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Javni razpisi
Št. 331-19/2007
Ob-2421/09
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 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu:
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), 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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– 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 spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1175/2008 z dne
27. novembra 2008 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1974/2006 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. 318 z dne
28. 11. 2008, str. 6), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL
L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06 in

70/07, 99/08 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– 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,
zadnjič spremenjenega dne 27. 10. 2008,
objavlja
javni razpis
za ukrep Dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom
iz PRP 2007–2013
– za kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
agrarne in pašne skupnosti na podlagi
pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo
s pridelavo grozdja in vina
oziroma pridelavo oljk
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom« iz PRP 2007–2013, za sofinanciranje naložb, ki zadevajo:
1. predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. 3. 1957 (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št.
27/2004), razen proizvodov iz rib ter pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode (v nadaljevanju:
kmetijski proizvodi),
2. predelavo in trženje živil, ki niso zajeta
v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. 3. 1957 (Uradni list RS – mednarodne
pogodbe, št. 27/04), in katerih surovina so
kmetijski proizvodi (v nadaljevanju: živilski
proizvodi),
3. skupne naložbe predelave in trženja
kmetijskih proizvodov in živil,
4. prvo stopnjo predelave in trženja
lesa.
Seznami kmetijskih in živilskih proizvodov
ter proizvodov prve stopnje predelave in trženja lesa so objavljeni na spletnih straneh
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov, prispelih na ta javni razpis znaša 8.000.000,00
EUR:
– namenska sredstva EKSRP (EU):
6.000.000,00 EUR;
– sredstva iz proračuna RS: 2.000.000,00
EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki: 9200 PRP 2007-2013-EU največ v višini 75% in 9201 PRP 2007-2013-slovenska
udeležba MKGP največ v višini 25%.

Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Vse naložbe po tem razpisu morajo biti
zaključene najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so:
– kmetija z dopolnilno dejavnostjo;
– agrarna in pašna skupnost na podlagi
pogodbe – za namene predelave mleka;
– kmetija, ki se ukvarja s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk;
(v nadaljevanju podjetja).
Pri opredelitvi velikosti vlagatelja in števila zaposlenih je potrebno v primeru kmetij,
kmetij z dopolnilno dejavnostjo ter agrarnih in pašnih skupnosti upoštevati merila iz
Uredbe 800/2008/ES in Priporočilo Komisije
2003/361/ES.
1. Kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki imajo
manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet,
ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov
EUR.
2. Majhno podjetje opredeljuje kot tisto,
ki ima manj kakor 50 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
3. Mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki
ima manj kakor 10 zaposlenih in ima letni
promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.
III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
1. gradnja in obnova nepremičnin. Pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih
so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove
montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del);
2. stroški nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme
ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata;
3. splošni stroški, kot so: honorarji arhitektom in inženirjem, ki so neposredno
povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti,
ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8 odstotkov upravičenih
stroškov naložbe.
Zgornja višina upravičenih stroškov je
v primeru 1. in 2. točke gornjega odstavka
določena v III. poglavju razpisne dokumentacije za ukrep.
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IV. Pogoji in obveznosti, ki jih je treba
izpolnjevati za dodelitev sredstev:
A) Splošni pogoji:
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki
so v njej navedeni.
Izdelana mora biti v skladu z zahtevami
javnega razpisa in razpisne dokumentacije
za ta ukrep. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem
besedilu: ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi
pri izdelavi strategije oziroma poslovnega
načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc. Podatki, navedeni v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu in priloženih dokazilih
morajo biti skladni.
2. Vlagatelji morajo imeti stalno prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji,
naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije.
3. V okviru ukrepa se izvaja sofinanciranje enostavnih in zahtevnih naložb. Davek na dodano vrednost se ne sofinancira
v okviru ukrepa in ni upravičen strošek naložbe.
a) Pri enostavnih naložbah skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno
naložbo ne presega 80.000 EUR (brez
DDV) na vlogo. Za enostavne naložbe mora
biti predložena strategija razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
b) V primeru zahtevnih naložb skupna
vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo presega 80.000 EUR (brez
DDV) na vlogo. Za zahtevne naložbe mora
biti k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega
načrta, ki je objavljen na spletni strani www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Izdelan
mora biti vsaj še za obdobje pet let po končani naložbi, vendar najmanj za obdobje
vračanja naložbenih sredstev.
V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da
je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
4. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje
splošne učinkovitosti. To se dokaže:
a) z izpolnjevanjem enega izmed ciljev
ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
b) z gospodarsko vitalnostjo kmetijskega gospodarstva oziroma z dosego 1 polne
delovne moči (PDM). To mora biti razvidno
iz tabel »Gospodarska vitalnost kmetijskega
gospodarstva ob predložitvi vloge« in »Delovna sila ob predložitvi vloge«.
Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na polnovredno
delovno moč (PDM) ustvari bruto prihodek
iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah pred naložbo vsaj v višini 1 bruto
minimalne plače na zaposlenega v letu pred
letom objave javnega razpisa. Bruto mini-
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malna plača na zaposlenega v letu 2008
znaša 6.855,66 EUR na leto.
Pri izračunu obsega dela upoštevamo,
da za eno PDM velja oseba v aktivni življenjski dobi, ki za to dejavnost razpolaga
vsaj z 1.800 delovnimi urami letno. Ne glede na to, pa izračunane vrednosti ne smejo
preseči vrednosti po navedenih statusih, in
sicer: kmetijski zavarovanec/zavarovanka
(1 PDM); oseba v aktivni življenjski dobi, ki
je zdravstveno zavarovana za opravljanje
kmetijske dejavnosti (1 PDM); stalno najeta delovna sila (1 PDM); upokojenec (0,5
PDM); redno zaposlen izven kmetije (0,5
PDM); dijak ali študent (0,2 PDM); druge
osebe na kmetijskem gospodarstvu (do 0,5
PDM).
5. Upravičeni so stroški naložbe, ki so
nastali:
a) v primeru predelave in trženja kmetijskih proizvodov v obdobju od 1. 1. 2007
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev.
b) v primeru:
– predelave in trženja živilskih pro
izvodov,
– skupnih naložb predelave in trženja kmetijskih proizvodov in živilskih pro
izvodov,
– prve stopnje predelave in trženja lesa,
od datuma izdaje odločbe o pravici do
sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.
Kot začetek stroška se šteje prevzem
obveznosti vlagatelja na račun morebitnih
dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
6. Ne glede na določilo prejšnje točke, so
upravičeni splošni stroški lahko nastali od
1. 1. 2002 do vložitve zadnjega zahtevka za
izplačilo sredstev.
7. Vlagatelj mora dokazati lastništvo nepremičnin, kjer bo potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora priložiti
soglasje solastnikov k naložbi, v ostalih primerih, ko vlagatelj ni lastnik, mora predložiti
overjeno pogodbo o najemu nepremičnin ali
pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma solastnikov za
izvedbo naložbe.
8. Vlagatelj, ki želi izvesti naložbo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, mora
najkasneje ob zaključku naložbe priložiti dovoljenje upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti, ki je v skladu z “Registrom
upravičenih dejavnosti”, kamor se mora
uvrščati tudi prijavljena naložba. V kolikor
vlagatelj ob oddaji vloge nima omenjenega dovoljenja, mora biti vpisani v evidenco
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki jo vodi
MKGP.
“Register upravičenih dejavnosti” je objavljen v sklopu dokumentacije za ta ukrep na
spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si.
V primeru naložb za klanje in predelavo
živil v okviru turistične dejavnosti na kmetiji
je upravičena do sredstev kmetija, ki ima
najkasneje ob zaključku naložbe dovoljenje
upravne enote za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji.
9. Razen za zaključene naložbe v primeru predelave in trženja kmetijskih pro
izvodov, mora vlagatelj izkazati sposobnost
zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za
priznano in nepriznano vrednost prijavljene
naložbe. V primeru zahtevnih naložb, ko

se uveljavlja izplačila v več kot enem zahtevku je obvezna priloga izjava, iz katere
je razvidna finančna konstrukcija prijavljene
naložbe.
10. Če vlagatelj kandidira na pridobitev
sredstev za naložbe v gradnjo prostorov in
nakup pripadajoče opreme, ki se nahaja ali
se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov
gradnje celotnega objekta (skupni prostori,
streha, fasada, ipd), kot upravičen strošek
prizna le strošek v sorazmernem deležu,
glede na neto tlorisno površino objekta, ki
jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena
razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene
investicijsko tehnične dokumentacije mora
biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt;
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe;
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
11. V primeru, da vlagatelj kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje na razpisu;
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
Celotna naložba je v primeru zahtevnejših gradbeno-obrtniških del oziroma nakupa strojne opreme izkazana kot celota
ali kot samostojna enota v okviru pridobljenega gradbenega dovoljenja, kolikor je
za to naložbo po zaključku del pridobljeno
uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje
za poskusno obratovanje pri zahtevnejših
projektih.
12. V primeru gradbeno-obrtniških del in
nakupa opreme za pridobivanje energije iz
obnovljivih virov, se kot upravičen strošek
priznajo stroški v sorazmernem deležu, glede na pridobljeno količino energije za lastne
potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene
investicijsko tehnične-dokumentacije morajo
biti razvidni:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
B) Podrobnejši pogoji:
1. V primeru da je vlagatelj kmetija z dopolnilno dejavnostjo:
– mora biti vlagatelj nosilec dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Vlagatelj mora biti
nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma
član kmetijskega gospodinjstva;
– odgovorna oseba za naložbo je nosilec
dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti;
– nosilec dopolnilne dejavnosti je lahko
ob oddaji vloge star največ 60 let;
– nosilec dopolnilne dejavnosti mora
imeti poravnane vse davke in prispevke do
države;
– naložba mora biti izvedena na kmetiji,
kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih ali stavbah, ki izpolnjujejo pogoje
glede na 7. točko IV. a poglavja.
2. Kadar kot končni prejemnik nastopa
agrarna in pašna skupnosti na podlagi pogodbe:
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– planina mora biti registrirana za predelovalno dejavnost v registru VURS in vpisana v registru kmetijskih gospodarstev na
MKGP;
– na ARSKTRP mora biti oddan zapisnik
o prigonu živali na pašo za leto 2008, iz
katerega je razvidno, da je na planini minimalno 10 GVŽ molznih živali;
– gospodar planine mora biti vlagatelj in
odgovorna oseba za naložbo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime gospodarja planine;
– agrarna in pašna skupnosti mora imeti
poravnane vse davke in prispevke do države;
– planina mora biti vključena v sistem
DDV;
– naložba mora biti izvedena na planini.
3. Kadar kot končni prejemnik nastopa
kmetija:
– mora biti nosilec kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev in v primeru, da kandidira vlagatelj kot pridelovalec
grozdja in vina tudi v register pridelovalcev
grozdja in vina. Ob oddaji vloge je lahko star
največ 60 let;
– mora izvesti naložbo na kmetiji, kar pomeni, da je naložba izvedena na zemljiščih
ali stavbah, ki izpolnjujejo pogoje glede na
7. točko IV.a poglavja;
– nosilec kmetije mora biti vlagatelj in
odgovorna oseba za naložbo;
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetije;
– nosilec kmetije mora imeti poravnane
vse davke in prispevke do države;
– v primeru pridelave vina je morala
kmetija po podatkih iz registra pridelovalcev
grozdja in vina, pridelati v letih 2007 in 2008
povprečno minimalno 8.000 litrov vina na
leto oziroma povprečno 11.000 kg grozdja
na leto ali imeti po podatkih iz registra kmetijskih gospodarstev povprečno v obeh letih
v uporabi najmanj 4 ha vinogradov;
– v primeru pridelave oljk je morala kmetija po podatku iz registra kmetijskih gospodarstev imeti na dan objave javnega razpisa
v lasti in zakupu najmanj 5.000 oljčnih enot.
Oljčne enote izračunamo tako, da starost
oljke pomnožimo s številom dreves v uporabi. Dreves, ki so mlajša od 5 let ne upoštevamo pri izračunu. Za drevesa, starejša od
15 let upoštevamo pri izračunu količnik 15.
C) Obveznosti:
1. Upravičenec mora dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi
Skupnosti, se pomoč lahko dodeli samo tistim, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila
izvedena z namenom izpolnjevanja na novo
uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju
36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto naložbo se ob oddaji zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev dokazuje v primeru:
a) strojev in opreme – s priloženo ES
izjavo o skladnosti, ki je izdelana v skladu
z veljavnimi predpisi in jo izda proizvajalec
strojev in opreme ali njegov zastopnik s sedežem v Sloveniji;
b) gradbeno-obrtniških del oziroma nakupa strojne opreme, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje – s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma
dovoljenjem za poskusno obratovanje pri
zahtevnejših projektih;

huda naravna nesreča, ki resno prizadene
kmetijsko zemljišče gospodarstva, uničenje
hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi
nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene kmetovo živino ter kužna rastlinska
bolezen, ki prizadene kmetove rastline.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščin
mora upravičenec ali njegova pooblaščena
oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Če upravičenec/prejemnik sredstev
v primeru višje sile ali izrednih okoliščin
zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev glede rokov in predloži ustrezne
dokaze v 10. delovnih dneh od dneva, ko
je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov
in javnega razpisa ter dosežen namen, za
katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54.
člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08).
7. Prejemniki sredstev morajo pričeti
z vodenjem enostavnega ali dvostavnega
knjigovodstva za vse kmetijske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali pašni oziroma agrarni skupnosti. Ne glede na določilo
prejšnjega stavka, lahko uvedejo vodenje
knjigovodstva po metodologiji FADN. Prejemniki sredstev, ki bodo za podprto dejavnost
obdavčeni po normiranih odhodkih, morajo
poleg knjigovodstva za ta namen, vpeljati
tudi knjigovodstvo po metodologiji FADN za
celotno kmetijo.
Vodenje podatkov je potrebno zaradi rednega poročanja o napredku pri izvajanju
programa PRP in se mora pričeti najkasneje
30 dni po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Skupaj z obdelavo podatkov in poročanjem mora potekati vsaj še 5 obračunskih
let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova
tega ukrepa.
8. Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski plan
in v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi
o pravici do sredstev. Za zaključek naložbe
se izkaže v primeru:
– nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, s priloženo dobavnico oziroma transportnim listom ali zapisnikom o prevzemu in vključevanju opreme
v proizvodni proces, ki je podpisan s strani
končnega prejemnika;
– gradbeno-obrtniških del oziroma nakupa strojne opreme, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno
dovoljenje, s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma
dovoljenjem za poskusno obratovanje pri
zahtevnejših projektih;
– gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja, s priloženo originalno končno
gradbeno situacijo, podpisano s strani pooblaščenega nadzornega organa;
– naložb, ki se izvajajo kot kombinacija
točk A) do C) z upoštevanjem določil vseh
zadevnih točk.
Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
9. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.

c) gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo
ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja – z izjavo pooblaščenega nadzornega organa, da je izvedena naložba v skladu
s standardi Skupnosti;
d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija
točk A) do C ) se upoštevajo določila vseh
zadevnih točk.
2. Upravičenec mora za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki
so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh
dobaviteljev. Ponudbe morajo biti ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev vključene
v poročilo, tako, da je razvidna odločitev za
nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in
utemeljitev izbora. Izvirniki morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
3. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo
hraniti in na zahtevo ARSKTRP o doseganju
ciljev poročati še pet let od dneva zadnjega
izplačila sredstev. V tem obdobju mora opravljati dejavnost, za katero je prejel sredstva
in ne sme uvajati bistvenih sprememb. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta
sredstva z zamudnimi obrestmi.
Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe odtujitve naložbe ali uporabe naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
4. Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
5. V primerih, ko prejemnik sredstev:
a) ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev;
b) ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži
zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva
vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev. To določilo ne velja, če je
upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP
o podaljšanju rokov, ki so v skladu s pogoji
javnega razpisa;
c) uporablja sredstva v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena,
ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in
odločbe o dodelitvi sredstev, ali je sredstva
pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo,
s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema sredstev;
ni upravičen do kandidiranja za sredstva
iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe
izravnalnih plačil za območja z omejenimi
dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva
zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev.
6. Prejemnik sredstev ni dolžan vrniti vseh že pridobljenih sredstev, kadar gre
za naslednje primere višje sile ali izrednih
okoliščin: smrt prejemnika sredstev (velja
za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost
prejemnika sredstev za delo (velja za fizične
osebe), razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče
pričakovati na dan sprejema obveznosti,
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10. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani www.mkgp.gov.si.
11. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletnh straneh
MKGP oziroma ARSKTRP.
V. Omejitve
Splošne omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva
samo iz enega ukrepa, ki se izvaja v okviru
Programa razvoja podeželja 2007–2013 (v
nadaljevanju: PRP 2007–2013).
2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi, že prejel sredstva Evropske unije
ali javna sredstva Republike Slovenije.
3. Za namene predelave in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov so vlagatelji,
kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne
in pašne skupnosti na podlagi pogodbe in
kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo grozdja
in vina oziroma pridelavo oljk, ki ob oddaji
vloge zadoščajo kriterijem:
– za mikro, mala in srednja podjetja;
– za velika podjetja, ki zaposlujejo do
750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov.
4. Za namene prve stopnje predelave in
trženja lesa so vlagatelji kmetije z dopolnilno
dejavnostjo, ki ob oddaji vloge zadoščajo
kriterijem za mikro podjetja.
5. V primeru predelave in trženja živilskih proizvodov, skupnih naložb predelave
in trženja kmetijskih in živilskih proizvodov
in prve stopnje predelave in trženja lesa se
sofinancirajo le naložbe, ki se nanašajo na:
– vzpostavitev novega obrata;
– širitev obstoječega obrata;
– povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi;
– bistvene spremembe v proizvodnem
procesu v obstoječem obratu.
6. Poleg neupravičenih stroškov iz 3.
točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– rabljeno opremo;
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.);
– bančne stroške;
– stroške promocije;
– splošne upravne stroške;
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo.
7. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih;
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju;
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov;
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na
posamezno naložbo.
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VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP.
2. Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 eurov na vlogo, najvišji znesek do
vključno 1.800.000 eurov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
4.000.000 eurov pomoči.
3. Sofinanciranje naložb iz javnih virov
znaša za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti, ki
zadoščajo kriterijem za mikro podjetja:
– za namene predelave kmetijskih, živilskih proizvodov in kombiniranih naložb do
45% priznane vrednosti naložbe. V primeru,
ko je vlagatelj uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke
predelave, se lahko poveča delež sofinanciranja za 5%;
– za namene prve stopnje predelave in
trženja lesa do 50% priznane vrednosti naložbe.
4. Sofinanciranje naložb iz javnih virov
znaša za namene predelave kmetijskih pro
izvodov v primeru majhnih in srednje velikih
podjetij do 45% priznane vrednosti naložbe.
Za namene predelave živilskih pro
izvodov ter za namene skupnih naložb,
v primeru majhnih podjetij znaša delež podpore do 45% priznane vrednosti naložbe,
v primeru srednje velikih podjetij do 35%
priznane vrednosti naložbe.
V primeru, ko majhno ali srednje veliko podjetje uveljavlja podporo za naložbe
v proizvode, ki imajo certifikat ekološke predelave, se lahko poveča delež sofinanciranja za 5%.
Za velika podjetja, ki zaposlujejo pod 750
ljudi ali imajo letni prihodek podjetja nižji od
200 milijonov EUR, znaša delež sofinanciranja do 25% finančne pomoči od priznane
vrednosti naložbe.
5. Pri opredelitvi velikosti podjetja in števila zaposlenih je potrebno upoštevati merila iz Uredbe 800/2008/ES in Priporočilo
Komisije 2003/361/ES, ki je objavljeno na
spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Dodatna pojasnila opredelitev
so objavljena v navodilu Komisije, na spletni
strani http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf.
6. V primeru uveljavljanja splošnih stroškov za namene:
– predelave živilskih proizvodov,
– skupnih naložb, ki zadevajo predelavo
kmetijskih in živilskih proizvodov,
– prve stopnje predelave in trženja lesa,
se
upošteva
določbe
Uredbe
1998/2006/ES, ki določa, da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na
podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo
v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000 eurov.
7. V primeru uveljavljanja upravičenih
stroškov iz 1.in 2. točke III. poglavja, se za
namene:
– predelave živilskih proizvodov,
– skupnih naložb, ki zadevajo predelavo
kmetijskih in živilskih proizvodov,
– prve stopnje predelave in trženja lesa,
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upošteva Uredba, ki določa dodeljevanje regionalnih državnih pomoči in Uredba
800/2008/ES.
8. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo končnega zahtevka za izplačilo. Sredstva se v primeru zahtevnih naložb izplačajo
na podlagi največ treh zahtevkov končnega
prejemnika za izplačilo sredstev. V primeru enostavnih naložb se sredstva izplačajo
v enem zahtevku. Roki izplačil odobrenih
sredstev bodo temeljili na datumih, navedenih v terminskem planu vloge. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša predvidoma
60 dni od prejema popolnega zahtevka za
izplačilo.
Končnemu zahtevku se priloži dokumentacijo, glede na 8. točko IV.c poglavja tega
javnega razpisa.
Zahtevkom mora končni prejemnik priložiti izvirne račune, z izvirnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem
delu, ki ga podpiše upravičenec.
9. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP od 1. januarja
do 5. oktobra tekočega leta v skladu z roki,
opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev.
Zahtevki, ki bodo poslani med 6. oktobrom
in 5. novembrom tekočega leta, bodo zavrženi. Upravičenci lahko ponovno pošiljajo
zahtevke od 6. novembra do 31. decembra
tekočega leta.
Če upravičenec zahtevka za izplačilo
sredstev ne predloži v roku, navedenem
v odločbi o pravici do sredstev, mora že
prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejema sredstev. Upravičenec lahko pri zamudi zaradi objektivnih razlogov zahtevek
ponovno vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to pred iztekom
prvotno določenega roka pridobil soglasje
ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg
višje sile in izrednih okoliščin pa štejejo tudi
razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi strojev
in opreme, nepredvidena gradbena dela, ki
bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd. Te razloge upravičenec pisno obrazloži ARSKTRP pred potekom roka za vložitev zahtevka, določenega v odločbi o pravici
do sredstev.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
V primeru, da za posamezno merilo ne
bo vlagatelj priložil zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, 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 iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 25 točk in bo skupni
seštevek znašal nad 40 točk.

