 2007. gne-299592
Ristić Karman, Kocbekova 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske
šole Celje, izdano leta 1983, izdano na ime
Zidarič Karmen. gni-299338
Ročnik Miha, Podhom 6, Gornji grad,
spričevalo poklicne mature Poklicne
tehnične, elektro in računalniške šole
Velenje, izdano leta 2002. gnr-299604
Rozman Mojca, Selska 43, Ptuj,
spričevalo CSUI Jesenice - smer zdravstveni
tehnik, izdano leta 1991, izdano na ime
Potočnik Mojca. gnc-299569
Rupnik Jure, Kolarjeva ulica 36, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Ledina. gni-299413
Sakelšek Andrej, Pristava 8/b, Cirkulane,
spričevalo poklicne mature Srednje
gostinske šole v Izoli, izdano leta 2008.
gnp-299531
Salkič Azmira, Cesta 14. divizije 21,
Štore, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske, tekstilne, strojne in prometne šole
Celje, izdano leta 1999, izdano na ime
Olovčič Azmira. gns-299528
Savić Željko, Gornji Suhor pri Vinici 16,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Kadetske šole za
policiste v Tacnu. gnq-299405
Sedlar Tina, Dunajska 67, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano
leta 2007. gnd-299518
Selimović Mirela, Log 25, Hrastnik,
spričevalo Ljudske univerze Trbovlje
- prometni tehnik, izdano leta 2008.
gnu-299459
Senica Mirko, Lipa 135/a, Beltinci, preklic
zaključnega spričevala, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 89/2008. gnx-299448

Shaykhoun Svetlana, Kržišnikova ulica
4, Medvode, spričevalo o končani OŠ
Medvode, izdano leta 1999, izdano na ime
Basrag Svetlana. gnc-299419
Sirovica Sanja, Kolonija 1. maja 28,
Trbovlje, spričevalo 1. letnika poklicno
tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik,
Srednje šole Zagorje. gnd-299318
Slokan Tina, Na terasi 12, Prebold,
spričevalo 4. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2008. gnx-299573
Srakar David, Stopnik 24/b, Vransko,
obvestilo o uspehu pri maturi in maturitetno
spričevalo Gimnazije Jožeta Plečnika v
Ljubljani, izdana leta 2008. gnd-299618
Srša Marko, Berčičeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad Ljubljana, izdano
leta 2000. gnv-299350
Stajnko Tanja, Ivana Kavčiča 10,
Ljutomer, spričevalo Ekonomske šole
- trgovec, izdano leta 1997 in 1998.
gnp-299506
Stražišar Alenka, Trg revolucije 17a,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 2004, izdano na ime Maja Stražišar.
gnm-299359
Šalamun Mateja, Nova vas pri Ptuju 96a,
Ptuj, spričevalo poklicne mature SŠ Ptuj,
Ekonomske šole Ptuj. gnq-299305
Šalamun Mateja, Nova vas pri Ptuju
96a, Ptuj, spričevalo 4. letnika SŠ Ptuj,
Ekonomske šole Ptuj. gno-299307
Šalamun Mateja, Nova vas pri Ptuju
96a, Ptuj, spričevalo 3. letnika SŠ Ptuj,
Ekonomske šole Ptuj. gnn-299308
Šalamun Mateja, Nova vas pri Ptuju 96a,
Ptuj, obvestilo o uspehu pri poklicni maturi
SŠ Ptuj, Ekonomske šole Ptuj. gnp-299306
Šarlah Silvija, Gosposvetska 83c,
Maribor, indeks, št. 61232204, Filozofska
fakulteta, Univerza v Mariboru. gnh-299339
Škerban Izabra, Kidričeva 49, Ljutomer,
spričevalo Frizerske šole, št. I/70.
gnv-299525
Škoda Veronika, Bobovo 9/a, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne
šole Celje, izdano leta 1996 in 1997.
gnq-299430
Šošter Marjan, Majšperk 37, Majšperk,
spričevalo o končani OŠ Anica Černej,
izdano leta 1979. gnx-299348
Šteharnik Tadej, Tolsti vrh 46, Ravne
na Koroškem, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Ravne na Koroškem, izdano leta 2004.