Merila za ocenjevanje vlog
Merila
A. Ekonomski vidik naložbe
B. Družbeno-socialni vidik naložbe
C. Regionalni vidik naložbe
D. Tehnološki vidik naložbe
E. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje možno
število točk
60
5
5
15
15
100
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A. Ekonomski vidik naložbe:
– Kakovost analize ciljnih trgov:
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih:
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna
segmentacija),
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov,
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...).
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju:
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi
kvantitativni podatki o tržnih potencialih),
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov.
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih:
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih,
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo.
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize.
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– Kakovost analize kupcev:
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih:
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev,
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil, razlog
za 'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...),
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...).
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev:
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva),
– slabša opredelitev nakupnih navad,
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov.
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih:
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu,
– odsotnost celovitega pregleda.
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize.
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– Kakovost analize konkurence:
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev:
– odlično in celovito poznavanje konkurence,
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi
kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih
konkurentov (patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa,
tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...).
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence:
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva).
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci:
odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco.
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize.

7

7

5
3
0

– Povečanje obsega pridelave in prireje oziroma povečanje obsega storitev, izraženo v obsegu skupnega prihodka:
Najvišje možno število točk
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za 100% ali več, glede na stanje ob predložitvi vloge.
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 50% do manj kot 100% glede na stanje ob predložitvi vloge.
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za najmanj 20% do manj kot 50% glede na stanje ob predložitvi vloge.
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za več kot 10% in manj kot 20% glede na stanje ob predložitvi vloge.
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo za 5%–10% glede na stanje ob predložitvi vloge.
– kmetijsko gospodarstvo z naložbo povečuje skupni prihodek iz naslova kmetijske pridelave in prireje oziroma
izvajanja storitev s kmetijsko mehanizacijo pod 5%glede na stanje ob predložitvi vloge.
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– Bruto prihodek na enoto PDM v letu 2008:
Najvišje možno število točk

12

– nad 10.000 EUR/PDM

12

– nad 9.000 in do vključno 10.000 EUR/PDM

9

– nad 8.000 in do vključno 9.000 EUR/PDM

6

– nad 6.856 do vključno 8.000 EUR/PDM

3

– do vključno 6.856 EUR/PDM

0

– Delež lastnih sredstev, brez kreditov:
Najvišje možno število točk

8

– v celoti lastna sredstva

8

– lastna sredstva nad 70% do vključno 99,9% vrednosti naložbe

6

– lastna sredstva nad 40% do vključno 70% vrednosti naložbe

4

– lastna sredstva od vključno 20% do vključno 40% vrednosti naložbe

2

– lastna sredstva pod 20% vrednosti naložbe

0

– Starost odgovorne osebe:
Najvišje možno število točk

9

– odgovorna oseba je rojena od leta 1978 dalje

9

– odgovorna oseba je rojena od vključno leta 1967 do vključno leta 1977

6

– odgovorna oseba je rojena od vključno leta1956 do vključno leta 1966

3

– odgovorna oseba je rojena pred letom 1955

0

B. Družbeno-socialni vidik naložbe:
– Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
Najvišje možno število točk

5

– območje A

5

– območje B

3

– območje C

1

– ostala območja

0

* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 14/09).
C. Regionalni vidik naložbe:
– Indeks razvojne ogroženosti:
Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija.
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija
in Obalno-kraška regija.
– Osrednjeslovenska regija.

5
5
3
1

Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij republike slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
D. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta:
Najvišje možno število točk
– naložbe ne vključuje gradnje, obnove objektov.
– gradnja oziroma obnova objektov znaša do vključno 30% priznane vrednosti naložbe.
– gradnja oziroma obnova objektov znaša nad 30% do vključno 60% priznane vrednosti naložbe.
– gradnja objektov ali nakup nepremičnin znaša nad 60% priznane vrednosti naložbe.

15
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E. Naravovarstveni vidik naložbe
– Lokacija na območjih z omejitvami:
Najvišje možno število točk
– kmetijsko gospodarstvo je na hribovsko-gorskem območju
– kmetijsko gospodarstvo je na območju s posebnimi omejitvami ali drugih območjih
– ostalo

5
5
3
0

– Vpliv naložbe na okolje:
Najvišje možno število točk
Nad 50% vrednosti naložbe je naravnano na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje (gospodarno ravnanje
z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev zraka, vode, ravnanje
z odpadki, naložba v gradnjo čistilne naprave, ali pridobivanje energije iz obnovljivih virov).
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– osnovni namen naložbe ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja.
– naložba nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje oziroma projekt ni ekološko škodljiv
oziroma ne poslabšuje zatečenega stanja.
– projekt ima negativni vpliv na okolje oziroma projekt je ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
1. Razpisna dokumentacija za ukrep
»Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« – za kmetije z dopolnilno
dejavnostjo, agrarne in pašne skupnosti na
podlagi pogodbe in kmetije, ki se ukvarjajo
s pridelavo grozdja in vina oziroma pridelavo oljk vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge,
– Seznam upravičenih stroškov,
– Vlogo, ki vsebuje prijavni obrazec za
ukrep »Dodajanje vrednosti kmetijskim in
gozdarskim proizvodom«.
2. Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.
arsktrp.gov.si.
3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.
ure do 15.30 in v petek od 8. ure do 14.30.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
IX. Rok in način prijave
Vloge za javni razpis je potrebno poslati
priporočeno po pošti ali oddati na vložišču
ARSKTRP.
Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora
poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana,
od naslednjega dneva po objavi javnega
razpisa pa do zaprtja javnega razpisa za
posamezen ukrep, ki se objavi na spletnih
straneh MKGP.
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
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se
vrnejo vlagateljem.
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah in označene:
a) v primeru, ko skupna vrednost upravičenih stroškov za posamezno naložbo ne
presega 80.000 EUR se označi: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti
za kmetije – enostavna naložba« ali
b) v primeru, ko skupna vrednost upravičenih stroškov za posamezno naložbo presega 80.000 EUR se označi: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis Dodajanje vrednosti
za kmetije – zahtevna naložba«.
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 ta ukrep. Če je
skupna višina zaprošenih sredstev višja od
razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru,
da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak
datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede
žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih
vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj.
O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni
pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje
predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP.
Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki
nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo 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 ter izžrebani listek
takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi
zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje
in vlagatelji, če so prisotni.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. Po
odprtju vloge se preveri njena popolnost.
Vloga je popolna in se šteje za razumljivo,
kadar 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. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama 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.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
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 javnega razpisa.
Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celo-
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ti, se lahko odobri do višine razpoložljivih
sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer
se vloga zavrne.
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda
predstojnik ARSKTRP.
Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna
pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po
pošti ali odda na vložišču ARSKTRP.
Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo
zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na
transakcijski račun upravičenca šteje, da je
bilo zahtevku za izplačilo 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.
ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja
dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju
samem lahko izvaja tudi MKGP kot Organ
upravljanja.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka.
Kolikor znesek 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.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 331-19/2007/18
Ob-2422/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: 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 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu:
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), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 146/2008
z dne 14. februar 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), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES),
– 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 spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 1175/2008 z dne
27. novembra 2008 o spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih
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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. 318 z dne
28. 11. 2008, str. 6), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1974/2006/ES),
– Sporočila Komisije – Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244
z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice Skupnosti 244/2004/EC),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006
z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis
(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5),
zadnjič spremenjene s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 27/2007 z dne 27. aprila 2007 o spremembi priloge XIII (Promet)
k Sporazumu EGP (UL L št. 209 z dne 9. 8.
2007, str. 48), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1998/2006/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim
trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe
(Uredba o splošnih izjemah) (UL L št. 214
z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES),
– Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06,
99/08, 70/07 in 17/09), (v nadaljnjem besedilu: Uredba regionalnih pomoči),
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki ga je
potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007
SI 06 RPO 001 z dne 12. 9. 2007, zadnjič
spremenjenega dne 27. 10. 2008, (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim
in gozdarskim proizvodom
za gospodarske družbe, samostojne
podjetnike in zadruge
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom iz PRP 2007–2013 za sofinanciranje naložb, ki zadevajo:
A) predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957
(Uradni list RS – mednarodne pogodbe,
št. 27/04) (v nadaljnjem besedilu: Priloga
I k Pogodbi), razen proizvodov iz rib ter
proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo
mleko in mlečne proizvode (v nadaljnjem
besedilu: kmetijski proizvodi);
B) predelavo in trženje živil, ki niso zajeta
v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so
kmetijski proizvodi (v nadaljnjem besedilu:
živilski proizvodi);
C) skupne naložbe (naložbe, ki zadevajo
naložbe iz točke A in B tega odstavka);
D) prvo stopnjo predelave in trženja
lesa.
Seznami kmetijskih proizvodov in živil
ter proizvodov prve stopnje predelave lesa
so objavljeni na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih sofinanciranju projektov, prispelih na ta javni razpis znaša 20.000.000 EUR,
od tega:
– namenska sredstva EU: 15.000.000
EUR,

– sredstva iz proračuna RS: 5.000.000
EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP:
– 9200 PRP 2007-2013-EU in
– 9201 PRP 2007-2013 – slovenska udeležba.
4. V okviru tega javnega razpisa se sofinancirajo:
– enostavne naložbe (skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR);
– zahtevne naložbe (skupna vrednost
upravičenih stroškov posamezne naložbe
presega 80.000 EUR).
II. Vlagatelji
1. Vlagatelji so podjetja, ki so ob oddaji
vloge registrirani kot:
– gospodarska družba,
– zadruga,
– samostojni podjetnik posameznik.
2. Za namene iz točk A, B in C, iz prvega
odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge
dosegajo velikost in obseg letnega prihodka
podjetja, in sicer:
– za mikro, mala in srednja podjetja,
– za velika podjetja, ki zaposlujejo pod
750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov.
3. Za namene iz točke D, iz prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa,
so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za
mikro podjetja.
4. Pri opredelitvi velikosti podjetja
se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe 800/2008/ES in Priporočila Komisije
2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
V kategorijo mikro, majhnih in srednje
velikih podjetij se uvrščajo:
A) mikro podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR);
B) majhno podjetje (podjetje, ki ima manj
kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR);
C) srednje veliko podjetje (podjetje, ki
imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali
letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR).
Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES.
5. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali
sedež podjetja v Republiki Sloveniji.
6. Naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije.
III. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški so:
– nakup nepremičnin, v primeru, ko je
upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje
in ko se vloga nanaša nanamen iz točke A,
prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega
razpisa, kolikor stroški prenove objekta ter
novih strojev in opreme dosežejo, najmanj 50
odstotkov upravičenih stroškov naložbe;
– gradnja in obnova nepremičnin. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so
povsod upoštevani stroški dobave gotovih
elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del);
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– nakup novih strojev in nove tehnološke
opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme ter opreme za
pridobivanje energije iz obnovljivih virov za
lastne potrebe predelovalnega obrata;
– splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene
dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški
nadzornikov del, neposredno povezanih
z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe.
2. Seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so objavljene
na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in
www.mkgp.gov.si.
3. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek naložbe.
4. Nastanek upravičenih stroškov naložbe:
– Upravičeni stroški naložbe so v primeru
iz točke A, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, lahko nastali v obdobju
od 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka
za izplačilo sredstev.
– V primeru iz točk B, C in D, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa,
so upravičeni stroški tisti, ki so nastali od
datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme,
storitev ali del).
– Za upravičene se štejejo tudi morebitni splošni stroški nastali po 1. 1. 2002
do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo
sredstev.
IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za
dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki
so v njej navedeni.
Izdelana mora biti v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta javni razpis. Zaradi kontrole
podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) mora
vlagatelj (tudi pri izdelavi strategije oziroma
poslovnega načrta) uporabljati podatke iz
uradnih evidenc.
2. V primeru enostavnih naložb vlagatelj
predloži strategijo razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in
www.arsktrp.gov.si.
V primeru zahtevnih naložb mora biti
k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu
s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Poslovni
načrt mora biti izdelan za obdobje vračanja
naložbenih sredstev, vendar najmanj za obdobje petih let po končani naložbi.
3. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
interna stopnja donosnosti pozitivna.
4. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje
splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
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– uvajanje učinkovitega trženja pro
izvodov;
– stabilizacija dohodkov in zagotavljanje
splošne učinkovitosti in večje produktivnosti
dela;
– uvajanje izboljšav s področja higiene,
varovanja okolja in varnosti pri delu.
5. Naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in
D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet
javnega razpisa, so upravičene do podpore
v okviru tega razpisa, kolikor gre za naložbo,
ki se nanaša na:
– vzpostavitev novega obrata,
– širitev obstoječega obrata,
– povečanje raznovrstnosti proizvodnje
obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali
– bistvene spremembe v celotnem pro
izvodnem procesu obstoječega obrata.
6. V primeru, ko so vlagatelji velika podjetja in vlagajo vlogo za naložbe, ki sodijo
v okvir točk B, C in D, prvega odstavka,
poglavja I. Predmet javnega razpisa, morajo
v prilogi k strategiji oziroma poslovnem načrtu predstaviti dva modela izračuna: enega,
ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova
tega javnega razpisa in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh
izračunov, mora biti razvidno izpolnjevanje
vsaj enega izmed spodnjih meril:
– dejansko povečanje stvarne velikosti
naložbe,
– dejansko povečanje obsega naložbe,
v stvarni ali finančni obliki,
– skrajšanje dejanskega časa, ki ga bo
vlagatelj porabil za dokončanje naložbe,
– dejansko povečanje finančne vrednosti
naložbe ali
– da naložbe brez prejete pomoči, ne bi
bilo možno izpeljati.
7. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme
mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora predložiti
overjeno soglasje solastnikov k naložbi. Kolikor gre za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena
overjena pogodba o najemu nepremičnin
ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje
najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih
solastnikov k naložbi.
8. Upravičenec mora predložiti najkasneje ob zaključku naložbe dokazilo o registraciji za opravljanje predelovalne dejavnosti.
9. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse
davke in prispevke do države.
10. Upravičenec mora dokazati, da je
naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo.
Pri naložbah, katerih namen je uskladitev
s standardi Skupnosti, se pomoč lahko
dodeli samo tistim, ki so jih izvedla mikro
podjetja in so bila izvedena z namenom
izpolnjevanja na novo uvedenih standardov
Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal
obvezen.
Izpolnjevanje minimalnih standardov
Skupnosti za podprto naložbo se ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev
dokazuje z/s:
a) v primeru nakupa novih strojev in nove
tehnološke opreme (z izjavo upravičenca,
da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje
minimalne standarde Skupnosti. ES izjave
o skladnosti za posamezen stroj ali opremo,
ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali
njihovih zastopnikov v EU, pa morajo biti
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na voljo za revizijo in pregled na kraju samem);
b) v primeru gradbeno-obrtniških del,
ko je za naložbo bilo predhodno potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje (s tehničnim
prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno
obratovanje pri zahtevnejših projektih);
c) v primeru gradbeno-obrtniških del, ko
za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja (z izjavo pooblaščenega
nadzornega organa, da je izvedena naložba
v skladu s standardi Skupnosti);
d) v primeru naložb, ki se izvajajo kot
kombinacija točk a) do c) se upoštevajo določila vseh zadevnih točk.
11. Razen za že zaključene naložbe, iz
točke A, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru, da je
naložba del večje naložbe, mora izkazati
sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celotno naložbo.Vlagatelj
mora priložiti zavezujočo izjavo banke, ki
izkazuje finančno konstrukcijo prijavljene
naložbe.
12. V primeru, da vlagatelj kandidira za
pridobitev sredstev samo za del naložbe,
mora biti iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije razvidno:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem
razpisu,
c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov.
Naložba mora predstavljati zaključeno
proizvodno celoto.
13. Če vlagatelj kandidira na pridobitev
sredstev za naložbe v gradnjo ali obnovo
prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki
se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh
skupnih stroškov gradnje celotnega objekta
(skupni prostori, streha, fasada ipd.), kot
upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno
površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna,
vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih
stroškov. Iz priložene investicijsko tehnične
dokumentacije mora biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celoten objekt,
b) popis del in stroškov za upravičen del
naložbe,
c) popis del in stroškov za neupravičen
del naložbe.
14. V primeru gradbeno-obrtniških del
in nakupa opreme z namenom pridobivanja
energije iz obnovljivih virov, se kot upravičen
strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu, glede na pridobljeno količino energije
za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz
priložene investicijsko tehnične dokumentacije mora biti razviden:
a) popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo;
b) izračun sorazmernega deleža, ki se
nanaša na upravičeni del naložbe.
15. Podpora se ne dodeli:
– podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji in
– podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 244/2004/EC in Zakonom
o pomoči za reševanje in prestrukturiranje
gospodarskih družb v težavah (Uradni list

RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije,
se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti 244/2004/EC, razen
če izpolnjujejo merila za stečajni postopek
po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje
podjetij.
16. V primeru uveljavljanja stroškov izgradnje ali obnove nepremičnin in nakupa
novih strojev ter tehnološke opreme, se za
naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in D,
prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, upoštevajo določila Uredbe
800/2008/ES in Uredbe regionalnih pomoči.
17. Pri uveljavljanju splošnih stroškov
v okviru naložb, ki sodijo v okvir točk B, C in
D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet
javnega razpisa, se upošteva pravilo »de
minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES.
18. Upravičenci morajo za stroške vseh
storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki
so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh
dobaviteljev. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene
v poročilo tako, da je razvidna odločitev za
nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in
utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo
biti na voljo za revizijo in pregled na kraju
samem. Če se končni prejemnik šteje za
naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08),
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek
izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
19. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti
in na zahtevo ARSKTRP o doseganju ciljev
poročati še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju se mora opravljati dejavnost, za katero so bila pridobljena
sredstva in se ne sme uvajati bistvenih sprememb. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje
izvajanja;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja
ali premestitve proizvodne dejavnosti.
V nasprotnem primeru je dolžan vrniti
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi.
20. Naložba mora biti pred izplačilom
sredstev zaključena, glede na terminski plan
oziroma v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Kot dokazilo za
zaključek naložbe se šteje/jo v primeru:
a) nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja – dobavnice, transportni
listi ali zapisnik o prevzemu in vključevanju
opreme v proizvodni proces, ki so podpisani
s strani končnega prejemnika;
b) gradbeno-obrtniških del in/ali nakupa
strojev in opreme, ko je za naložbo bilo
predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje – tehnični prevzem in pridobljeno
uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje za
poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih;
c) gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega
dovoljenja – originalna končna gradbena situacija, podpisana s strani pooblaščenega
nadzornega organa;
d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija
točk a) do c) se za zaključek naložbe upoštevajo določila vseh zadevnih točk.
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Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
21. V okviru tega razpisa je upravičen
strošek za mikro, mala in srednja podjetja
tudi nakup nepremičnine in sicer le za naložbe iz točke A, prvega odstavka poglavja
I. Predmet javnega razpisa. V okviru tega
upravičenega stroška je upravičen strošek
tudi nakup zemljišč v višini do 10% skupnih
upravičenih stroškov celotne naložbe.
Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih pogojev:
– nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto;
– kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen za namene predelave kmetijskih pro
izvodov;
– sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti
sorodstvene povezave (do drugega kolena);
– prodajalec in kupec nepremičnine sta
lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa
kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniški
delež v enem ali drugem podjetju;
– sofinanciranje nakupa nepremičnine ni
možno, ko gre za prenos iz fizične osebe
na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot
5% lastniški delež oziroma je registriran kot
samostojni podjetnik.
Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:
– da je v primeru naložbe, za katere
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje,
izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt in
dokazilo o vpisu nepremičnine v zemljiško
knjigo najkasneje ob vložitvi zahtevka za
izplačilo sredstev;
– da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta.
Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo
površine v obsegu proizvodnega objekta;
– da je prenova objekta s stroji in opremo
po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem
objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih
stroškov naložbe;
– da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec
vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva
in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna
neto kvadratura in cenitev za: proizvodne
prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso
upravičeni do sofinanciranja v okviru tega
javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena
(cena iz cenitvenega poročila ali nakupna
cena).
22. Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa morajo
upravičenci posredovati zahtevke za izplačilo sredstev najkasneje v roku treh let od
izdaje odločbe o pravici do sredstev.
V. Omejitve
1. Za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge, se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja
v okviru PRP 2007–2013.
2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih na-

4. Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 eurov.
5. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Sredstva se izplačajo:
– v primeru enostavnih naložb na podlagi
enega zahtevka;
– v primeru zahtevnih naložb pa na podlagi največ štirih zahtevkov za izplačilo sredstev.
Rok za izplačilo je do 60 dni od prejema
popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Pri večjih gradbenih delih
priloži originalne začasne oziroma končno
gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni
nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo
o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zadnjemu zahtevku se priložijo dokumenti iz 20. točke poglavja IV. Pogoji, ki jih
je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev,
tega javnega razpisa.
6. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki,
opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in
od 6. 11. do 31. 12. tekočega leta. Zahtevki,
ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 11. tekočega
leta, bodo zavrženi.
Če upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne predloži v roku navedenem
v odločbi o pravici do sredstev, mora že prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od vročitve
odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev. Upravičenec lahko pri zamudi zaradi objektivnih razlogov zahtevek ponovno
vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče
leto, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP.
Kot objektivni razlog se poleg višje sile in
izrednih okoliščin štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati.
Ti razlogi so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi strojev in opreme,
nepredvidena gradbena dela, ki bistveno
vplivajo na predvideni potek naložbe ipd.
V teh primerih mora upravičenec vložiti obrazložen zahtevek z morebitnimi dokazili, za
spremembo obveznosti na ARSKTRP pred
potekom roka za vložitev zahtevka, določenega v odločbi o pravici do sredstev.
7. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
8. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje
javnosti in označevanje projektov v okviru
PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni
strani www.mkgp.gov.si.
9. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP oziroma ARSKTRP.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb in zadrug:
V primeru, da za posamezno merilo ne
more vlagatelj priložiti vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se

vaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem
razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali
javna sredstva Republike Slovenije.
3. Poleg neupravičenih stroškov iz 3.
točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se
podpora ne dodeli za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,
– rabljeno opremo,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– stroške tekočega poslovanja (stroški
vzdrževanja in najema itd.),
– bančne stroške,
– stroške promocije,
– splošne upravne stroške,
– naložbe v stroje, opremo in prostore za
rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo.
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste naložb:
– naložbe na ravni trgovine,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna
vlaganja po njihovem dokončanju,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za
promocijo kmetijskih proizvodov,
– naložbe, ki ne dosegajo najnižjega
zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na
posamezno naložbo.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP.
2. Najnižji znesek javne pomoči znaša
3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do
vključno 1.800.000 eurov za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno
4.000.000 eurov pomoči.
3. Podpora za namene iz tega poglavja
znaša:
a) za mikro podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter skupne naložbe,
– do 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo prvo stopnjo
predelave in trženja lesa;
b) za mala podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter skupne naložbe;
c) za srednja podjetja:
– do 45 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih proizvodov,
– do 35 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo
in trženje živilskih proizvodov ter skupne
naložbe;
d) za velika podjetja:
– do 25 odstotkov priznane vrednosti
naložbe za naložbe ki zadevajo predelavo
in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter skupne naložbe.
Za 5% višji delež podpore se dodeli, kadar je vlagatelj mikro, majhno ali srednje veliko podjetje in uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke
pridelave in predelave.
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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 iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk,
v primeru novoustanovljenih podjetij nad 25
točk, in bo skupni seštevek znašal nad 50
točk, v primeru novoustanovljenih podjetij
nad 40 točk. Za novoustanovljeno podjetje
se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in »Izkaza poslovnega izida«
za zadnji dve leti, posebej za vsako celotno
koledarsko leto.

Merila za ocenjevanje vlog
Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno-socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje
možno št.
točk
65
5
5
15
10
100

l. Ekonomski vidik naložbe
– Poslovna uspešnost v zadnjih dveh letih pred naložbo
(aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih)
Najvišje možno število točk
Odlična poslovna uspešnost (AJPES bonitetni razred 1)
Zelo dobra poslovna uspešnost (AJPES bonitetni razred 2)
Dobra poslovna uspešnost (AJPES bonitetni razred 3)
Slaba poslovna uspešnost (AJPES bonitetni razred 4)
Poslovna neuspešnost (AJPES bonitetni razred 5)

10
10
7
5
3
0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES)
– Finančna stabilnost v zadnjih dveh letih pred naložbo
(aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih)
Najvišje možno število točk
Trdna finančna stabilnost (AJPES bonitetni razred A)
Zelo dobra finančna stabilnost (AJPES bonitetni razred B)
Dobra finančna stabilnost (AJPES bonitetni razred C)
Slaba finančna stabilnost (AJPES bonitetni razred D)
Zelo slaba finančna stabilnost (AJPES bonitetni razred E)

10
10
7
5
3
0

(Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES)
– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna
segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi
kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med
zahtevami trga in zadevno investicijo
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize

5

5

3

1
0

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

21 / 20. 3. 2009 /

Stran

– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil, razlog za
'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka,
prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava
reklamacij, sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize

5

5

3

1
0

– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi
kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se
konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih konkurentov
(patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno
zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize

5

5

3
1
0

– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti,
oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne
udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan
(planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do
90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%

5
5

3
1
0

– Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča

5
5
3
0

– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti
finančne projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena

5
5
3
0
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– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so
utemeljene z ustreznimi popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta,
izbrane so večinoma ustrezne investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s popisi del, oceno vrednosti in drugo
dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo
(neustrezna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)

5
5

3

1
0

– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun
stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja
(brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun
amortizacije in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah

5
5
3
1
0

– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po
letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje po
proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje
po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih

5
5
3
1
0

ll. Družbeno-socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
– območje A
– območje B
– območje C
– ostala območja

5
5
3
2
1

* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009
(Uradni list RS, št. 14/09).
III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija

5
5
3
1
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IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– tehnološko zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive proizvodne tehnologije, postopkov in
opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav
– vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij, postopkov in opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost pro
izvodnje ter jo posodablja
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih tehnologij, postopkov ali opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov
– investicija je tehnično zelo preprosta
– nakup posameznih delovnih orodij in pripomočkov

10

10

7

5
1

– Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk
– investicija je izrazito usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija je delno usmerjena v varnost ali kvaliteto
– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto

5
5
3
1

V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev
zraka, vode,ravnanje z odpadki, ki je izkazano z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri
energije)
– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju
obremenjevanja okolja
– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.
– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje

10
10
7
3
0

B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov:
V primeru, da za posamezno merilo ne more vlagatelj priložiti vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, 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 iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk, v primeru novoustanovljenih podjetij nad 25 točk, in bo skupni seštevek znašal nad 50 točk, v primeru novoustanovljenih podjetij nad 40 točk. Za novoustanovljeno
podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in »Izkaza poslovnega izida« za zadnji dve leti, posebej za vsako celotno
koledarsko leto.
Merila za ocenjevanje vlog

Merila
l. Ekonomski vidik naložbe
ll. Družbeno-socialni vidik naložbe
III. Regionalni vidik naložbe
IV. Tehnološki vidik naložbe
V. Naravovarstveni vidik naložbe
Skupaj

Najvišje
možno št.
točk
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l. Ekonomski vidik naložbe
LEGENDA
KV = kritična vrednost
PD = povprečje dejavnosti (skupina samostojni podjetniki posamezniki)
F = (PD – KV)/2
– Delež podjetnikovega kapitala v virih sredstev (za samostojne podjetnike mikro, male in srednje velikosti podjetja) ali
– Delež kapitala v virih sredstev (za velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani
AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD + F
– več kot (KV + F) do (PD + F)
– 30 do (KV + F)
– pod 30%
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– Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike
male in srednje velikosti podjetja) ali
– Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (za velike samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani
AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot >(KV-F) do (PD+F)
– 1 do (KV + F)
– manj kot 1
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– Gospodarnost poslovanja (za vse samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 1.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani
AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot (KV-F) do (PD+F)
– 1 do (KV + F)
– manj kot 1
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– Čista dobičkovnost prihodkov (za vse samostojne podjetnike)
– Kritična vrednost je 0.
Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani
AJPES.
Najvišje možno število točk
– več kot PD+F
– več kot (KV-F) do (PD+F)
– 0 do (KV + F)
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– Kakovost analize ciljnih trgov
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o trgih
– odlično in celovito poznavanje potencialnih trgov in kupcev (jasno in vsebinsko utemeljeno definirani ciljni trgi, tržna
segmentacija)
– jasno utemeljena povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
– celoviti podatki o tržnih potencialih (količinsko, vrednostno, trendi, napovedi ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim povzetkom razmer v ekonomskem okolju
– pomanjkljivo poznavanje potencialnih trgov in kupcev (predstavitev ciljnih trgov mestoma pomanjkljiva, pomanjkljivi
kvantitativni podatki o tržnih potencialih)
– slabše argumentirana povezava med lastnostmi proizvoda in potrebami ciljnih trgov
Posamezne in pomanjkljive informacije o ciljnih trgih
– skoraj brez relevantnih kvantitativnih podatkov o ciljnih trgih in tržnih potencialih
– zelo slaba vsebinska argumentacija upravičenosti nastopa na izbranem tržnem segmentu in povezav med zahtevami
trga in zadevno investicijo
Brez natančne opredelitve ciljnih trgov – le grobi zametki analize
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– Kakovost analize kupcev
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o kupcih
– odlično in celovito poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev
– opredelitev nakupnih navad (razlog za 'prvi' nakup, frekvenca naročanja, količina in vrednost letnih naročil, razlog za
'zvestobo' dobaviteljem, čas potreben za sprejem nakupne odločitve, plačila, posebne zahteve ...)
– opredelitev občutljivosti nakupov – ključni dejavniki nakupnih odločitev (cena, kakovost, blagovna znamka, prodajnik/komercialist, tržno komuniciranje, embalaža, način naročanja, lokacija, odnosi do kupca, obravnava reklamacij,
sposobnost kreditiranja ...)
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem ciljnih skupin in navad kupcev
– pomanjkljivo poznavanje ciljnih skupin kupcev in poznavanja potreb kupcev (predstavitev mestoma pomanjkljiva)
– slabša opredelitev nakupnih navad
– pomanjkljiva opredelitev občutljivosti nakupov
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o kupcih
– ni jasne opredelitev navad in potreb kupcev na ciljnem trgu
– odsotnost celovitega pregleda
Brez ustreznih informacij o navadah kupcev v ciljni skupini – le grobi zametki analize
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– Kakovost analize konkurence
Najvišje možno število točk
Poglobljena in celovita vsebinska analiza in povzetek informacij o konkurentih s stališča preferenc kupcev
– odlično in celovito poznavanje konkurence
(analiza prednosti, pomanjkljivosti, strateški načrti; tržne strategije, prodajni načrti, dopolnjeno z natančnimi kvantitativnimi podatki o navedenih vsebinah),
– opredelitev strukture tržnih deležev (seznam največjih konkurentov in groba ocena njihovih tržnih deležev, ali se konkurenca zaostruje, umirja, zmanjšuje),
– opredelitev vstopnih ovir oziroma bodoče konkurence (katere so najpomembnejše ovire za vstop novih konkurentov
(patenti, visoke začetne investicije, tehnološka zahtevnost, pomanjkanje dobaviteljev, pravna regulativa, tržno zasičenje, blagovne znamke, drugo ...),
Analiza je pretežno kvalitativna z omejenim poznavanjem konkurence
– pomanjkljivo poznavanje konkurence, tržnih deležev, prednosti in možnosti (predstavitev mestoma pomanjkljiva),
Posamezne in zelo pomanjkljive informacije o konkurenci
– odsotnost sistematičnega in celovitega pregleda nad konkurenco
Ni znamenj zadostnega poznavanja konkurence – le grobi zametki analize
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– Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere
Najvišje možno število točk
– trg omogoča velik potencial rasti – povpraševanje narašča
– trg je stabilen
– trg je nasičen – ponudba narašča
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– Ocena virov financiranja naložbe
Najvišje možno število točk
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški (lastna bilančna sredstva vlagatelja, bančni depoziti,
oblikovane rezerve)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije solastniški in dolžniški (krediti) in dolžniški ne presegajo 50% lastne udeležbe vlagatelja oziroma
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so v celoti lastniški, vendar je vir lastne udeležbe zmerno tvegan (planirana amortizacija, odprodaja deležev, dezinvestiranje, ipd.)
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški dosegajo nad 50 do
90% lastne udeležbe vlagatelja
– viri financiranja lastne udeležbe investicije so lastniški in dolžniški (krediti), od tega dolžniški presegajo 90%
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– Ocena tveganj v projektu
Najvišje možno število točk
– vsestranska in celovita analiza tveganj, ki so obravnavana na kvalitativni in kvantitativni ravni
– osnovna analiza tveganj, ki so obravnavana predvsem na kvalitativni ravni brez celovite analize občutljivosti finančne
projekcije
– tveganja projekta niso opredeljena
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– Stalna sredstva in oprema
Najvišje možno število točk
– natančna in celovito pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(natančna specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta, odločitve so
utemeljene z ustreznimi popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)
– zadovoljivo pripravljena konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(mestoma pomanjkljiva specifikacija in dinamika investicijskih stroškov za nakup stalnih sredstev in opreme projekta,
izbrane so večinoma ustrezne investicijske rešitve; pomanjkljiva utemeljitev s popisi del, oceno vrednosti in drugo dokumentacijo)
– pomanjkljiva finančna konstrukcija investicije v stalna sredstva in opremo
(nejasna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
– ni zadovoljivega prikaza finančne konstrukcije investicije v stalna sredstva in opremo
(neustrezna specifikacija investicije v stalna sredstva in opremo, neustrezne investicijske odločitve; napačni podatki)
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– Obračun stroškov proizvodnje
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški
poslovanja (podrobni proizvodni normativi za surovine in material, energijo, storitve), obračun amortizacije ter obračun
stroškov dela
– zadovoljivo pripravljen obračun stroškov proizvodnje po komponentah: materialni in nematerialni stroški poslovanja
(brez natančnejših proizvodnih normativov za surovine in material, energijo, storitve) ter pavšalen obračun amortizacije
in stroškov dela
– pomanjkljiv prikaz obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
– ni ustreznega prikaza obračuna stroškov proizvodnje po komponentah
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– Oblikovanje skupnega prihodka
Najvišje možno število točk
– natančen in celovito pripravljen izračun oblikovanja skupnega prihodka investicije
(podrobni količinski in vrednostni prikaz prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih)
– zadovoljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije
(mestoma s pomanjkljivim prikazom količin vrednosti prodaje po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po
letih)
– pomanjkljivo pripravljen prikaz oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje po
proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
– ni ustrezno pripravljenega prikaza oblikovanja skupnega prihodka investicije, brez prikaza količin vrednosti prodaje
po proizvodih in tržnih kanalih s časovno dinamiko po letih
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ll. Družbeno-socialni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini, kjer se nahaja naložba:
– območje A
– območje B
– območje C
– ostala območja
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* Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 14/09).
III. Regionalni vidik naložbe
Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko
obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko
obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06):
Najvišje možno število točk
– Pomurska regija, Notranjsko-kraška regija, Podravska regija in Spodnjeposavska regija
– Zasavska regija, Koroška regija, Jugovzhodna Slovenija, Goriška regija in Savinjska regija, Gorenjska regija in Obalno-kraška regija
– Osrednjeslovenska regija
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IV. Tehnološki vidik naložbe
– Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
Najvišje možno število točk
– tehnološko zahtevna investicija, ki vključuje najsodobnejše razpoložljive proizvodne tehnologije, postopkov in opreme
– omogoči prehitevanje tehnologije konkurentov
– investicija vpeljuje rezultate raziskav
– vključuje razvoj novih proizvodov, ki omogočajo nastop na novih tržiščih
– investicija je usmerjena v racionalizacijo proizvodnih procesov z uporabo sodobnih tehnologij, postopkov in opreme
– omogoči dohitevanje tehnologije konkurentov
– se vključuje v dosedanje dejavnosti podjetja in kot taka izboljšuje in povezuje tehnološki proces, celovitost pro
izvodnje ter jo posodablja
– investicija izboljšuje ali optimizira le manjši del proizvodnje z uporabo standardnih tehnologij, postopkov ali opreme
– omogoči zgolj sledenje tehnologije konkurentov
– investicija je tehnično zelo preprosta
– nakup posameznih delovnih orodij in pripomočkov
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– Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov
Najvišje možno število točk
– investicija je izrazito usmerjena v varnost in kvaliteto
– investicija je delno usmerjena v varnost ali kvaliteto
– investicija ni usmerjena v varnost in kvaliteto
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V. Naravovarstveni vidik naložbe
Najvišje možno število točk
– naložba izrazito naravnana na zmanjševanje vplivov proizvodnje na okolje
(gospodarno ravnanje z energijo in zmanjšanje odpadkov, preseganje okoljskih standardov, zmanjšanje obremenitev
zraka, vode,ravnanje z odpadki, ki je izkazano z naložbo v gradnjo čistilne naprave ali kurjenjem z obnovljivimi viri
energije)
– osnovni namen investicije ni zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar naložba prispeva k izboljšanju obremenjevanja okolja
– investicija nima učinkov na naravovarstveni ravni – ni izrazitih vplivov na okolje.
– projekt je iz ekološko škodljiv oziroma poslabšuje zatečeno stanje
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
1. Razpisna dokumentacija za Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe,
samostojne podjetnike in zadruge vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge,
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge,
– Vlogo, ki vsebuje:
– Prijavni obrazec na javni razpis za
dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge,
– seznam prilog.
2. Vloga mora biti izdelana in oddana
v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija z vsemi predpisi in dokumenti, ki so osnova oziroma pomoč pri
izdelavi vloge za ta javni razpis, je dostopna
na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/.
3. Informacije v zvezi z javnim razpisom
je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580
7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do
15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure.
Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
IX. Rok in način prijave
1. Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP.
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2. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo
mora poslati s priporočeno poštno pošiljko
na naslov Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljub
ljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa,
ki se objavi na spletnih straneh MKGP.
3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki
je del razpisne dokumentacije, dostopne na
spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi
v mapo po vrstnem redu.
4. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah. 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, in sicer:
a) v primeru vlog, kjer skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR na projekt
z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123
(pravne osebe) – enostavna naložba« ali
b) v primeru vlog, kjer skupna vrednost
upravičenih stroškov na posamezno naložbo presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 (pravne osebe) – zahtevna naložba«.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev
in izplačila sredstev izvede ARSKTRP.
2. 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 v okviru tega javnega
razpisa. Če je skupna višina zaprošenih
sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na
ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega
reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje
tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi
uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na
prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP
overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se
v prisotnosti komisije zaprejo 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 ter
izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani
komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je
vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge
obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar 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
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pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na
konec seznama 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.
5. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge
zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih
dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog.
Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja
po vrstnem redu uvrstitve na seznam 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 javnega razpisa.
6. 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, sicer
se vloga zavrne.
7. Sredstva se upravičencu odobrijo
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15
dni od dneva njene vročitve. Pritožba se
vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na
vložišču ARSKTRP.
8. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev,
ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz
ukrepov politike razvoja podeželja, razen
za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev.
Ta določba velja tudi v primeru iz drugega in
četrtega odstavka te točke.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti
v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za
vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja,
če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do
sredstev ali pred potekom rokov za vložitev
zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu
s pogoji javnega razpisa.
Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila
dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe
PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali
je sredstva pridobil nezakonito na podlagi
lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi
obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
glede rokov in predloži ustrezne dokaze