gnz-299371
Šuštar Primož, Levstikova 2, Šmartno
pri Litiji, spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje, izdano
leta 1995. gnn-299483
Švener Mitja, Žarova c. 2, Velenje,
spričevalo poklicne mature Srednje šole
za gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2004. gni-299613
Tamše Gregor, Legen 164, Šmartno
pri Slov. Gradcu, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
2001. gnt-299331
Tomazini Dejan, Alpska cesta 78, Lesce,
indeks, št. 22054010, Fakulteta za šport.
gnf-299466
Toplak Nataša, Brengova 35, Cerkvenjak,
spričevalo o končani OŠ Cerkvenjak, izdano
leta 1999. gnq-299330
Topole Martin, Ulica talcev 1/c, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 2002 in 2003.
gne-299417
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Tratar Viktorija, loka 102, Loka pri
Zidanem Mostu, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Celje Center, vzgojitelj predšolskih
otrok, izdano leta 2008. gnd-299368
Trebežnik Meta, Celovška cesta 159,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnl-299510
Trobec Andreja, Hotovlja 11, Poljane
nad Škofjo Loko, spričevalo o končani OŠ
Ivana Tavčarja Gorenja vas, izdano leta
1991, izdano na ime Debeljak Andreja.
gnk-299315
Turel Viktorija, Ulica prvoborcev 23,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1989
in 1990, izdano na ime Rotar Viktorija.
gnr-299558
Turk Jana, Cesta na Lenivec 10, Sežana,
indeks, št. 18051282, Filozofska fakulteta.
gnp-299381
Umek Maja, Polje pri Tržiču 13, Krmelj,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 2005. gnm-299334
Valentič Maruša, Oljarska pot 7, Pobegi,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Piran, izdano leta 2004. gnm-299509
Valentič Nataša, Ulica Gorenjskega
odreda 14, Kranj, indeks, št. 20060371,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnw-299474
Vardjan Marko, Veliki Nerajec 18a,
Dragatuš, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole - ekonomski tehnik
v Črnomlju, SŠČ, izdano leta 2008.
gnk-299361
Videtič Luka, Malija 38, Izola - Isola,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 2000 in 2001. gnw-299574
Vidović Silvana, Gregorčičeva cesta 1/a,
Ilirska Bistrica, spričevalo o končani OŠ
Dragotin Kette Ilirska Bistrica, izdano leta
2003. gnq-299580
Vnučec Robert, Brestovška cesta 22,
Rogaška Slatina, indeks, št. 71990374,
Biotehniška fakulteta. gnq-299380
Vogrinčič Mateja, Domajinci 47, Cankova,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2008. gnk-299311
Voroš Nino, Velika Polana 185/b, Velika
Polana, spričevalo 2. letnika SZŠ Rakičan,
izdano leta 2008. gni-299488
Vuzem Maja, Kogojeva 8, Ljubljana,
spričevalo 9. razreda OŠ CD Univerzum v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnf-299516
Zavec Janez, Ulica 5. prekomorske 14,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole SŠC Ptuj, izdano leta 1982.
gnc-299394
Zelič Sanela, Avče 113, Kanal, spričevalo
2. letnika Trgovske šole - prodajalec, izdano
leta 2005. gnu-299551
Zemljič Simona, Bodislavci 25, Mala
Nedelja, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Franca Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1992,
izdano na ime Kosi Simona. gnd-299526
Zlatolas Borut, Zibiška vas 22, Pristava
pri Mestinju, maturitetno spričevalo Srednje
elektotehniške šole v Celju Lava, izdano leta
2001. gne-299367
Zorec Katja, Čolnišče 42b, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1996.
gnm-299384
Zupančič Matej, Kremen 4/c, Krško,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole Brežice, izdano leta 2005 in 2006.
gnw-299424

Zupanec Matic, Sodinova ulica 5,
Ljubečna, maturitetno spričevalo Državnega
izpitnega centra, izdano leta 2006.
gnw-299374
Žaler Aleksandra, Cesta Staneta Žagarja
8, Kranj, spričevalo poklicne mature Srednje
turistične šole Radovljica, izdano leta 2001.
gnz-299446
Žerjal Patrik, Branik 150, Branik,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in
prometne šole Nova Gorica - mehanik
vozil in voznih sredstev, izdano leta 2003.
gnf-299616
Živec Pia, Ulica Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika splošne
gimnazije v Novi Gorici, izdano leta 2005.
gnt-299352
Žnidar Dragica, Mevkuž 24, Zgornje
Gorje, spričevalo 7. razreda OŠ Martin Kores
Podlehnik, izdano leta 1980. gni-299588
Žorž Patricija, Stritarjeva 2, Dornberk,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2003.
gnu-299476
Žumer Karmen, Dvorje 83, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2008.
gnq-299605
Župan Blanka, Zdole 3, Krško, spričevalo
1. in 3. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 2002 in 2004. gnp-299481
Žvab Zala, E. Driolia 11, Izola - Isola,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper
- evropski oddelek, izdano leta 2008.
gnu-299401

Drugo preklicujejo
Adamlje Špela, Topol pri Medvodah 2,
Medvode, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnk-299386
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta zelena karta,
številka dokumenta 1513294, 1513295,
1554561, 1554566, tip dokumenta AO,
številka dokumenta 414707. Ob-7922/08
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a,
obrazce stroge evidence: tip dokumenta
08-SVI-02/07, številka dokumenta 43569,
44758, 48166, 49187, 49188, 49189,
49190, 49861 do 49870, tip dokumenta
zelena karta, številka dokumenta 1593792,
1677921, tip dokumenta CORIS, številka
dokumenta 394160, tip dokumenta IM/99,
številka dokumenta 00436688. Ob-7923/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evicence: tip dokumenta STANB/03,
številka dokumenta 91116, tip dokumenta
zelena karta, številka dokumenta 1716890,
1782937, 1575089, 1598350, 1691248,
tip dokumenta 07-AOD-01/07, številka
dokumenta 559584, 540180, 540181,
539524, 539525, 539526, tip dokumenta
08-SVI-02/07, številka dokumenta 0054220,
00049424, tip dokumenta ZAN 10/06,
številka dokumenta 432772, tip dokumenta
OBR.POB 237, številka dokumenta 085250.
Ob-7924/08
Adriatic
Slovenica
Zavarovalna
družba d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a,
obrazce stroge evidence: tip dokumenta
07-AOD-01/07,
številka
dokumenta
00668275, 00697821, tip dokumenta
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zelena karta, številka dokumenta 1758823,
tip dokumenta PO-FP-01/08, številka
dokumenta 1123507. Ob-7928/08
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce
stroge evidence: tip dokumenta ZAV 131,
številka dokumenta 010179, 010445,
010447, tip dokumenta bela polica,
številka dokumenta 452706, 452707,
452711, 452727, 452796, tip dokumenta
zelena karta, številka dokumenta 168920,
tip dokumenta 07-AOD-01/07, številka
dokumenta 06102640722, tip dokumenta
ZAV 11/07, številka dokumenta 00444236.
Ob-7929/08
Agrež Maruša, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18050006, izdala
FF v Ljubljani. gnm-299584
Ajdič Tina, Razlagova 24, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20060001, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnf-299416
Aktiv Plus d.o.o., Podbevškova ulica
11, Novo mesto, veljavnost izvoda licence
skupnosti za vozilo z reg. oznako NM
H6-134, z veljavnostjo od 3. 5. 2006 do
3. 5. 2011, izdala GZS. gny-299351
Alpetour špedicija in transport d.d.,
Kidričeva cesta 56, Škofja Loka, hrvaško
dovolilnico za tretje države, oznaka 191/11,
št. 0002556 za leto 2008. gnv-299575
Anžič Marko, Cesta zmage 18, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št. 19301222,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-299617
Avrigo d.d. Nova Gorica, Kidričeva 20,
Nova Gorica, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500008038000, izdana na ime
Ferjančič Igorja Šempeter pri Gorici, Ivana
Suliča 12/a. gnq-299484
Avtoprevozništvo Martin Maček s.p.,
Marinča vas 27, Zagradec, izvod nacionalne
licence za vozilo Iveco Eurocargo 120E 17 z
reg. oznako LJ K0-79S in izvod skupnosti za
vozilo Eurocargo 120E 17 z reg. oznako LJ
K0-79S, veljavnost licence do 19. 3. 2009.
gnt-299577
Balaško Marjan, Mojstrska ulica 2,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
26103675, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gny-299547
Benček Loti, Rovte 91/a, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 42060040, izdala
Akademija za likovno umetnost v Ljubljani.