v 10. delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok,
če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega
razpisa ter dosežen namen, za katerega je
bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54. člena Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08).
9. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po
opravljeni administrativni kontroli in nadzoru
iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je
bilo zahtevku za izplačilo 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.
10. 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.
11. V primeru kontrol se preveri znesek,
ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek 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.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 6130-127/2009/2
Ob-2412/09
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07) in Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08) ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 19/09) in
s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 19/09) objavlja
Javni razpis
za izbor kulturnih projektov na
področjih knjige za leto 2009
(v nadaljevanju: projektni razpis 1,
oznaka JR1–knjiga–2009)
Naziv in sedež naročnika: javna agencija
za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige nevladnih in zasebnih kulturnih
organizacij, katerih programi niso bili izbrani
na javnem pozivu Ministrstva za kulturo JP
22 2007–2009, javnih zavodov, ki s strani
Ministrstva za kulturo niso bili neposredno
pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2009, ter posameznikov, ki delujejo na področjih knjige.
2. Cilji razpisa: JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2009 v okviru
projektnega razpisa 1 (JR1–knjiga–2009)
podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru,
– povečanje dostopnosti kulturnih dobrin
na celotnem območju Slovenije,
– izvedba uveljavljenih literarnih prireditev,
– neposredno podpiranje ustvarjalcev.
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3. Razpisna področja: projektni razpis
obsega naslednja področja:
– izdaja knjig,
– izdaja revij,
– razvijanje bralne kulture,
– organizacija literarnih prireditev,
– mednarodno sodelovanje,
– prevodi v tuje jezike,
– delovne štipendije.
Področja razpisa so opredeljena v prijavnem obrazcu 1, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki delujejo na razpisnih področjih.
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulture ali humanističnih znanosti.
Posamezniki so avtorji, ki delujejo na
razpisnih področjih.
Samozaposleni na področju kulture so
fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo in delujejo na razpisnih
področjih.
Upravičene osebe so vsi predlagatelji
projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne razpisne pogoje.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2009. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Delovne štipendije so neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) in so
namenjene zagotavljanju spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih
kulture.
Upravičeni stroški:
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70%
predvidenih stroškov. Izjema so delovne štipendije, kjer znaša podpora 12.000,00 EUR
bruto za posamično štipendijo.
JAK kot upravičene stroške na razpisanem področju izdaje knjig priznava naslednje najnižje bruto avtorske honorarje na
avtorsko polo: izvirno leposlovje: najmanj
313 EUR, izvirna humanistika: najmanj 334
EUR, prevod leposlovje: najmanj 230 EUR,
prevod humanistika: najmanj 271 EUR.
Na razpisanem področju prevodov v tuje
jezike bo izbran za sofinanciranje le en prevod posameznega prevajalca/prevajalke, pri
čemer pokriva JAK izključno stroške prevoda (tj. avtorski honorar).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki
= prihodki).
5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (upravičene
osebe).
5.1. Splošni pogoji: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji
projekta:
– pravne osebe ali samostojni podjetniki,
registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava
o registraciji; v primeru, da JAK naknadno
zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku);

5.2.3 Razvijanje bralne kulture: pogoje
za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta:
– ki so v obdobju 2006–2008 organizirali vsaj en projekt letno s področja bralne
kulture;
– v katerem sodelujejo najmanj trije avtorji ali izvajalci in vključuje založniško produkcijo vsaj treh slovenskih založnikov;
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt.
V primeru, da je predlagatelj splošna
knjižnica, lahko prijavi projekte, ki niso sofinancirani v rednem programu dela javnega
zavoda.
5.2.4 Organizacija literarnih prireditev:
pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta:
– ki so v obdobju 2006–2008 organizirali
vsaj eno literarno prireditev letno;
– ki prijavljajo eno- ali večdnevno literarno prireditev, ki poteka na enem ali več
prizoriščih in vključuje sodelovanje najmanj
treh avtorjev ali izvajalcev;
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt.
5.2.5 Mednarodno sodelovanje: pogoje
za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta:
– ki so v obdobju 2006–2008 organizirali
vsaj en tovrstni projekt letno;
– ki prijavljajo projekt, ki vključuje najmanj tri sodelujoče avtorje ali izvajalce;
– ki prijavljajo projekt, ki poteka v Sloveniji in na njem sodelujeta vsaj dva avtorja ali
izvajalca iz tujine, ali projekt, ki poteka v tujini in na njem sodelujeta vsaj dva avtorja ali
izvajalca iz Slovenije;
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov in največ
10.000,00 EUR na projekt.
5.2.6 Prevodi v tuj jezik: na razpisu lahko
kandidirajo prevajalci, ki:
– so v obdobju 2006–2008 prevedli v tuj
jezik vsaj en knjižni naslov oziroma vsaj
20 avtorskih pol besedil oziroma 1500 verzov slovenskih avtorjev iz zvrsti, navedenih
v razpisni dokumentaciji;
– bodo knjigo v celoti prevedli v letu
2009;
– priložijo pisno zagotovilo tujega založnika, da je knjiga umeščena v program in
bo izšla najkasneje v letu 2010.
5.2.7 Delovne štipendije: na razpisu lahko kandidirajo avtorji, ki:
– so vpisani v razvid samozaposlenih na
področju kulture pri Ministrstvu za kulturo
RS in delujejo na področjih knjige (obvezno
dokazilo: izjava o vpisu v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za
kulturo, navedba številke vpisa v razvid);
– so v obdobju 2005–2008 prvič izdali
vsaj dve knjižni deli v slovenščini ali vsaj 40
avtorskih pol leposlovnih besedil, objavljenih v knjigah ali literarnih revijah, oziroma,
ki so v tem obdobju prevedli v slovenščino
vsaj dve knjižni deli ali vsaj 40 avtorskih pol
leposlovnih besedil, objavljenih v knjigah ali
literarnih revijah;
– ki se zavežejo, da se bodo v primeru
dodeljene ugodnejše štipendije na drugem
razpisu tej štipendiji odpovedali.
5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uslužbencev JAK imenuje direktor JAK. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala za-

– javni zavodi, ki s strani Ministrstva za
kulturo niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta
za leto 2009 ali kot predlagatelji javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu Ministrstva za kulturo JP 22
2007–2009 (obvezno dokazilo: izjava o registraciji javnega zavoda; v primeru, da JAK
naknadno zahteva originalno potrdilo, ga
mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem
roku; izjava, da niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta za leto 2009);
– posamezniki, ki delujejo na razpisanih
področjih in imajo stalno prebivališče v RS.
Izjema so posamezniki na področju prevodov v tuje jezike, kjer lahko kandidirajo tudi
prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki
prevajajo dela slovenskih avtorjev;
– ki prijavljajo projekte, ki bodo v celoti
realizirani v letu 2009. Izjema so prevodi
v tuje jezike, ki morajo biti v celoti realizirani
v letu 2010 (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja);
– ki predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje
možne višine zaprošenih sredstev, opredeljene na posameznih področjih, ter upošteva
najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 4. točki razpisa za področje izdaje
knjig (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– ki se z istim projektom na ta razpis
prijavljajo samo enkrat (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja);
– ko za isti projekt na razpis poda vlogo
le en predlagatelj (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– ki prijavljajo projekt, ki bo ne glede na
področje izveden kakovostno in strokovno
v jezikovnem, vsebinskem, oblikovnem in
uredniškem vidiku.
5.2 Posebni pogoji na posameznih področjih razpisa
5.2.1 Izdaja knjig: pogoje za sodelovanje
na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta:
– ki so v obdobju 2006–2008 izdali najmanj šest knjižnih naslovov v slovenščini
(prva izdaja) s področij razpisa;
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
osmih knjižnih naslovov s področij razpisa, ki bodo v knjižni obliki prvič izšli v letu
2009;
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh priznanih stroškov na knjigo in
največ 15.000,00 EUR na knjigo.
5.2.2 Izdaja revij: pogoje za sodelovanje
na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta:
– ki kandidirajo na razpisu z revijo, katere programska zasnova se sklada s področjem razpisa;
– ki izhaja v tiskani obliki vsaj dvakrat
letno in v letnem obsegu najmanj 20 AP in
je v tem obsegu izšla tudi v letu 2008 (obvezna priloga: en izvod vseh izdanih številk
v letu 2008);
– ki je dostopen bralcem na celotnem
območju Slovenije in ima urejeno distribucijo
v knjigarnah in knjižnicah v Sloveniji;
– katerega oglasni prostor ne presega
10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen
Zakona o medijih);
– ki zaprošajo za sofinanciranje največ
70% vseh priznanih stroškov za redni letni
obseg revije in največ 12.000,00 EUR na
revijo.
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vržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter
nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge s sklepom zavrže direktor.
JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izbiri projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne
sklene pogodbe.
Opozorilo!
V primeru, da:
– se predlagatelj z istim projektom prijavi
na razpis več kot enkrat,
– predlagatelj prijavi več projektov od
dovoljenih v okviru posebnih pogojev na področju izdaje knjig,
– isti projekt na razpis prijavi več predlagateljev,
se vse vloge predlagatelja, ki poda na razpis
več vlog za isti projekt, ali ki prekorači število prijav na področju izdaje knjig, oziroma
vloge vseh predlagateljev, ki prijavljajo na
razpis isti projekt, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev
(kot neupravičene osebe).
6. Razpisni kriteriji
6.1 Splošni razpisni kriteriji:

Zap.
št.
1.

Možno
št. točk

Razpisni kriteriji
KAKOVOST PROJEKTA

50

Cilji projekta:
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru
in/ali v mednarodni javnosti
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev)
– predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno
občinstvo)

15

Vsebinska opredelitev projekta:
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi
– aktualnost in kakovost projekta
– vsebinska obrazložitev in utemeljitev projekta, stopnja celovitosti projekta
– predvidena pravočasna, uspešna in kakovostna izvedba

20

Finančna opredelitev projekta:

2.

– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, glede na obseg in
vsebino realno ovrednoten ter uravnotežen projekt

15

REFERENCE

30

– reference avtorja, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev projekta

20

– reference in stopnja prepoznavnosti predlagatelja projekta

10

Skupno število točk

80
6.2 Posebni razpisni kriteriji:
6.2.1 Izdaja knjig

Zap.
št.

Posebni razpisni kriteriji

Možno
št. točk

1.

izdaja kakovostnega izvirnega slovenskega leposlovja in humanistike oziroma kakovostnih prevodov klasičnih in
sodobnih del leposlovja in humanistike

10

2.

predvidena promocija izdanega dela oziroma promocija avtorjev

10

Skupno število točk

20

6.2.2 Izdaja revij
Zap.
št.
1.

Posebni razpisni kriteriji
vloga revije v kulturnem življenju

Možno
št. točk
10

2.

širina generacijskega spektra avtorjev, ki objavljajo v reviji

5

3.

kontinuiteta obsega in kvalitete revije

5

Skupno število točk

20
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6.2.3 Razvijanje bralne kulture
Zap.
št.
1.
2.
3.

Posebni razpisni kriteriji
povezovanje s splošnimi in šolskimi knjižnicami ter drugimi akterji, ki delujejo na področju razvijanja bralne kulture
načrtna usmerjenost v razvijanje bralne kulture na nacionalni ravni
ustreznost vsebinske in didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo
Skupno število točk

Možno
št. točk
10
5
5
20

6.2.4 Organizacija literarnih prireditev
Zap.
št.
1.
2.

Posebni razpisni kriteriji
načrtnost, kontinuiteta in sistematičnost uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike na nacionalni in/ali
mednarodni ravni
doseganje širšega občinstva oziroma različnih ciljnih skupin, odvijanje na več prizoriščih in na širšem območju
Slovenije
Skupno število točk

Možno
št. točk
10
10
20

6.2.5 Mednarodno sodelovanje
Zap.
št.
1.
2.

Posebni razpisni kriteriji
načrtnost in sistematičnost uveljavljanja slovenskega leposlovja in humanistike v mednarodnem prostoru ter
uveljavljanje tujega leposlovja in humanistike v slovenskem prostoru
sodelovanje z organizatorji iz tujine, referenčnost tujih soorganizatorjev, koprodukcijski delež
Skupno število točk

Možno
št. točk
15
5
20

6.2.6 Prevodi v tuje jezike
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

Posebni razpisni kriteriji
reference prevajalca, s poudarkom na obdobju 2006–2008, obseg prevajalskega opusa v tem obdobju
reference knjižnega dela in reference avtorja/avtorjev dela, ki je predmet prevoda
prednost bodo imela nagrajena dela od leta 2000 (glej priloženi seznam)
prednost bodo imeli predlogi prevodov v švedski jezik in druge jezike držav EU ter v ruski jezik
Skupno število točk

Možno
št. točk
45
35
10
10
100

6.2.7 Delovne štipendije
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.

Posebni razpisni kriteriji
reference avtorjevega dela, obseg in aktualnost opusa
prepoznavnost avtorja v obdobju 2006-2008 ali izkazana posebna nadarjenost perspektivnega mladega
ustvarjalca
kvaliteta, izvirnost, prepoznavnost in umeščenost avtorjevega dela v slovenskem kulturnem prostoru in/ali
v mednarodnem prostoru
uveljavljenost avtorja v strokovni javnosti (npr.: državne, mednarodne, strokovne in stanovske nagrade, uvrstitve
v mednarodne in nacionalne predstavitve sodobne umetnosti
Skupno število točk

7. Uporaba kriterijev
7.1 Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja:
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za
posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju in posebnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je
100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki
prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih
sredstev za projekt je odvisna od skupne
višine prejetih točk za posamezen projekt
(od 81 do 100 točk), obsega in finančne
zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu.
7.2 Uporaba kriterijev in povzetek načina
ocenjevanja za prevode v tuje jezike in delovne štipendije
Vloge, prijavljene na področje prevodov
v tuje jezike in področje delovnih štipendij,
bodo ocenjevane le po posebnih kriterijih za

posamezno razpisno področje, ne pa tudi po
splošnih razpisnih kriterijih. Najvišje možno
število prejetih točk je 100 točk.
V postopek izbire za prevode v tuje jezike se lahko uvrstijo tisti kandidati, ki prejmejo več kot 81 točk. V postopek izbire
za delovne štipendije se lahko uvrstijo tisti
kandidati, ki prejmejo več kot 90 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni višje.
8. Predvidena vrednost
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 1(JR1–knjiga–2009) je:
889.000,00 EUR.
Predvidene vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
– izdaja knjig: 400.000,00 EUR;
– izdaja revij: 45.000,00 EUR;
– razvijanje bralne kulture: 50.000,00
EUR;
– organizacija literarnih prireditev:
65.000,00 EUR;

Možno
št. točk
30
30
20
20
100

– mednarodno sodelovanje: 65.000,00
EUR;
– prevodi v tuje jezike: 120.000,00 EUR;
– delovne štipendije: 144.000,00 EUR za
predvidoma 12 delovnih štipendij.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07).
10. Razpisni rok: razpis se prične 20. 3.
2009 in se zaključi 15. 4. 2009.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazci 1 (obrazci po področjih
razpisa z navedbo obveznih prilog),
– prijavni obrazec 2 (originalne izjave
o realizaciji in izpolnjevanju pogojev),
– seznam slovenskih nagrad od leta 2000,
ki so upoštevajo kot prednostni kriterij.
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Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1,
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2,
– zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 5.1 in 5.2.7,
– obvezne priloge k prijavnemu obrazcu
1 za posamezna razpisna področja.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi
vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni
pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12.
uro.
12. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Predlagatelj, ki prijavlja več projektov,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana – do
15. 4. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis
1 z oznako JR1–knjiga–2009 in z obvezno
navedbo osnovnega razpisnega področja
(npr. izdaja knjig). Na hrbtni strani ovitka
mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv
in naslov (sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
15. 4. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni JAK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista
oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev,
določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenci za informacije
in pojasnila

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

izdaja knjig

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

izdaja revij

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

razvijanje bralne kulture

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

organizacija literarnih prireditev

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

mednarodno sodelovanje

Katja Stergar

01 369 58 27

katja.stergar(at)jakrs.si

prevodi v tuje jezike

Katja Stergar

01 369 58 27

katja.stergar(at)jakrs.si

delovne štipendije

Katja Stergar

01 369 58 27

katja.stergar(at)jakrs.si
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Informacije lahko dobite po telefonu in
elektronski pošti JAK vsak delavnik med
10. in 12. uro.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po
zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
22. 4. 2009.
Javna agencija za knjigo
Republike Slovenije

Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 2720/09
Ob-2387/09
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1:
Parc. št. 709/23, pašnik v izmeri 504 m2,
vpisana pri vl. št. 98, k.o. Brezovec. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
9.676,80 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 2:
Parc. št. 437, pašnik v izmeri 380 m2,
vpisana pri vl. št. 996, k.o. Mežica. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno
zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša
13.800,00 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 3:
Parc. št. 1001/1, travnik v izmeri 1260 m2
in njiva v izmeri 258 m2, vpisana pri vl. št.
241, k.o. Bukovje. Zemljišče se po planu
nahaja v območju za širitev obstoječih kompleksov (Gorenje P1/S1/4 (P1/S1/4) Gorenje, Žleb – dopolnilna stanovanjska agrarna gradnja), izklicna cena zemljišča znaša
58.285,20 EUR (v izklicno ceno je vključen
20% DDV).
Zaporedna št. 4:
Parc. št. 53/2, travnik v izmeri 901 m2 in
njiva v izmeri 400 m2, parc. št. 53/5, travnik
v izmeri 717 m2 in njiva v izmeri 500 m2,
parc. št. 53/7, travnik v izmeri 118 m2 in
parc. št. 53/8, travnik v izmeri 8 m2, vse vpisane pri vl. št. 166 k.o. Hruševje. Zemljišča
se po planu nahajajo v območju javne infrastrukture (centralnih dejavnosti) in mešanih
območjih (namenjena so bivanju, trgovskim,
proizvodnim in storitvenim dejavnostim),
izklicna cena zemljišča znaša 111.048,00
EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zemljišča se prodajajo v kompletu.
Zaporedna št. 5:
Parc. št. 681/8, travnik v izmeri 644 m2,
vpisana pri vl. št. 451, k.o. Cerkno. Zemljišče
je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče – območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 28.323,20 EUR (v
izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 3. 4.
2009, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z na-

vedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-01/2009 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine
bo vplačani znesek varščine brezobrestno
vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe
s strani občine oziroma v petih dneh po
poteku roka za sprejem ponudbe s strani
občine.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap.
št. 3, 4 in 5 občina uveljavlja predkupno
pravico. V skladu z 88. členom Zakona
o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin
občini, na območju katere ležijo predmetne
nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz
tega razpisa. Občina se mora o ponudbi
izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer
se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če
občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo,
bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če
občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad
sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom v postopku javnega zbiranja
ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 7. 4. 2009 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
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Ob-2360/09
Javni razpis
društva slovenskih književnih
prevajalcev za štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2009
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) objavlja Javni
razpis za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2009.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podelitev štipendij iz naslova knjižničnega
nadomestila za leto 2009. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti
iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP
o podeljevanju štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju: Pravilnik
DSKP), ki je del razpisne dokumentacije.
Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske premije za vrhunske
dosežke v kategorijah »perspektivni prevajalec« in »uveljavljeni prevajalec«. Prijavljanje
za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev
kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij
v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem
Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo dne
20. 3. 2009 in se zaključi dne 20. 4. 2009.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– Pravilnik DSKP,
– besedilo razpisa,
– prijavni list,
– formular za dodelitev posamezne vrste
štipendije,
– formular z dopolnilnimi podatki (podatki
o TR, banka, davčna številka in izpostava).
Predlagatelj mora ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo, ki jo zahteva 8. člen
Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno) 20. 4. 2009, kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: Ne odpiraj – Prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja
in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 20. 4.
2009.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (8. člen).
Dopolnjevanje vlog je mogoče samo
v razpisnem roku – z nujno oznako vloge,
na katero se dopolnitev nanaša. Komisija
k dopolnjevanju vlog ne poziva; za morebitna dopolnila mora pravočasno poskrbeti
predlagatelj sam.
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Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSKP bo predlagatelje
o svojem izboru obvestila najkasneje v 3
tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
začelo 23. 4. 2009. Rezultati razpisa bodo
uradno veljavni po izteku pritožbenega roka,
ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku
predloge strokovne komisije potrdi Upravni
odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
Ob-2364/09
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), ob smiselni uporabi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
50/07), Programa dela Slovenske turistične
organizacije za leto 2009, sklepa Upravnega odbora Slovenske turistične organizacije
z dne 7. 1. 2009 in Pogodbe o skupnem
izvajanju in sofinanciranju aktivnosti iz Programa dela Turistične zveze Slovenije za
leto 2009 objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih
društev v letu 2009
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta,
ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljub
ljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditev turističnih društev v letu 2009.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj dve leti.
Vsako turistično društvo lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more
prijaviti iste prireditve). Kolikor bo društvo
kandidiralo za sofinanciranje več kot ene
prireditve ali bo ena prireditev prijavljena
večkrat, bodo tovrstne prijave izločene.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih
sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja
h kakovosti turistične ponudbe destinacije
in povezovanju dediščine, naravnih vrednot
in doživetij).
2. Število posameznih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne turistične organizacije, občine, kulturne in
druge ustanove).
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta
trženja prireditve).
4. Število prenočitev turistov v občini na
kvadratni kilometer.
5. Trajanje prireditve.
6. Število vseh obiskovalcev.
7. Možnost aktivnega sodelovanja obiskovalcev pri izvedbi prireditve.
8. Spremljajoča ponudba prireditve.
9. Članstvo v TDO oziroma TZS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je
1.200 EUR.
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo
ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle
najmanj 40 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni
z manj kot 40 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
med najboljše ocenjene prireditve do porabe
sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago: skupna višina sredstev, ki se
na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša
126.000 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2009 do 28. 11.
2009.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je zadnji
dan roka za oddajo prijav, to je do dne 20. 4.
2009, najkasneje do 14. ure prispela na sedež Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva
ulica 38, 1000 Ljubljana, VI. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni
poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih
društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav
pričela dne, 22. 4. 2009 ob 10. uri na TZS,
Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji
bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo
dana turističnim društvom, pisno obveščeni
v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dobijo dodatne informacije:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri Karmen Grebenc Burger, na tel. 031/343-069,
vsak delovnik od 9. ure do 12. ure oziroma
po elektronski pošti bisera.djutovic@turisticna-zveza.si.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna
dokumentacija je na voljo na spletni strani
Turistične zveze Slovenije www.turisticnazveza.si.
Turistična zveza Slovenije
Št. 123/2009
Ob-2367/09
Grm Novo mesto – Center biotehnike
in turizma, Višja strokovna šola, Sevno 13,
8000 Novo mesto objavlja na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB
in 36/08) in Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) ter
Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS,
št. 29/06)
razpis
za predavatelje višje strokovne šole
programa gostinstvo in turizem
za predmete:
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
1 – Angleški jezik
– Poslovno sporazumevanje in vodenje
– Ekonomika podjetja

– Ekonomika turizma
– Pravni predpisi
– Poslovna informatika s statistiko
– Osnove gastronomije
– Turistična geografija in kulturna dediščina
– Kuharstvo z organizacijo dela 1
– Strežba z organizacijo dela 1
– Osnove kuharstva
– Osnove strežbe
– Osnove projektnega menedžmenta
– Trženje v turizmu
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
2 – Nemški jezik
– Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov
– Poslovanje hotelov in turističnih agencij
– Gastronomija
– Kuharstvo z organizacijo dela 2
– Strežba z organizacijo dela 2
– Hrana in pijače
– Organizacija gostinskih dogodkov
– Barmanstvo
– Harmonija okusov
– Strokovna terminologija v tujem jeziku
3 – Francoski jezik
– Dopolnitev turistične dejavnosti
– Osnove kongresne dejavnosti
– Tehnični standardi v kongresnem turizmu
– Organizacija kongresov
– Wellness turizem
– Kulinarika za vitalnost
– Praktično izobraževanje
Izobrazbeni pogoji za predavatelje/-ice
so navedeni v Uradnem listu RS, št. 99/08
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole v programu
gostinstvo in turizem.
Obrazce in ostalo dokumentacijo za
prijavo na razpis najdete na: http://www.
mss.gov.si/si/delovna_podrocja/strokovni_sveti/strokovni_svet_rs_za_poklicno_
in_strokovno_izobrazevanje/postopek_za_
imenovanje_predavateljev_visjih_strokovnih_sol/
Naziv predavatelj/-ica bo podeljen za obdobje 5 let kandidatu/-ki, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede: izobrazbe; delovnih
izkušenj (najmanj 3 leta ustreznih delovnih
izkušenj); vidnih dosežkov na strokovnem
področju (Uradni list RS, št. 1/09 – Merila
za določitev vidnih dosežkov na strokovnem
področju za pridobitev naziva predavatelj
višje šole).
Vaša prijava mora vsebovati: vlogo; življenjepis (z navedbo vaše študijske, strokovne in profesionalne nadgradnje); dokazilo o izobrazbi; dokazilo o ustreznih delovnih
izkušnjah (kopija delovne knjižice); dokazila
o vidnih dosežkih na področju strokovnega
dela in na področju izobraževanja; podpisano izjavo, v kateri navedete, za katere
predmete želite biti imenovani.
Prijavo pošljite v 15 dneh po objavi na
naslov: Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto,
s pripisom »Predavatelj VSŠ«. O imenovanju boste obveščeni v 15 dneh po pridobitvi
soglasja k imenovanju Strokovnega sveta
RS za poklicno in strokovno izobraževanje.
Za informacije pokličete tel. 07/393-47-37.
Grm Novo mesto –
Center biotehnike in turizma
Št. 602-09/2009
Ob-2332/09
Občina Škofljica na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa pred-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št.
67/08 in 12/09) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje
in varstva na območju Občine Škofljica
1. Naročnik (koncedent): Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Predmet koncesije: izvajanje programa
predšolske vzgoje in varstva otrok v okviru
programa sprejetega za javne vrtce.
3. Območje izvajanja dejavnosti: Občina
Škofljica.
4. Pogoji za opravljanje dejavnosti:
Koncesionar mora:
– biti registriran za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva,
– izvajati program za predšolske otroke,
ki ga je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje,
– na območju Občine Škofljice zagotavljati ustrezne prostore in opremo,
– imeti zaposlene strokovno usposobljene delavce,
– predložiti večletni poslovni načrt in letni
delovni načrt,
– izvajati najmanj 9 urni dnevni program,
glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– dejavnost opravljati za ceno programa,
kot jo določa Občinski svet Občine Škofljica.
5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: določen čas 5 let.
6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: kandidati morajo ponudbo poslati po
pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis za podelitev koncesije za področje
predšolske vzgoje«, na naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, najkasneje do 14. aprila 2009, do 12. ure.
7. Merila za izbor:
– ocena objekta, prostora in opreme –
30 točk,
– nadstandardni program – 20 točk,
– število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk,
– predlagana lastna cena programa –
10 točk,
– lokacija vrtca oziroma oddelka – 10
točk,
– rok pričetka izvajanja javne službe –
10 točk,
– pisne pozitivne reference ponudnika
– 5 točk.
8. Čas odpiranja ponudb: ponudbe se
bodo odpirale 14. aprila 2009 ob 13.30
v prostorih Občine Škofljica, Šmarska cesta
3, Škofljica.
Obravnavane bodo zgolj ponudbe, ki
bodo prispele pravočasno.
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Razpisna dokumentacija: razpisana
dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Škofljica http://www.skofljica.si,
v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, v času uradnih ur, in
sicer od datuma objave razpisa v Uradnem
listu RS dalje. Kontaktna oseba je Mateja
Potokar, tel. 01/360-16-11.
Občina Škofljica
Ob-2333/09
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za

izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno glasilo št. 7/98) objavlja župan Občine Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere
za kredite, najete v letu 2009,
za izgradnjo, prenovo in nakup
stanovanj in stanovanjskih hiš
v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri
banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2009.
V prenovo sodi tudi ureditev centralnega
ogrevanja z zemeljskim plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu 2009
znaša 16.000,00 EUR.
Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero znaša 231.000,00 EUR.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina
subvencionira posameznemu prosilcu je
21.000,00 EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0%.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit, morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske
hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom,
za katerega se prijavlja,
– da gre za nepremičnino na območju
Občine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko
informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju
v roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu
Občine vsak delovni dan med 8.00 in 13.30;
kontaktna oseba: Helena Kobal).
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa v Uradnem listu RS.
Občina Vipava
Št. 100-5/2009
Ob-2334/09
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 124/08,

Št.

21 / 20. 3. 2009 /

Stran

585

z dne 30. 12. 2008) in Pravilnika o nadomestitvi dela plače pripravnikov in za novo
zaposlene osebe na območju Občine Ilirska
Bistrica (Uradni objave glasila Snežnik, št.
5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6.
2006, spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju: pravilnik) objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica
v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev
dela plače pripravniku in za novo zaposleno
osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec –
delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in, ki v času od 1. 1. 2009 in
najkasneje do 31. 12. 2009, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo enega leta od zaposlitve osebe, za katero je bila odobrena nadomestitev dela plače (oz. za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju
prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo
prejemanje pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki
izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
po prenehanju prejemanja pomoči ohrani
vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje
v Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo
o registraciji – izpisek iz sodnega registra
(za gospodarske družbe); potrdilo, da je
vpisan pri davčnem organu – priglasitveni
list (za samostojne podjetnike); dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba
ter navede in obrazloži razloge za odprtje
nove zaposlitve,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
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– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal
skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje
kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja
na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi
s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev.
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo
nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda,
upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in
ne kot rezultat presežnih delavcev«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za nadomestitev dela plače pripravniku le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim
upravičencem lahko dodeli, če pomenijo
vzpodbudo za realizacijo namena in cilja
povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso
bili zaposleni, na območju Občine Ilirska
Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.
Sredstva se dodeljujejo po shemi pomoči »de minimis«, odobreni Občine Ilirska Bistrica z mnenjem št. priglasitve:
M004-5880416-2007, z dne 11. 12. 2007 in
dopolnitve mnenja št. M004-5880416-2007/I
in so državna pomoč, zato se pri dodeljevanju in poročanju o dodeljenih pomočeh
upošteva področna zakonodaja.
3. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev
imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo
zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom
v zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Višina sredstev tega razpisa je 18.600,00
evrov.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 124/08, proračunska postavka
4001001 Pripravništvo – prve zaposlitve,
konto 410208.)
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi
se nadomesti največ do 50% izhodiščne pla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
če (I. bruto) za posamezni tarifni razred po
splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo
ali za negospodarske dejavnosti glede na
to, za katero področje se dodelijo sredstva
za nadomestitev dela plače, za katerega je
delodajalec uspel s prijavo na razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 10. novembra 2009.
Zaključitev Javnega razpisa pred objavljenim rokom se objavi na enak način kot sam
Javni razpis. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo
imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis –
Nadomestitev dela plače.«
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan in jo sestavljata dva delavca občinske uprave in en član Občinskega
sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija sestavi predlog za razdelitev sredstev, ki ga
predloži v obravnavo županu. Slednji bo na
podlagi poročila komisije, pogojev in meril
tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom odločil
o prejemniku.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo, v roku treh dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 30 dni od datuma vložitve prijave.
7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis. Prav
tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,
http://www.ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/714-13-61, pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-6/2009
Ob-2365/09
Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta
14, Hrpelje, 6240 Kozina, objavlja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 44/02 ter
19/07) ter 3. in 50. člena Odloka o koncesiji
za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih
služb »urejanje in vzdrževanje pokopališč«
in »izvajanje pogrebnih storitev« (Uradni list
RS, št. 117/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lokalne gospodarske javne službe
urejanje in vzdrževanje pokopališč
1. Naziv koncedenta: Občina Hrpelje Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina.

2. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je gospodarska
javna služba dejavnost urejanja in vzdrževanja pokopališč. Koncesionar ima na podlagi
koncesijske pogodbe na celotnem območju
Občine Hrpelje - Kozina, na katerem se izvaja koncesija, izključno oziroma posebno
pravico opravljati gospodarsko javno službo,
ki je predmet tega razpisa, in dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje
gospodarske javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu. Gospodarska javna
služba urejanje in vzdrževanje pokopališč
se izvaja na območju pokopališč:
– Brezovica (Brezovica, Rožice, Ostrovica, Gradišica, Artviže, Materija, Povžane,
Bač pri Materiji, Slope, Tublje pri Hrpeljah);
– Klanec pri Kozini (Klanec pri Kozini,
Ocizla, Beka, Petrinje, Prešnica);
– Golac (Golac, Poljane pri Podgradu);
– Hrpelje (Hrpelje, Kozina, Tublje pri Hrpeljah).
Koncesijska pogodba po tem javnem
razpisu se sklene za določen čas 10 let
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najpozneje v 60 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
3. Prijava
Prijava se bo štela za popolno, če bo
pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala
vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji
zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti
napisana v slovenskem jeziku.
V primeru, da naročnik/koncedent ne bi
pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave
nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni
razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana
za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo
sklenjena koncesijska pogodba.
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.
4. Sposobnost prijavitelja
Za priznanje sposobnosti prijavitelja
mora ta izpolnjevati pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene v razpisni
dokumentaciji, kar prijavitelj dokazuje z naslednjimi listinami:
a) da kot pravna oseba ali kot samostojni podjetnik posameznik in njegovi zakoniti
zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja;
Dokazilo:
Potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, da:
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– prijavitelj kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ni bil kaznovan v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi
dejanji,
– zakoniti zastopniki prijavitelja niso bili
kaznovani v zvezi z zgoraj navedenimi kaznivimi dejanji.
Potrdilo se priloži v originalu ali kopiji in
ne sme biti starejše od 60 dni pred dnevom
oddaje ponudbe (prijave);
b) da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek.
Dokazilo:
– potrdilo okrožnega sodišča, kjer ima
prijavitelj svoj sedež, iz katerega bo razvidno, da proti prijavitelju ni začet postopek
zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
Potrdilo sodišča se priloži v originalu ali
kopiji in ne sme biti starejše od 60 dni pred
dnevom oddaje ponudbe (prijave);
c) da ima prijavitelj poravnane vse davke,
prispevke in druge javnopravne dajatve;
Dokazilo:
– izjava o poravnanih davkih, prispevkih
in drugih javnopravnih dajatvah, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– potrdilo DURS o poravnanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 60 dni
pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
d) da je registriran oziroma, da izpolnjuje
pogoje za opravljanje koncesije.
Dokazilo:
– veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES),
iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran,
– dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
(npr. družbena pogodba, ustanovitveni akt
…).
Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz
poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60
dni pred dnevom oddaje ponudbe (prijave);
e) da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na gospodarski javni službi zaposli osebo z najmanj
VII. stopnjo primerne strokovne izobrazbe
in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
Dokazilo:
izjava o delavcu, iz katere bo razvidno:
– da ima prijavitelj zaposleno osebo
s polnim oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo ustrezne
strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka
ali
– da bo prijavitelj v primeru, da bo izbran
za koncesionarja zaposlil osebo s polnim
oziroma sorazmerno krajšim delovnim časom z najmanj VII. stopnjo ustrezne strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim
izpitom iz upravnega postopka.
Izpolnjena izjava o delavcu, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
f) da zaposluje najmanj eno osebo s tremi leti delovnih izkušenj pri dejavnosti, ki je
predmet koncesije in s strokovno izobrazbo
najmanj V. stopnje tehnične smeri;
g) da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske javne službe na celotnem območju
občine za njeno izvajanje.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije;