gnm-299534
Blatnik Andrej, Vidivdanska cesta 1, Ljub
ljana, delovno knjižico. gnv-299400
Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje, potrdila
za voznike št. 000987/MJ13-3-2221/2001,
izdan na ime Sead Jušić. gny-299322
Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje,
potrdila za voznike št. 008113/BGD13-210306/2007, izdan na ime Mirzet Mahmutović.
gnx-299323
Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje,
potrdila za voznike št. 000987/AD13-26749/2006, izdan na ime Mirzet Mahmutović.
gnw-299324
Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje,
potrdila za voznike št. 000987/MJ13-82221/2006, izdan na ime Mirzet Mahmutović.
gnv-299325
Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje,
potrdila za voznike št. 000987/BGD13-210913/2007, izdan na ime Sulejman Malkić.
gnu-299326
Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje,
potrdila za voznike št. 000987/MJ13-24811/2006, izdan na ime Mehmed Ramakić.
gnt-299327
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Branko Kolenc s.p., Gaji 46, Celje,
potrdila za voznike št. 000987/BGD13-22691/2006, izdan na ime Suad Sujoldžić.
gns-299328
Cimperman Aleksander, Ulica Matije
Tomca 1, Domžale, delovno knjižico.
gnp-299556
Cunja Vili, Zvonimira Miloša 10, Izola Isola, delovno knjižico. gng-299565
Cvar Jerica, Janeževo brdo 9, Prem,
študentsko izkaznico, št. 21070514, izdala
FDV v Ljubljani. gny-299447
Čebulj Tea, Gabrščkova 117, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gny-299297
Dekleva Katarina, Levstikova ulica
27/a, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 25006779, izdala Fakulteta za arhitekturo
v Ljubljani. gno-299432
Demšar Luka, Dežmanova 4, Lesce,
delovno knjižico. gnl-299460
Deško Alan, Cankarjev drevored
26, Izola - Isola, vpisni list za čoln, št.
01-03-1075/1-2002, reg. št. IZ-2207.
gnt-299527
Dobovišek Rok, Prožinska vas 21, Štore,
študentsko izkaznico, št. 11242007003,
izdal Inštitut in akademija za multimedije
Ljubljana. gno-299607
DVIG d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 16a,
Vrhnika, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009639000 z dne 25. 7. 2007,
izdana na ime Tešar Matjaž. gnk-299469
Frikus
špedicija
d.o.o.,
Vojkovo
nabrežje 32, Koper - Capodistria, licence
za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu št. GE 001578/03998 za vozilo
Actros 1841 LS, Mercedez Benz z reg.
oznako KP 51-46V, z veljavnostjo do 27. 9.
2009. gnh-299364
Gale Suzana, Tavčarjeva 10, Ljubljana,
odvetniško izkaznico, št. 639/00, izdana
5. 10. 2000 pri Odvetniški zbornici Ljubljana.
gnk-299436
Glavina Mauro, Šared 32/a, Izola - Isola,
delovno knjižico. gni-299388
Gligorevič Dragana, Partizanska ulica
41, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
SŠFKZ Ljubljana. gnv-299300
Gomboši Darjan, Gregorčičeva 21,
Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 64030057, izdala Fakulteta za
elektrotehniko. gnd-299568
Goričan Ivan, Koračice 52, Sveti Tomaž,
delovno knjižico. gnh-299389
GP Saloski d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
dovoljenje za zaposlitev, št. 04244222917
za delavca Kovačević Mirzeta - BIH.
gnu-299501
Guček Milan, Lažiše 17, Dobje pri Planini,
tahografsko kartico, št. 10705000049830,
izdana pri Cetis Celje. gnr-299429
Halid d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
dovoljenje za zaposlitev za delavca Dulič
Adisa, št. 04244229340. gnx-299502
Hodaj Tina, Martina Krpana 33, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-299412
Hohler Sandra, Modrič 2, Oplotnica,
študentsko izkaznico, št. 11060256, Visoka
šola za zdravstvo. gnv-299375
Honcharenko Natalya, Gradnikova 83,
Radovljica, delovno knjižico. gnj-299487
Hribernik Nataša, Trg Franca Kozarja
14, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
20002336, izdala Fakulteta za logistiko v
Celju. gnz-299421
Jarc Matevž, Mokrška ulica 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20201416, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-299542
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Jelovčan Sandi, Hleviše 7, Rovte, vozno
karto, št. 1252 relacija Ljubljana - Žiri, izdal
Veolia d.d. gns-299382
Jerman
Matic,
Kolarjeva
ulica
20, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 41040231, Medicinska fakulteta.