h) da razpolaga z zadostnim obsegom
opreme oziroma potrebnih sredstev za delo
in da razpolaga s poslovnim prostorom na
območju Občine Hrpelje - Kozina, oziroma,
ne glede na sedež poslovnega prostora na
drugačen način nesporno dokaže, da lahko
nemoteno opravlja dejavnost.
Dokazilo:
– izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
i) da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe;
j) da je sposoben zagotavljati storitve
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju Odloka o koncesiji za opravljanje
lokalnih gospodarskih javnih služb »urejanje
in vzdrževanje pokopališč« in »izvajanje pogrebnih storitev«, drugih predpisov, normativov in standardov;
k) da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času;
l) da je usposobljen za vodenje katastra
ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
Dokazilo:
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti vodenja katastra,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje
zahtevanih pogojev;
– izpolnjena izjava o rednem izvajanju
storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
m) da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem
dejavnosti utegne povzročiti državi, občini
ali tretji osebi.
Dokazilo:
– predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo;
– izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije;
n) da je finančno sposoben opravljati gospodarsko javno službo.
Dokazilo:
– 1. BON 1 (ali BON 1/P) – pravne osebe
oziroma BOON 1/SP – samostojni podjetniki posamezniki s podatki in kazalniki za
leto 2007.
– 2. Potrdilo poslovne banke ali bank,
pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte)
transakcijske račune (ali BON 2 obrazec); iz
dokazil mora izhajati, da ponudnikovi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred
izdajo potrdila (to je lahko starejše največ
60 dni pred dnevom oddaje ponudbe) niso
bili blokirani).
V primeru skupne prijave morajo prijavitelji, ki sodelujejo pri skupni prijavi skupaj
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo (sposobnost) določene v razpisni dokumentaciji,
razen kar se tiče statusnih pogojev (nekaznovanost, vpis v register …a), b), c), d) –
prva alineja, n)2) razpisne dokumentacije,
ki jih mora izpolnjevati vsak izmed skupnih
prijaviteljev.
5. Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija za podelitev
koncesije za opravljanje razpisane javne
službe je objavljena na spletnih straneh
Občine Hrpelje - Kozina (www.hrpelje-kozina.si). Razpisno dokumentacijo lahko
prijavitelji zahtevajo osebno, po telefaksu
ali po pošti. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo do vključno 24. 4.
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2009, do 12. ure, od ponedeljka do petka,
med 8. in 16. uro, na naslovu: Občina Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240
Kozina. Kolikor bi želeli prijavitelji razpisno
dokumentacijo prejeti po elektronski pošti, to
lahko sporočijo na elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
6. Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni
obliki. Za dajanje informacij je pri naročniku/koncedentu odgovorna oseba Šaša Likavec Svetelšek.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo pisno posredovana vsem prijaviteljem, ki bodo
prevzeli razpisno dokumentacijo, objavljeni
pa bodo tudi na spletni strani občine. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so
za prijavitelje obvezujoči.
Prijavitelji lahko naslovijo pisna vprašanja na elektronski naslov: obcina.hrpeljekozina@hrpelje.siali na naslovu: Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina, te. 05/680-01-50, telefaks
05/680-01-80, z oznako »Občina Hrpelje
-Kozina – koncesija za opravljanje GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.«
Naročnik/koncedent si pridržuje pravico,
da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni. O tem seznani vse, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo in po potrebi podaljša rok za oddajo prijav. Morebitne
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del razpisne
dokumentacije.
7. Način, mesto in rok oddaje prijave
Prijavitelji morajo oddati svoje prijave
v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Občina
Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje,
6240 Kozina. V spodnjem levem kotu mora
biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – Občina
Hrpelje - Kozina – koncesija za opravljanje
GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč.«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in
naslov prijavitelja. Naročnik/koncedent bo
upošteval vse prijave, ki bodo prispele na
zgoraj navedeni naslov najpozneje do 29. 4.
2009, do 12. ure. Prijavitelji lahko oddajo
prijave osebno ali priporočeno po pošti na
zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti
se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma
in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki.
8. Umik, sprememba ali dopolnitev prijave: prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje
prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni,
kar mora na ovojnici označiti na naslednji
način: »Ne odpiraj – prijava – Občina Hrpelje - Kozina – koncesija za opravljanje
GJS urejanje in vzdrževanje pokopališč«.
– z oznako dopolnitev / umik /sprememba«,
glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali
spremembo že oddane prijave. Prijave ni
mogoče dopolniti / umakniti / spremeniti po
poteku roka za oddajo prijav.
9. Način, mesto in rok odpiranja prijav
Javno odpiranje prijav bo 29. 4. 2009,
ob 15. uri, v prostorih Občine Hrpelje - Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina.
Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali
pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim
s strani odgovorne osebe prijavitelja (razen
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama zakoniti zastopnik).
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Prijava prijavitelja ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik prijave bo zavrnjena pred
začetkom javnega odpiranja prijav, če:
– ne bo oddana oziroma ne bo prispela
na zgoraj navedeni naslov pravočasno (to je
do datuma in ure, ki sta navedena),
– ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne prijave ali nepravilno
opremljene prijave bodo prijaviteljem vrnjene neodprte.
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. Variantne prijave niso dopustne in jih naročnik/koncedent
ne bo upošteval. Prijave morajo biti veljavne
do vključno 29. 8. 2009.
10. Način ocenjevanja prijav
Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju
pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije
za izvajanje razpisane gospodarske javne
službe 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 (npr. višja stopnja izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo
minimalne zahteve javne službe.
3. Dosedanje pozitivne reference na
področju izvajanja razpisane gospodarske
javne službe.
4. Celovitost ponujenega izvajanja gospodarske javne službe v okviru iste osebe.
5. Pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim datumom v koncesijski
pogodbi.
11. Postopek izbire koncesionarja
V postopku vrednotenja prijav se sme od
prijaviteljev zahtevati zgolj takšna pojasnila
ali dopolnitve, ki nikakor ne vplivajo na ocenjevanje prijav skladno s postavljenimi merili
za izbor koncesionarja.
V imenu naročnika/koncedenta bo odločila o izboru koncesionarja Občinska uprava
Občine Hrpelje - Kozina z upravno odločbo.
Naročnik/koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki odda
skupno prijavo.
O izboru koncesionarja koncedent odloči
v roku 60 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb in o izboru istega dne obvesti vse
prijavitelje.
Odločba o izboru koncesionarja preneha
veljati, če v roku 28 dni od njene dokončnosti
ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe
iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
Naročnik/koncedent ima pravico kadarkoli prekiniti postopek predmetnega javnega
razpisa.
Občina Hrpelje - Kozina

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in enoti vrtca.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih in imajo sedež v Občini Starše,
– da imajo zagotovljeno vadbo 35 tednov
v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in o plačani članarini,
– da izpolnjujejo pogoje in merila pravilnika, ki je podlaga za vrednotenje športnih
programov.
II. V letu 2009 bomo (so)financirali naslednje programe:
1.0. Športna vzgoja otrok, mladine,
2.0 Športna rekreacija,
3.0. Kakovostni šport,
4.0 Vrhunski šport,
5.0. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
6.0. Promocijska dejavnost, športne prireditve,
7.0. Športni objekti.
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne
osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino z poimenskim seznam vadečih.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Prijava za šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov,
– pogodbo s kandidatom o vadbi oziroma delu v društvu.
Prijava za investicije v športne objekte
mora vsebovati:
– dokumentacijo (priglasitev del),
– finančno konstrukcijo,
– fotokopije predračunov oziroma računov.
III. Rok za prijavo programov je 10 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
IV. Svoje programe z zahtevanimi podatki pošljite v zaprti kuverti, na naslov Občina
Starše 93, 2205 Starše, s pripisom Javni
razpis – Šport 2009.
V. O višini odobrenih sredstev bodo izvajalci obveščeni v 45 dneh po poteku roka
za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bomo
sklenili pogodbe.
Občina Starše

Št. 671/2-2009
Ob-2366/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 5. člena Pravilnika za
vrednotenje športnih programov in objektov
v Občini Starše (MUV, št. 38/99) Občina
Starše objavlja

Št. 441-2/2008-1
Ob-2368/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
na področja razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma (Ur. l. RS, št. 93/07) ter
Odloka o proračunu Občine Kuzma za leto
2009 (Ur. l. RS, št. 17/09) objavlja Občina
Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športnih programov in objektov
v Občini Starše za leto 2009
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma za leto 2009
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme.

I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
za leto 2009 v okvirni višini 12.000 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 4011003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini 3.000
EUR,
– 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 8.600 EUR,
– 4011005 Regresiranje zavarovalnih
premij v okvirni višini 400 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci: za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči,
ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Občine Kuzma
in do 30. 6. 2009. Dokazila/plačani računi za
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz
tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo
na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so
sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
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– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd …),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov za katere se uveljavlja
pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja; kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak itd.), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro

izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi
uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je
potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali pro
izvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje živali zaradi bolezni.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi
predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem
sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
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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.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje
storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo,
v kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih
opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in
podeželja na območju Občine Kuzma, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Kuzma za leto 2009 v okvirni višini
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1.000 EUR na proračunski postavki 4011004
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis
so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi
družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na
območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč, z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 do 30. 6. 2009,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila
o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja
pomoč z datumom opravljene storitve od
1. 1. 2009 do 30. 6. 2009.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
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– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do
30. 6. 2009.
IV. Rok in način prijave: rok za oddajo
vloge je do vključno 30. 6. 2009.
Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Kuzma, vloži se lahko neposredno
v sprejemni pisarni Občine Kuzma ali se pošlje na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovnih pregled vlog.
Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda župan sklepe
o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Kuzma v roku 8 dni od
prejema sklepa.
Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni
od podpisa pogodbe na upravo občine predložiti dokazilo (originalno fakturo) o plačilu stroškov ukrepa za katerega je pridobil
sredstva-v primeru pridobitve sredstev na
podlagi predloženega predračuna ali drugih
dokazil o plačilu stroškov razen računa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Kuzma, Kuzma 60c ali
na tel. 02/55-580-14, kontaktna oseba Simona Čurman.
Občina Kuzma
Ob-2399/09
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
4. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 16/05, št. 39/07
in št. 20/09) in Odloka o proračunu Mestne

občine Nova Gorica za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 122/08) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Nova
Gorica v letu 2009
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz
sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica za leto 2009 na področju:
– ustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju nepremične in
premične kulturne dediščine,
– besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih
umetnosti ter
– novih medijev, na področju založništva
in knjižničarstva, kinematografije in drugih
področjih kulture.
2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje
in merila iz tega javnega razpisa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne
občine v okviru posebnih oziroma drugih
proračunskih postavk:
– društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo preko Javnega sklada Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Nova Gorica,
– zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za
kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi,
– neprofitne organizacije, ustanovljene
za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte.
4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov
oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor kulturnih programov in projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 30.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jih dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni
strani http://www.nova-gorica.si, pod rubriko
»Aktivni razpisi«.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prija-
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vlja več programov/projektov, mora za vsak
posamični program/projekt izpolniti ločen
obrazec.
7. Prijave z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na
naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali
osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne
občine Nova Gorica (soba št. 38/I) v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis kultura 2009
– Ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora
biti točen naziv in naslov naročnika.
8. Rok za prijavo na razpis je do 20. aprila 2009 do 11. ure. Za pravočasno se šteje
prijava, ki do izteka roka prispe na naslov
naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolne vloge pa
morajo prijavitelji dopolniti v postavljenem
roku. Če tega ne storijo, uprava s sklepom
vloge zavrže.
9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov so sestavni del
razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 335-01-65 ali
335-01-61.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2404/09
Na podlagi 10. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00), na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07, 61/08) in določil Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 119/07, 03/08, 77/08) Občina Krško, CKŽ
14, 8270 Krško objavlja:
javni razpis
Sofinanciranje individualnih hišnih
kanalizacijskih priključkov
in malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za
komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v občini Krško.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji kandidiranja:
1. Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe (gospodinjstva), lastniki individualnih
stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem
v občini Krško.
2. Pogoji pri izgradnji individualnega hišnega priključka:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
1. odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,
– pogoji za individualni hišni priključek
morajo biti skladni z razpisno dokumentacijo
Tehnični pogoji za izvedbo priključitve, ki so
navedeni v PRILOGA 1,
– pri izgradnji in izračunu je potrebno
upoštevati najkrajšo pot izvedbe priključitve
na kanalizacijsko omrežje.
3. Pogoji pri izgradnji male čistilne naprave:
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali
potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred
letom 1967, da ima objekt na podlagi določil
1. odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno
dovoljenje,

– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka
z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod kot jih predpisuje
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),
– čiščenje komunalne odpadne vode
v mali komunalni čistilni napravi mora biti
v skladu z določili 4. člena o ustreznosti
čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih
predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije, razen v primeru, da bi
bila tehnična priključitev na kanalizacijsko
omrežje nesorazmerno drago – informacije
si vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi
KOSTAK d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
V primeru kasnejše izgradnje kanalizacije
se prijavitelj v skladu z obstoječim občinskim
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode v Občini Krško
(Uradni list RS, št. 34/07) obvezuje priključiti
na javno kanalizacijo.
4. Deleži sofinanciranja:
Na osnovi Uredbe o območjih omejene
rabe prostora zaradi jedrskega objekta in
o pogojih gradnje objektov na teh območjih
(Uradni list RS, št. 36/04, 103/06) so določena naslednja merila:
– v pasu do 1.500 m (naselja: Spodnji
Stari Grad, Spodnja Libna, Stara vas, Žadovinek) do 95% upravičenih stroškov investicije;
– v pasu do 2.500 m (krajevne skupnosti:
KS Leskovec, KS Krško polje, KS Dolenja
vas) do 82% upravičenih stroškov investicije;
– ostali v območju občine Krško do 70%
upravičenih stroškov investicije.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Krško za leto 2009, pod proračunsko postavko 4050 – ravnanje z odpadno
vodo, konto 4102 v višini 245.000,00 EUR.
Višina sredstev, ki je okvirno namenjena za:
– sofinanciranje individualnih hišnih priključkov je 190.000,00 EUR,
– sofinanciranje malih čistilnih naprav je
55.000,00 EUR.
IV. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali
od 1. 1. 2008 do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami računov.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim
dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima
objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi
določil 1. odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezen stanovanjski
objekt znaša 3.200,00 EUR z DDV.
Upravičeni stroški za individualne hišne
priključke za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma s potrdilom, da ima objekt, zgrajen pred
letom 1967, na podlagi določil 1. odstavka
197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje:
– stroški materiala (cevi, jaški, spojke
…), maksimalna višina upravičenih materialnih stroškov je navedena v PRILOGI 2 –
Maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov,
– stroški storitev (priključitev na javni kanalizacijski kanal – gospodarska javna služ-
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ba, strojna, montažna dela, zemeljska dela
– max. 25,00 EUR z DDV na tekoči meter).
Upravičeni stroški malih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte z veljavnim gradbenim dovoljenjem:
– nakup in montaža male čistilne naprave.
V primeru, da je skupni znesek računov
za dobavljeno opremo in opravljeno delo
nižji od zneskov, ki so navedeni v Prilogi 2 –
Maksimalna višina upravičenih materialnih
stroškov, se upošteva znesek po računu.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.
V. Vsebina vloge: upravičenec mora
vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi
obrazci in prilogami. Razpisna dokumentacija bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na razpolago na
sedežu Centra za podjetništvo in turizem
Krško (CPT Krško), Cesta krških žrtev 46,
Krško, na spletnih straneh CPT Krško (www.
pckrsko.si) pod rubriko aktualni javni razpisi
ter na spletni strani Občine Krško (www.
krsko.si) pod rubriko Javni razpisi.
VI. Rok in način prijave
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Center za
podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških
žrtev 46, 8270 Krško.
Kandidati lahko vloge oddajo do vsakega prvega ponedeljka v mesecu, razen
v mesecu avgustu, ko odpiranje vlog ne
bo potekalo. Odpiranje vlog se bo izvajalo
vsako prvo sredo v mesecu. Za prvo odpiranje lahko kandidati oddajo vloge do prvega
ponedeljka v mesecu aprilu, vloge se bodo
sprejemale do porabe sredstev oziroma najkasneje do prvega ponedeljka v mesecu
novembru.
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis sofinanciranje
individualnih hišnih priključkov in malih čistilnih naprav«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno
izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi
prilogami.
VII. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Strokovna komisija bo vloge odpirala in obravnavala enkrat mesečno, in sicer vsako prvo
sredo v mesecu, razen v mesecu avgustu
in decembru. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj pozvan, da v roku osem dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki so navedeni v točki II
Splošni pogoji za pridobitev sredstev.
Prejete vloge se bodo obravnavale po
časovnem zaporedju prispetja vloge. V primeru, da bo prispelih popolnih vlog več kot
je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge, ki bodo prispele prej.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni s sklepom v roku 15 dni od
dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev. Po izdanem sklepu in
predloženih dokazilih o končani izvedbi bo
z vsakim upravičencem sklenjena pogodba
o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca
v roku 30 dni od prejetja zahtevka.
VIII. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja predstavnik Občine
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Krško, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa. Kontrolo
pri graditvi kanalizacijskih priključkov, nad
kanalskim priključkom in revizijskim jaškom
pa izvaja predstavnik bodočega upravljavca
Kostak d.d.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali pa so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Občina Krško
Št. 130/2009-LS
Ob-2408/09
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika
o sofinanciranju letnega programa športa
v Občini Hodoš (Glasilo Őrség, letnik VIII,
številka 21, april 2007, v nadaljevanju: Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Hodoš
za leto 2009 (Ur. l. RS, št. 20/09) objavlja
Občina Hodoš
javni razpis
za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Hodoš za leto 2009
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Hodoš za leto 2009, ki jih upravičencem
zagotavlja Občina Hodoš na podlagi letnega
programa športa za leto 2009 ter Proračuna
Občine Hodoš za leto 2009.
II. Pogoji za udeležbo na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci programa športa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Hodoš,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– da imajo organizirano redno dejavnost
in vadbo in so se registrirala vsaj v preteklem letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, v kolikor so organizirani
v skladu z zakonom o društvih,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter druge zahtevane podatke.
III. Vsebine letnega programa športa za
leto 2009 in obseg sredstev, ki jih zagotavlja
Občina Hodoš iz proračuna za leto 2009
Za izvajanje letnega programa športa se
izvajalcem v proračunu Občine Hodoš za leto
2009 ter v skladu z Pravilnikom o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Hodoš
zagotavljajo sredstva po postavki 18048 pod
kontom 41200012 v višini 6.700 €.
IV. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dobljena sredstva: dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa
športa v letu 2009 morajo njihovi prejemniki
porabiti najkasneje do 31. 12. 2009
V. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani vlagatelji vlog oziroma izvajalci športa lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo osebno v tajništvu župana Občine Hodoš, Hodoš 52 ali po predhodnem
pisnem naročilu prejmejo po pošti, vendar
najkasneje 15 dni po objavi.
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Zainteresirani vlagatelji lahko dobijo dodatne informacije osebno na Občini Hodoš
oziroma po tel. 02/559-80-21.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:
– podatke o izvajalcu,
– dokazilo, da ima izvajalec sedež na
območju Občine Hodoš,
– dokazilo, da je izvajalec registriran
v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa in ima plačano članarino,
– izpolnjene obrazce in priložene zahtevane priloge.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani vlagatelji lahko predložijo
vlogo osebno na Občino Hodoš ali jo pošljejo
po pošti na naslov Občina Hodoš, Hodoš 52,
9205 Hodoš - Hodos, najkasneje do 20. aprila 2009 do 10. ure.
Vloga mora biti v zaprti kuverti z oznakami:
– na prednji desni strani spodaj: Občina
Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš - Hodos,
– na prednji levi strani spodaj: Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2009 – Ne odpiraj in
– na hrbtni strani: naslov vlagatelja.
VIII. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni pisno
najkasneje v 15 dneh po preteku roka za
predajo vlog.
IX. Rok za pritožbe: vlagatelj, ki meni da
izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa
ter razpisne dokumentacije in mu razpisana
sredstva neopravičeno niso bila dodeljena,
lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo,
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Hodoš
Ob-2420/09
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti (št.
600-01-3/2006/) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja Lokalne
akcijske skupine za preprečevanje
zasvojenosti v Mestni občini Novo
mesto za leto 2009
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo
mesto razpisuje proračunska sredstva za
sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske
skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto v letu 2009 v višini 17.600
EUR.
2. Namen razpisa
Namen razpisa je podpirati delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, ki bo s preventivnim delom zajela velik del šolajoče in
nešolajoče se populacije mladih ter druge
strokovne in laične javnosti, omogočala in
izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim družinam ter izvajala ostale programe
in projekte, sprejete z vsakoletnim planom
dela skupine LAS. V ta namen bo izbran
prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom
najbolj približal spodaj navedenim ciljem Lokalne akcijske skupine v letu 2009:
A) preventivno delo v osnovnih šolah
v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh

oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol
v novomeški občini – skupaj ca. 60 predavanj/delavnic na leto);
B) preventivno delo v srednjih šolah v MO
NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih
vseh srednjih šol v novomeški občini – skupaj ca. 180 predavanj/delavnic na leto);
C) preventivna predavanja in delavnice
z mladino izven šol;
D) osveščanje širše strokovne in laične
javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce
s področja dela s človeškimi viri);
E) izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način:
– individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan),
– individualna svetovalna pomoč svojcem
odvisnika (na razpolago vsak dan),
– vodenje skupine za samopomoč odvisnikom (min. 1 × na 14 dni),
– vodenje skupine za samopomoč svojcem odvisnikov (min. 1 × na 14 dni),
– psihosocialna obravnava uporabnikov
substitucijskega zdravljenja na Centru za
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Novo mesto – »metadonska
ambulanta« (min. 2h/teden),
– obravnava občanov MO NM – odvisnikov, ki so na prestajanju kazni zapora v zavodih za prestajanje kazni zapora (svetovalni
obiski v času prestajanja kazni ter postpenalna obravnava);
F) urejanje posvetovalno-informacijskega
spletnega portala LAS Novo mesto;
G) koordinacija delovanja skupine LAS
(povezovanje članov – interdisciplinarnost,
organizacija sestankov skupine, priprava
letnega programa dela LAS, povezovanje
z ostalimi LAS-i na regijski in nacionalni ravni);
H) izvajanje ostalih programov in projektov, ki jih sprejme in določi skupina LAS.
Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C,
E in F morajo biti za uporabnike brezplačne.
Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti,
opisane pod točkama A in B brezplačne za
šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne bo
smel preventivnega dela z mladimi po šolah
zaračunavati šolam samim.
V postopku javnega razpisa bo izbran
samo eden prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti skupine LAS
dodeljena celotna razpisana sredstva.
3. Splošni pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni
zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe
v Republiki Sloveniji.
Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na
en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
– program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto;
– v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju,
ki je predmet tega razpisa;
– imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
– imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
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– imajo večletne izkušnje oziroma re
ference na področju, za katero se prijavljajo;
– v preteklih letih so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene
obveznosti.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja,
ki so predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih
razpisnih pogojev.
6. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programa prijaviteljev
bodo uporabljena naslednja merila:
– ujemanje predloženega programa z namenom razpisa;
– kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa;
– sodelovanje uporabnikov v programu;
– realna finančna konstrukcija programa;
– dosedanje delo oziroma reference;
– za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri.
Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki:
– v MO NM izvaja programe in projekte
s področja zasvojenosti že več let, pri čemer
gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost
izvajanega dela med lokalnim prebivalstvom,
posebej med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela s človeškimi viri;
– prijavitelj je imel programe in projekte
že sofinancirane iz občinskih proračunskih
sredstev v preteklih letih.
7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2009. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo s sklepom zavržene.
9. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 4. 4. 2009. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 4. 4.
2009 (velja datum poštnega žiga) na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni
občini Novo mesto za leto 2009«. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
s sklepom zavržene.
10. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka
javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne
in neupravičene vloge bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom
župana zavržene.
11. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni od izteka roka
za oddajo prijav na javni razpis.

Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2009, v kateri
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
prejmejo na vložišču Mestne občine Novo
mesto ali na spletni strani Mestne občine
Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si
(pod rubriko Javna obvestila).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za
družbene dejavnosti Mestne občine Novo
mesto, Joža Miklič, tel. 07/393-92-55 ali e-pošti: joza.miklic@novomesto.si.
Mestna občina Novo mesto
Št. 117/2009
Ob-2424/09
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSDPO) (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in 94/07) ter Letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trbovlje, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto
2009 (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmeta prodaje sta:
– zemljišče parc. št. 1823/2 k.o. Trbovlje,
v skupni površini 3.721 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah,
v vložku št. 1040 k.o. Trbovlje, ki se nahaja
v območju urejanja z Odlokom o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto 6 – Zasavje (Uradni vestnik Zasavja št. 6/95) in
– zemljišče parc. št. 1521/11 k. o. Trbovlje v skupni površini 2.815 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v vložku št. 4 k.o. Trbovlje, ki se nahaja
v območju urejanja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja
P 6/1 – Cementarna (Uradni vestnik Zasavja,
št. 11/94).
Skupna izklicna cena za navedeni nepremičnini znaša 50.000,00 EUR. V ceni ni zajet
davek, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 20. 3.
2009 na občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg
4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce
dvignejo vsak delovni dan od 8. ure do 14.30,
ob sredah od 8. ure do 16.30, ob petkih pa od
8. ure do 12.30, v pisarni 47. Na voljo so tudi
v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 1. 4. 2009, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup zemljišč parc. št. 1823/2 in 1521/11 k.o. Trbovlje.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
31. 3. 2009 plačati varščino, ki znaša 10%
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izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo
zemljišč parc. št. 1823/2 in 1521/11 k.o.
Trbovlje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven pogoj,
od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost
kupoprodajne pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev
prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 1. 4. 2009, ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upošte
vano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno
ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija. Komisija bo po zaključku
postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/562-79-12 ali 03/562-79-81.
Občina Trbovlje
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Javne dražbe
Št. 478-8/2006/36
Ob-2335/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Predmet ravnanja je stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani, v izmeri 47,30 m2, ter
dva pomožna prostora v izmeri 0,90 m2 ter
1,70 m2, parc. št. 52.E, vpisano v zk. vl. št.
2694/18, k. o. Bežigrad (šifra k. o. 2636),
v celoti.
Stanovanje je v solasti Republike Slovenije v višini 1/2 od celote, v skladu s soglasjem solastnic Slemc Elizabete, Fuks
Alenčice ter Slemc Mire (ki so solastnice
stanovanja vsaka v višini 1/6 od celote), pa
je predmet javne dražbe stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani do celote.
V naravi je stanovanje locirano v tretjem
od štirih nadstropij stanovanjskega objekta,
zgrajenega v letu 1959. Strešna konstrukcija je bila obnovljena v letu 2006. Stanovanje v izmeri 47,30 m2 obsega predsobo,
kopalnico, WC, sobo, kuhinjo, dnevno sobo
in ložo. V polkleti sta še dva pomožna prostora. Stene so fino ometane in zglajene,
v kopalnici so na tleh in stenah položene
keramične ploščice, v spalnici in dnevni
sobi je položen klasičen parket in topli pod,
v hodniku in kuhinji je položen linolej. Okna
so lesena klasična dvojno zastekljena, notranja vrata so lesena polna. Stanovanje
je priključeno na električno, vodovodno,
kanalizacijsko in KTV omrežje. Ogrevanje
stanovanja je z lokalnimi termoakumulacijskimi pečmi.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek viša
nja
Za stanovanje, ki je predmet prodaje, je
izklicna cena 114.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR.
Davek na promet nepremičnin po stopnji
2% ni vključen v ceno in ga kupec plača
poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga prodajalec izstavi 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 na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer dne 8. 4. 2009, z začetkom
ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za stanovanje, parc. št. 52.E,
vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k. o. Bežigrad, znaša 11.400,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic

18 31119-7221002-7554-2009, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Bežigrad.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino,
a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina
zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
dne 3. 4. 2009 ob 12. uri.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo
javne dražbe se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljub
ljana, tel. 01/478-85-16, faks 01/478-16-87,
e-pošta: anja.cerin@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/ravnanje_s_
stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_
drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do dne 6. 4.
2009 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj,
javna dražba – Bežigrad št. 478-8/2006«, na
naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška
cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po
pošti ali osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,

druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po
sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni
iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-48/2007/14
Ob-2386/09
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: predmet
prodaje je nepremičnina parc. št. 2008,
k.o. Moste – gozd v izmeri 4133 m2, ki se
nahaja v Občini Komenda. Nepremičnina je
v naravi gozd, po namenski rabi pa nepozidano, komunalno neopremljeno stavbno
zemljišče.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. Na nepremičnini ima Občina Komenda predkupno pravico skladno z 88.
členom Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in nasl.). Pogodba bo
sklenjena z najugodnejšim dražiteljem pod
pogojem, da Občina Komenda v roku 15
dni od prejema ponudbe ne bo uveljavljala
predkupne pravice.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje
je izklicna cena 124.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 4.
nadstropju in sicer 15. 4. 2009 z začetkom
ob 10. uri.
7. Višina varščine: varščina za nepremičnino, parc. 2008, k. o. Moste, znaša 12.400,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7221002-7554-2009, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Moste.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo
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varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se
varščina zadrži.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe:
Ogled predmeta javne dražbe je možen
po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnine
se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe
bodo objavljene na spletni strani http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
Dražitelji morajo najkasneje do 11. 4.
2009, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba 478-48/2007«, na naslov
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije in nepremičnine, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali
osebno na vložišče oddati:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če dražitelj ni zastopnik;
– dokazilo o plačani varščini.
Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso
mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve,
druge ali tretje alinee te točke, lahko le te
predložijo na dan javne dražbe.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-2336/09
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 19, po pooblastilu lastnika nepremič-

nin Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, Ljubljana, Poljanska
cesta 31, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe
Stavbno zemljišče: parc. št. 513/4 stanovanjska stavba 259 m2, vpisana v zemljiško
knjižnem vložku št. 368 k. o. Dobovec in
parc. št. 513/2 dvorišče 1127 m2 – do deleža
1/2, parc. št. 513/6 dvorišče 106 m2 – do
deleža 1/2, parc. št. 513/7 cesta 74 m2 – do
deleža 1/2, vse vpisane v zemljiškoknjižnem
vložku št. 386 k.o. Dobovec.
Skupna velikost nepremičnin je 1.566 m2.
Stanovanjska stavba na parc. št. 513/4 v izmeri 259 m2 predstavlja v naravi nezaseden
samski dom na naslovu: Trbovlje, Zasavska
cesta 11 in je do celote v lasti SSRS-ja.
Parc. št. 513/2, 513/6 in 513/7 so v lasti
SSRS-ja do idealnega deleža 1/2, kar pomeni izmero 653,50 m2 in predstavlja pripadajoče funkcionalno zemljišče.
Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno.
Ogled nepremičnin bo možen: na kraju
samem dne 7. 4. 2009 ob 9. uri (kontaktna
oseba: g. Ajkonič).
II. Izklicna cena in način poteka javne
dražbe
Izklicna cena: znaša 170.000,00 EUR.
Javna dražba bo dne 16. 4. 2009, ob 10.
uri, v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na
Koroškem.
Javna dražba se bo izvedla v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper
postopek javne dražbe in odločitve komisije
ni mogoč ugovor ali pritožba.
Prodaja bo potekala po načinu 'videno
– kupljeno' in po stanju nepremičnin v času
javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane.
Najmanjše večanje izklicne cene je po
5.000,00 EUR.
III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe, ob 9.30, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled ob prijavi:
1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za
gospodarjenje z objekti d.o.o. številka:
02470-0018512574 sklic: 08. Kavcija mora
biti vplačana vsaj 2 (dva) dni pred pričetkom
javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se
bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije.
2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega
računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem
vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe na njihov transakcijski račun.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije
in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske
unije,
4. izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne
evidence v originalu, star največ 30 dni,
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5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji,
zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci),
7. davčno številko oziroma ID številko
za DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko,
8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico
na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa
zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi
poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma druge ustrezne
evidence, staro največ 30 dni.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
IV. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
2. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno
ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od
ponudnikov ne zviša svoje ponudbe.
3. V primeru, da se ponudnik ne udeleži
javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno
ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih
pogojih.
4. Ponudba veže do zaključka dražbe in
ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo
na kakršen drugi način razveljaviti.
5. Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
6. V primeru, da je v roku določenem
za vplačilo kavcije iz točke III./1., kavcijo
vplačal zgolj en ponudnik, si Stanovanjsko
podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o.
v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, pridružuje pravico, da razpisane javne dražbe na dan, ki je določen v II.
točki te objave, ne opravi, temveč sklene
prodajno pogodbo z vplačnikom kavcije, ki
je hkrati tudi edini ponudnik za nakup nepremičnine. Nepremičnina se takšnemu ponudniku proda za izklicno ceno, za takšnega
ponudnika veljajo določbe iz te objave po
načelu analogije.
V. Plačilni pogoji:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od
prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe,
podpisano s strani obeh pogodbenih strank.
Kupnina se vplača na transakcijski račun
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega
pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino.
Vračunana kavcija v kupnini se od dneva
vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne
sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih
dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po
sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil.
Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot
skesnino.
Davek na promet nepremičnin v višini
2% za stavbna zemljišča in zazidana stavb-
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na zemljišča in vse ostale stroške, kot so
zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba
lastninske pravice v zemljiško knjigo niso
zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec.
VI. Ustavitev postopkov
Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje
z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom
nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek
javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav
tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom
Republike Slovenije, javnim skladom začeti
postopek predaje nepremičnine kadarkoli do
sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa
je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.
Stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Ob-2396/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
38. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07), Odloka o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni list
RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka:
5874025, ID št. za DDV: SI67593321.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Zazidano stavbno zemljišče:
parc. št. 1763/90 neplodno v izmeri
331 m², vpisano v z.k. vl. št. 4143, k.o.
Bežigrad. Zemljišče, ki je predmet prodaje,
se po določilih Dolgoročnega plana občin
in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000
za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva
jama, v površinah, namenjenih za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja BS 2/1 Zupančičeva
jama, kjer se nahaja predmetno zemljišče,
se ureja z Odlokom o sprejetju zazidalnega
načrta za ureditveno območje BS 2/1- Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1-Navje.
Izklicna cena: 282.000,00 EUR.
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Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 10.000,00 EUR.
4. Pogoji prodaje
4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
4.2 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je
ponudil najvišjo ceno.
4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima
Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po izstavitvi računa po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo kupec poravnal na podračun
enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114,
sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od
izstavitve računa po sklenjeni pogodbi, v enkratnem znesku.
Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe
ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 7. 4. 2009 na sedežu
Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljub
ljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom ob
10. uri.
Kandidati se bodo morali pol ure pred
začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz
7. točke te objave.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki
izpolnjuje pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v lasti RS in ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da:
– Plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu.
– Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec.
– Predloži izpisek iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba.

– Predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu
varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil
vse pravilne in pravočasne prijave.
8. Varščina
8.1 Ponudniki morajo do začetka javne
dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana
številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine –
javna dražba BS 2/1 Zupančičeva jama«.
8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po
zaključku javne dražbe.
8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne
plača kupnine, prodajalec obdrži varščino.
9. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke
o predmetni nepremičnini in informacije za
ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti
na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami,
tel. 01/306-10-68, kontaktna oseba je Darja
Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
10.3 Javna dražba za nepremičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.
10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana
Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07,
94/07).
10.6 Prodajalec lahko začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
Besedilo javne dražbe je objavljeno
na spletni strani Mestne občine Ljubljana
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-8/2009-1
Ob-2415/09
Popravek
V javnem natečaju za položaj generalnega direktorja Direktorata za notranji trg
v Ministrstvu za gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 13. 3.
2009, Ob-2189/09, se v točki IV. popravi
tretji stavek in se pravilno glasi:
Delo bo opravljal v nazivu sekretar v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-9/2009-1
Ob-2416/09
Popravek
V javnem natečaju za položaj generalnega direktorja Direktorata za ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu za gospodarstvo,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19
z dne 13. 3. 2009, Ob-2190/09, se v točki IV.
popravi tretji stavek in se pravilno glasi:
Delo bo opravljal v nazivu sekretar v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani.
Ministrstva za gospodarstvo
Ob-2337/09
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – uradno
prečiščeno besedilo (ZUJIK-UPB1) (Ur. l.
RS, št. 77/72 in 56/08) Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Javnega zavoda
Kulturni dom Nova Gorica.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/kandidatke za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovno poznavanje področja dela
zavoda,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– sposobnost za organiziranje in vodenje,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi na
javni razpis priložiti življenjepis in program
razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Direktorja imenuje ustanoviteljica na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju
sveta zavoda. Poleg javnega razpisa lahko
ustanoviteljica povabi posamezne kandidate
tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let in je po
izteku te dobe lahko ponovno imenovan. Direktor sklene delovno razmerje za določen
čas, predvidoma od dne 22. 7. 2009, za čas
trajanja mandata.
Prijavitelji naj pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (pisna izjava, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ter dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, določenih v tem
razpisu), življenjepisom in programom za-

voda za mandatno obdobje, pošljejo v zaprti
kuverti kot priporočeno pošiljko v roku 15 dni
od objave tega razpisa na naslov: Mestna
občina Nova Gorica, Oddelek za družbene
dejavnosti, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, s pripisom: Razpis za imenovanje
direktorja KD – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonsko določenem roku.
Mestna občina Nova Gorica
Ob-2345/09
Svet Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07
in Ur. l. RS, št. 36/08) in sklepa sveta zavoda, sprejetega dne 19. 2. 2009 razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje skladno s 53., 58., 92., 94. in 107.a
členom Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 UPB5 in 36/08), in sicer da:
– ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje;
– izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca v osnovni šoli;
– ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom;
– ima pridobljeno pedagoško izobrazbo;
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor;
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga bo pridobil najkasneje v letu dni po
začetku mandata;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
v vzgoji in izobraževanju;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost;
– ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost.
K prijavi kandidat predloži kratek življenjepis, overjene kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev in originalni potrdili
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
ter pristojnega organa sodišča o ne začetem kazenskem postopku skladno s 107.a
členom ZOFVI, ki ne smeta biti starejša kot
osem dni od datuma izdaje ter svoj program
vodenja Osnovne šole Miška Kranjca.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Osnovne šole Miška
Kranjca.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01),

po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A (Ur. l.
RS, št. 64/01) ter Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 36/08).
Trajanje zaposlitve in datum začetka
zaposlitve: Izbrani kandidat bo imenovan
za pet let, predviden začetek dela je 1. 9.
2009.
Rok za prijavo: je 8 dni od objave razpisa.
Prijave naj kandidati pošljejo na naslov:
Svet Osnovne šole Miška Kranjca, Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana, z oznako
»Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo
o imenovanju prejeli najkasneje v štirih mesecih po objavi razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet OŠ Miška Kranjca
Št. 32/2009
Ob-2346/09
Svet zavoda Osnovne šole Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur. l. l. RS,
št. 16/07 in ZOFVI-G, Ur. l. RS, št. 36/08)
razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (ZOFVI – UPB5, Ur. l. RS, št. 16/07
in ZOFVI-G, Ur. l. RS, št. 36/08).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdila
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) z opisom dosedanjih delovnih
izkušenj, s kratkim življenjepisom pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
zavoda Osnovne šole Poljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana, s pripisom Za razpis
ravnatelja.
Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Poljane
Ob-2359/09
Svet Osnovne šole dr. Slavka Gruma
Zagorje ob Savi, Cankarjev trg 2, na podlagi Sveta šole dr. Slavka Gruma in 48. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja razpisuje prosto delovno
mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, ki so
v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisno prijavo z dokazili pošljite v 10 dneh
po objavi na naslov: Osnovna šola dr. Slavka Gruma, Svet zavoda, Cankarjev trg 2,
1410 Zagorje ob Savi, s pripisom Za razpis
ravnatelja.
Obvezne priloge:
– dokazilo o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
– program oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole dr. Slavka Gruma
Št. 6/2009
Ob-2369/09
Svet Dijaškega doma Tezno, Zolajeva
ulica 13, 2000 Maribor, razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/09,
53. in 53.a člena ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08) delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009
oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila
o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost),
dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim
življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela doma za mandatno
obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
na naslov Svet Dijaškega doma Tezno, Zolajeva ulica 13, 2000 Maribor, s pripisom Za
razpis ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Tezno
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Ob-2385/09
Svet Vrtca Anice Černejeve, Kajuhova
ulica 5, 3000 Celje na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) ter
sklepa 4. seje Sveta vrtca Anice Černejeve
Celje, ki je bila dne 12. 3. 2009, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. čl. Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB5 (Ur. l.
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence (potrdila o izobrazbi, originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje s kratkim življenjepisom) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa
v zaprti ovojnici na naslov Svet Vrtca Anice
Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje,
z oznako »za razpis ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Vrtca Anice Černejeve
Ob-2391/09
Svet zavoda Vrtca Škratek Svit Vodice,
Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08) razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost) in program vodenja zavoda.
Dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Škratek
Svit Vodice, Franca Seška cesta 15, 1217