gns-299378
Kalan Mateja, Gosteče 17, Škofja
Loka, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
gimnazija v Ljubljani. gnn-299583
Karo Andrej, Aškerčeva 18, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20060129, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gng-299415
Kelemen Maja, Križevci 2, Križevci,
študentsko izkaznico, št. 18050512, izdala
Filozofska fakulteta. gnh-299464
Kljajič Filip, Veluščkova 3, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnl-299310
Knez Dženi, Strunjan 86, Portorož Portorose, delovno knjižico, št. A 651859,
izdana leta 2006. gno-299457
Kočevar Blaž, Ulica Moša Pijade
6, Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
64070245, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnk-299486
Kopitar Kaja, Obrtniška ulica 15, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 42052985,
izdala Akademija za likovno umetnost in
oblikovanje Ljubljana. gnl-299435
Koražija Martina, Prvomajska ulica 24,
Rogaška Slatina, študentsko izkaznico,
št. 20050147, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnk-299411
Košir Jože, Rudnik 4, Kočevje, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola
v Ljubljani. gno-299582
Kotlušek Barbara, Nusdorferjeva 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-299515
Kovačič Metka, Dol. Prelopa 40/a,
Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico,
št. 13020140519, izdal Grm Novo mesto Center biotehnike in turizma. gng-299390
Kovačič Metka, Dol. Prelopa 40/a,
Kostanjevica na Krki, študentsko izkaznico,
št. 59040044, izdala Visoka šola za
upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gnf-299391
Kovačič Olga, Hladilniška pot 18/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-299585
Kozlar Marjan, Betnavska cesta 32,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500011573000, izdal Cetis Celje.
gny-299572
Kožar Primož, Žimarice 80, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 27004552, Fakulteti
za matematiko in fiziko. gnc-299544
Kožman Zvonimir, Perovo 17/A, Kamnik,
delovno knjižico. gnv-299550
Kranjc Marko, Neubergerjeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20040198, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnu-299426
Kržišnik Katra, Poljšica pri Podnartu
9, Podnart, študentsko izkaznico, št.
612360604, izdala FF v Mariboru.
gnt-299477
Lasič Anže s.p., Clevelandska ul. 29,
Ljubljana, štampiljko z napisom ANŽE LASIČ
s.p. Clevelandska ul. 29, 1000 Ljubljana D.Š.
68696396 GSM:031/357-979. gnz-299471
Lekan Gal, Novo Polje, Cesta XI/25,
Ljubljana-Polje, dijaško izkaznico, izdala
Srednja gardbena, geodetska in ekonomska
šola Ljubljana. gnb-299570
Lesimpex d.o.o., Vinka Vodopivca 22,
Nova Gorica, licenco, št. GE 001637/02450.
gnt-299627
Logar Grega, Velika Loka 58, Velika
Loka, študentsko izkaznico, št. 64070154,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gng-299590

Lovič Jasmin, Prijateljeva 16a, Celje,
delovno knjižico. gnq-299355
Lumpert Janez, Velike Brusnice 29,
Brusnice, potrdilo o pridobitvi znanja o
fitofarmaciji, št. 35702, izdala Kmetijska šola
Grm Novo mesto. gno-299532
Marinko Nataša, Velika Lašna 22,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 30014289,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljani. gnr-299554
Marolt Ajda, Clevelandska 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19472271,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf-299441
Matičič Ana, Županje njive 4/b, Stahovica,
študentsko izkaznico, št. 19473011,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-299444
Mauri Tina, Gorje 4/a, Cerkno, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika
v Ljubljani. gnh-299489
Meglič Rok, Retnje 43, Križe, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravsteva šola
Ljubljana. gnl-299385
Merhar Urška, Gorenje 52, Stara
Cerkev, študentsko izkaznico, št. 01003561,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnb-299470
Mohorič Mitja, Velisovo 89, Cerklje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
04032785, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnq-299555
Morano
Janž,
Tbilisijska
ulica
1116, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št.
18070145,
Filozofska
fakulteta.
gny-299372
Muzik Mateja, Snakovška 52, Križe,
delovno knjižico. gnp-299581
Oražem Tamara, Gornje Lepovče 94,
Ribnica, študentsko izkaznico, št. 69110265,
izdala Fakulteta za znanosti o okolju v Novi
Gorici. gnt-299402
Orbita d.o.o., Kamniška 49, Vodice,
izvod licence za prevoze v prostem cestnem
prometu za vozilo Renault Laguna 1.9 Dci z
reg. oznako LJ 20-4UD. gnu-299576
Pejković Daniel, Pot k Savi 33, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-299535
Perko Miran, Sp. Senarska 5, Sv.
trojica v Slov. goricah, delovno knjižico.
gnd-299593
Petauer Janja, Galjevica 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63050318, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gny-299422
Peterlin Sandra, Zdenska vas 60,
Grosuplje, delovno knjižico. gnh-299539
Pezdirc Jure, Podzemelj 32, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 19469321,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-299492
Pocajt Darja, Onger 7, Trzin, delovno
knjižico. gnw-299549
Podgornik
Vesna,
Stantetova
8,
Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
19395662, Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn-299408
Polajžer Tilen, Podmilščakova ulica
13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21070160, izdala FDV v Ljubljani.
gnk-299511
Scania Slovenija d.o.o., Cesta v Gorice
28, Ljubljana, štampiljko z napisom Scania
Slovenija d.o.o., Maribor. gnx-299498
SIBO d.o.o., Pameče 151, Slovenj
Gradec, licenco za vozilo z reg. št. SG
D5-578, pod št. 004, izdana 30.6.2006.
gnb-299620
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Slavec Franjo, Premrlova 13, Izola Isola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-5434-00/96. gnj-299312
Somaro d.o.o., Cesta Bratov Cerjakov
30/a, Brežice, BIH dovolilnico za tretje
države za leto 2008, dovolilnica 070/11 št.1006304. gng-299340
Sraka Katja, Ob Naklu 22, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 41210015,
Medicinska fakulteta. gnx-299298
Šalamun Mateja, Nova vas pri Ptuju 96a,
Ptuj, delovno knjižico. gnr-299304
Štok Silvester, Gorenje pri Divači 30,
Divača, delovno knjižico. gns-299428
Tomazin Franc, Režiška cesta 13,
Logatec, pooblastilo - požarna varnost
AA 000460. gng-299440
Turk Marjan, Ob mahovniški cesti
9, Kočevje, študentsko izkaznico, št.
09992695, Fakulteta za pomorstvo in
promet. gnz-299546
Uležič Sanjin, Nazorjeva ulica 6, Celje,
študentsko izkaznico, št. 21060659, FDV.
gns-299353
Urbas & sin mednarodni prevozi, Šentvid
pri Stični 38/a, Šentvid pri Stični, dovolilnico
za Bosno in Hercegovino, št. 1002729i.
gns-299478
Uroič Samanta, Rudarjevo 7, Črna na
Koroškem, delovno knjižico. gnq-299309
Var storitve d.o.o., Tišina 37 A, Tišina,
osebno delovno dovoljenje, št. 0636608207,
izdan na Mitič Bojan. gnk-299336
Vatovec Borut, Korte 44/e, Izola - Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-2824-0/05. gnb-299520
Velagić Zinka, Maroltova ulica 12,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41070133, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnf-299491
Videčnik Renato, Tepanjski vrh 20,
Slovenske Konjice, delovno knjižico, št.
1675098. gny-299622
Virtič Davorin, Šmarksa 6a, Velenje,
delovno knjižico. gnz-299346
Volčanšek Lucija, Artiče 21b, Artiče,
spričevali 3. in 4. letnika, maturitetno
spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi,
izdala Gimnazija Brežice leta 2002 in 2003.
gnt-299377
Vudrag Andrejka, Vrunčeva 29/a, Celje,
delovno knjižico. gnj-299562
Vugrinec Evgen, Ul. Prekmurske čete
5, Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št.
2322. gnt-299452
Zupančič Anica, Cikava 28, Grosuplje,
delovno knjižico. gnx-299398
Zupančič Žiga, Pavšičeva 4, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25007065,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnr-299579
Žvar Luka, Pehanijeva 9, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 20202742, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gne-299467
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