Vodice z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Škratek Svit Vodice
Ob-2392/09
Savinjsko-šaleška območna razvojna
agencija, d.o.o., Nadzorni svet, na podlagi
21. in 24. člena družbene pogodbe objavlja
javni razpis za delovno mesto:
direktorja/-ice Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije, d.o.o.
Za direktorja družbe je lahko imenovan
kandidat/ka, ki poleg splošnih, zakonsko
opredeljinih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo
ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih,
– da zoper kandidata ni podana omejitev
iz drugega odstavka 255. člena ZGD,
– da izkaže ustrezno usposobljenost za
dela na področju regionalnega razvoja,
– da je vpisan v katalog podjetniških svetovalcev JAPTI,
– da ima opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka (ZUP),
– da predloži programske usmeritve in
program dela agencije za prihodnje obdobje.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo v 15 dneh od dneva objave tega razpisa na naslov: Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o.,
Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje, s pripisom
za »Nadzorni svet«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni po opravljeni izbiri.
Savinjsko-šaleška območna razvojna
agencija, d.o.o.
Nadzorni svet
Ob-2393/09
Svet Centra za socialno delo Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri
Mariboru, na podlagi sklepa št. 48, 5. redne
seje Sveta centra za socialno delo Pesnica,
z dne 27. 2. 2009, v skladu s 26. členom
Statuta Centra za socialno delo Pesnica in
na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Pesnica.
Za direktorja/direktorico Centra za socialno delo Pesnica je lahko imenovan/imenovana kandidat/kandidatka, ki izpolnjuje pogoje
po 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB2):
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena zakona, pet let delovnih
izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo
na področju socialnega varstva
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
zakona in dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit za delo
na področju socialnega varstva,
– opravljen izpit iz ZUP-a,
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– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka,
ki nima opravljenega programa za vodenje
socialno varstvenega zavoda, mora pa ga
opraviti najkasneje v enem letu od začetka
opravljanja nalog direktorja.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/ imenovana za mandatno dobo 5 let.
Kandidati/ke naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici
na naslov: Center za socialno delo Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri
Mariboru, z oznako: »Razpis za delovno
mesto direktorja/ice«.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
razpisa.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Center za socialno delo Pesnica

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 1. 2010.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna
šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul,
z oznako »Prijava za razpis ravnatelja/-ico
– Ne odpiraj.«
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo
prejeli/-e v zakonitem roku.
Sveta zavoda Osnovne šole Horjul

Ob-2394/09
Svet Osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 44, 1410
Zagorje ob Savi, na podlagi Sklepa Sveta
OŠ Ivana Skvarče z dne 12. 3. 2009, se
razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 8. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi; potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost; program vodenja zavoda) in opisom dosedanjih delovnih
izkušenj s kratkim življenjepisom, pošljite
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov Svet Osnovne šole Ivana Skvarče
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 44, 1410
Zagorje ob Savi, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Ivana Skvarče

Ob-2403/09
Svet zavoda Osnovne šole Pod goro
Slovenske Konjice, Šolska ulica 3, 3210
Slovenske Konjice, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) razpisuje
delovno mesto
ravnatelja šole (m/ž).
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s 53., 58., 92., 94. in 107.a členom Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07
– UPB5 in 36/08), in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
svetovalnega delavca v osnovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v letu dni po
začetku mandata,
7. ima najmanj pet let delovnih izkušenj
z vzgojo in izobraževanjem,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil zoper njega uveden kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja
Osnovne šole Pod goro, Šolska ulica 3, Slovenske Konjice.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
pet let.
Predviden začetek dela bo 1. 7. 2009.

Ob-2401/09
Svet zavoda Osnovne šole Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja in na podlagi sklepa seje
Sveta šole dne 11. 3. 2009, razpisuje prosto
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 36/08).
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Kandidati lahko v 8 dneh od objave tega
razpisa na naslov: Osnovna šola Pod goro,
Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice
z oznako: »Prijava na razpis za ravnatelja«
pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega
življenjepisa, programom vodenja in priloženimi overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim
potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in pristojnega okrajnega sodišča
o nezačetem kazenskem postopku v skladu
s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše kot osem dni.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Pod goro Slovenske Konjice
1101-9/2009/2
Ob-2405/09
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 69/08; v nadaljnjem besedilu ZJU) Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja naslednji
javni natečaj
za položaj generalnega direktorja
Direktorata za javno premoženje
Ministrstva za finance
I.
Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni
javni natečaj, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali najmanj magistrsko
izobrazbo (druga bolonjska stopnja);
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
2. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
3. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6.
člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje
delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izku-
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šnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
III.
Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in
metodami preverjanja usposobljenosti
uradnikov na položajih v državni upravi, ki
jih je določil Uradniški svet (standardi št.
906-2/2003 z dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1
z dne 22. 10. 2003 in 906-39/2004 z dne
22. 12. 2004), objavljenimi na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/.
IV.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. S kandidatom, izbranim na javnem natečaju, ki pred tem ni imel statusa
uradnika, se sklene pogodba o zaposlitvi
za obdobje petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani,
Beethovnova 11. Najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj je izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna
znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
V.
Pisno prijavo z izjavami je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek v skladu z 21.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Tea Juratovec, tel. 01/478-83-45 ali
Renata Pečaver, tel. 01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba
o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati
pa bodo prejeli obvestilo o neizbiri.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
65-44/2009
Ob-2407/09
Svet Glasbene šole Hrastnik, Cesta
1. maja 61, 1430 Hrastnik, na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/08).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidatk/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2009.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda) in kratek opis dosedanjih delovnih
izkušenj z življenjepisom pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov Svet zavoda Glasbene šole Hrastnik Cesta 1. maja 61, 1430,
s pripisom »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo prejeli/-e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Hrastnik
Ob-2411/09
Nadzorni svet Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
na podlagi 21. člena statuta v zvezi z določilom 55. člena statuta Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
razpisuje
delovno mesto člana uprave za razvoj in izvajanje dodatnih pokojninskih
zavarovanj.
Splošni pogoji:
Kandidati za funkcijo člana uprave morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo univerzitetno izobrazbo,
– imajo najmanj štiriletne delovne izkušnje pri vodenju poslov finančne inštitucije
oziroma podjetja primerljive velikosti in dejavnosti oziroma drugih primerljivih poslov,

ki potrjujejo, da imajo potrebne strokovne,
organizacijske in druge poslovodske sposobnosti ter znanje za uspešno opravljanje
te funkcije,
– obvladajo najmanj angleščino in slovenščino.
Posebni pogoji:
Kandidati za člana uprave morajo predložiti program razvoja Kapitalske družbe, s poudarkom na razvoju pokojninskih skladov, ki
jih upravlja Kapitalska družba d.d.
Kandidati za člana uprave morajo imeti
ustrezna strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog upravljanja Prvega pokojninskega sklada in pokojninskih
skladov.
Članu uprave traja mandat pet let in je
lahko ponovno imenovan.
Člana uprave imenuje skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
sprejema Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, z oznako »Za nadzorni
svet-razpis«. Prijave morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do dne 7. 4. 2009,
do 15. ure. Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju člana uprave obveščeni v osmih
dneh po imenovanju na skupščini Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.
Morebitne dodatne informacije lahko dobijo kandidati na naslovu: Kapitalska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119.
Nadzorni svet
Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d.
Ob-2414/09
Svet zavoda Knjižnice Dravograd, Koroška c. 47, 2370 Dravograd, na podlagi 21. in
22. člena Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnice
Dravograd (MUV, št. 21/2003 in Ur. l. RS, št.
135/03) razpisuje delovno mesto
direktorja (ž/m).
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– VII. stopnja izobrazbe družboslovne ali
druge ustrezne smeri,
– opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih
mestih,
– organizacijske sposobnosti, ki jih dokazuje s svojim preteklim delom,
– predloži program dela oziroma razvoja
knjižnice.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo petih let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite v 8 dneh po razpisu na naslov: Svet Knjižnice Dravograd,
Koroška c. 47, 2370 Dravograd, s pripisom
»Prijava na razpis, Ne odpiraj«.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonskem roku.
Svet zavoda Knjižnice Dravograd
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Druge objave
Ob-2390/09
Na podlagi prvega in drugega odstavka
146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 in 70/08) in 29. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list
RS, št. 85/04 in 55/06) ter prvega odstavka
6. člena Splošnih pogojev poslovanja za
spodbujanje razvoja na področju varstva
okolja (Uradni list RS, št. 117/05; v nadaljevanju: Splošni pogoji) v zvezi s četrtim
odstavkom 93. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 70/08), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju:
Sklad), objavlja
javni poziv
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
41OB09
1. Predmet poziva
Predmet poziva je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe, ki se bodo izvajale na
območju Republike Slovenije za naslednje
namene, ki so podrobneje določeni s spodaj
navedenimi ukrepi:
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
i Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla, njemu pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter
varovalne opreme,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– izvedbo oziroma prenovo inštalacij za
dovod goriva,
– nabavo in vgradnjo naprave za nevtralizacijo kondenzata,
ne vključujejo pa elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji, ploskovno ogrevanje ...).
ii Vgradnja toplotnih postaj za priklop na
omrežja daljinskega ogrevanja.
iii Vgradnja sistemov za prezračevanje
z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija):
– centralni sistem, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 80%
ali
– lokalni sistemi, z učinkovitostjo vračanja toplote odpadnega zraka najmanj 75%.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in vgradnjo naprave za centralno ali lokalno prezračevanje z vračanjem
toplote odpadnega zraka,
– nabavo in vgradnjo sistema za distribucijo zraka z elementi za vpihovanje in
odsesavanje ter krmilnimi elementi,
– nabavo in vgradnjo sistema za predgrevanje zraka s toploto zemlje ali vode.
iv Mikro soproizvodnja toplote in električne energije.
B – raba obnovljivih virov energije za
ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne
tople vode
i Vgradnja solarnih sistemov.

Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
– hranilnik toplote,
– vmesne povezave, črpalke, krmilne in
varovalne elemente sistema.
ii Vgradnja sistemov, ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto podtalnice ali
površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda-voda), zemlje oziroma kamnitih
masivov (toplotne črpalke po sistemu zemlja-voda).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne črpalke
z zunanjim izmenjevalnikom toplote,
– zemeljska dela (vrtanje ali izkop, pripravo podlage in zasipanje),
– nabavo in namestitev hranilnika toplote
ter povezavo s toplotno črpalko,
– ustrezne cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote in krmilno opremo.
iii Vgradnja učinkovitih kurilnih naprav
na lesno biomaso – na polena, pelete ali
sekance (kurilne naprave morajo imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%,
vrednost emisij prašnih delcev mora biti
manjša od 50 mg/m3; kurilne naprave na
polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči
kurilne naprave).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
C – raba obnovljivih virov energije za
pridobivanje električne energije
i Namestitev naprav oziroma izgradnja
objektov za pridobivanje električne energije
s pomočjo sonca, vode ali vetra z nazivno
močjo do 50 kW.
D – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih stavb (ne velja za
gradnje, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003)
i Zamenjava stavbnega pohištva, t.j.
oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev
z energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev ali
U ≤ 1,3 W/m2K za cele elemente (okvir in
zasteklitev skupaj).
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih oken, balkonskih
vrat oziroma fiksnih zasteklitev ter nabavo in
vgradnjo novih,
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet,
ne vključujejo pa vhodnih in garažnih vrat.
ii Izvedba toplotne izolacije fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom z:
– najmanj 15 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,3 W/m2K.

Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev ali izravnavo obstoječega
ometa, demontažo starih okenskih polic,
– nabavo in vgradnjo toplotne izolacije,
– nabavo in vgradnjo toplotno-izola
cijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
iii Izvedba toplotne izolacije poševne
strehe oziroma stropa proti neogrevanemu
podstrešju z:
– najmanj 25 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,18 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
vključno s parno zaporo, paroprepustno
folijo oziroma z drugimi materiali v funkciji
sekundarne kritine,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del na topli strani konstrukcijskega
sklopa (npr. z mavčno-kartonskimi, lesenimi,
kamnitimi, keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, lesenim opažem
ipd.), namestitve odtočnih žlebov, strelovodov in podobno.
iv. Izvedba toplotne izolacije tal nad neogrevano kletjo ali nad neogrevanim prostorom in tal nad zunanjim zrakom z:
– najmanj 10 cm izolacijskega materiala
s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK
ali ustrezno debelino drugega izolacijskega
materiala (d), da bo razmerje λ/d manjše od
0,4 W/m2K.
Obvezno je predložiti dokazilo za toplotno prevodnost (λ) izbrane izolacije.
Priznani stroški vključujejo:
– odstranitev obstoječih tlakov,
– nabavo, vgradnjo toplotne in hidro izolacije ter estriha kletnih prostorov,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del (npr. stenske in talne obloge,
namestitev električnih, odtočnih in ostalih
inštalacij in podobno).
E – gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, pri katerih
bo:
– razred energijske učinkovitosti stavbe,
izračunane po metodologiji, pripravljeni za
ta poziv, Qh ≤ 35 kWh/m2a,
– v objekt vgrajen centralni sistem prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka (rekuperacija),
– zagotovljenih najmanj 25% skupnih
potreb po toploti za ogrevanje in pripravo
sanitarne tople vode iz obnovljivih virov
energije,
– predložena PGD/PZI dokumentacija za
arhitekturo in strojne inštalacije za ogrevanje in prezračevanje izkazuje gradnjo energijsko učinkovite stanovanjske stavbe,
in sicer za naslednje ukrepe:
i Vgradnja stavbnega pohištva z izboljšanimi dvojnimi zasteklitvami, kjer znaša
toplotna prehodnost U < 1,0 W/m2K za za-
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steklitev oziroma U < 1,3 W/ m2K za okno in
okvir skupaj.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken, vrat in zunanjih senčil ter
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
ii Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, tal nad neogrevano
kletjo ali nad neogrevanim prostorom, tal
nad zunanjim zrakom, poševne strehe,
stropa proti neogrevanemu prostoru ...)
stanovanjskih stavb.
Priznani stroški vključujejo:
– celoten strošek nabave in vgradnje
izolacijskih materialov za posamezen sklop
zunanje lupine, ne vključujejo pa izvedbe
talnih, stenskih ali stropnih oblog in inštalacij,
– v primeru, da je ukrep toplotne zaščite sestavni del konstrukcije stavbe, se
lahko prizna 30% stroška nabave za celoten sklop.
iii Vgradnja centralnega sistema prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacija), z učinkovitostjo
vračanja toplote odpadnega zraka najmanj
80%.
Priznani stroški naložbe so enaki kot pri
1.A, razdelek iii.
iv Vgradnja sodobnih generatorjev toplote, naprav z visoko energijsko učinkovitostjo, ne glede na uporabljani energent,
pri čemer mora sistem zagotoviti najmanj
25% skupnih potreb po toploti za ogrevanje in pripravo sanitarne tople iz obnovljivih
virov energije.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev generatorja toplote, pripadajočih inštalacij in ustrezne krmilne ter varovalne opreme,
ne vključujejo pa elementov razvoda
ogrevalnega sistema in ogreval (radiatorji,
ploskovno ogrevanje ...).
V primeru gradnje nizkoenergijske
oziroma pasivne stanovanjske stavbe po
sistemu »na ključ«, ki vključuje vgradnjo
ustreznega stavbnega pohištva, toplotne
izolacije zunanje lupine objekta, vgradnjo
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka in sodobnega generatorja toplote, priznani stroški obsegajo 30% predračunske vrednosti objekta.
F – nabava energijsko učinkovitih naprav
i Nabava velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, sušilni in pomivalni stroji), ki so po porabi energije razvrščeni
v energijski razred A ali višje.
G – nabava okolju prijaznih vozil
i Nabava osebnih avtomobilov, motornih koles ali koles z motorjem, in sicer na
električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2 v kombiniranem načinu
vožnje, po podatkih proizvajalca, največ
120 g/km.
H – odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
i Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje
med priznane stroške.
ii Nabava in vgradnja malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih
enot (PE).
iii Prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I – nadomeščanje gradbenih materialov,
ki vsebujejo nevarne snovi
i Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno
največ 44,00 EUR/m2 zamenjane azbestne
kritine.
Zamenjavo kritine do skupne površine
300 m2 na posamezni objekt lahko izvede
vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje
krovskih del, za odstranjevanje azbestne
strešne kritine površine nad 300 m2 pa
mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje ministrstva za okolje in prostor.
Kot dokazilo o dokončanju naložbe
mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine,
ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list
o ravnanju z odpadki).
J – učinkovita raba vodnih virov
i Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
ii Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
K – oskrba s pitno vodo
i Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na
podlagi predračuna izvajalca in vključujejo
tudi DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden pri tistih namenih, kjer niso priznani
vsi stroški naložbe.
2. Višina sredstev
Višina sredstev po tem pozivu znaša 12
milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera je fiksna nominalna v višini 3,90%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ
10 let.
c) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe in največ 20.000,00
EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ
40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih stroškov naložbe:
– gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (1.E),
– raba obnovljivih virov energije za pridobivanje električne energije (1.C) in
– obsežnejša obnova objektov, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, in sicer
dveh v točki 1.D oziroma enega ukrepa
v točki 1.D in enega v točki 1.A ali 1.B ter
kateregakoli preostalega ukrepa tega poziva. Priznani stroški posameznega ukrepa
ne morejo presegati 20.000,00 EUR.
d) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita so upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove
zaključene dele so upravičene osebe iz
prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov oziroma lastniki ali imetniki
stavbne pravice na nepremičninah, kjer bo
naložba izvedena,
– ožji družinski člani upravičencev iz
predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski
partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali
posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.

Za kredite za posamezno naložbo lahko
zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe, skupna vrednost
kreditov pa ne more preseči 80.000,00
EUR za isti objekt oziroma naložbo. Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v primeru njegove
kreditne nesposobnosti, k odplačevanju
lahko pristopi soplačnik, pod pogojem, da
je ta kreditno sposoben po oceni banke in
zavarovalnice. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v skladu
s pogoji poziva.
Upravičenec, ki je v okviru iste naložbe
za posamezen namen ali ukrep že prejel
kredit ali nepovratna sredstva na drugih
razpisih, ki jih je izvajal ali jih izvaja Sklad,
za ta namen ali ukrep ne more pridobiti
kredita po tem pozivu.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev
za pridobitev kredita na podlagi tega poziva
so vključena v namene iz prve točke tega
poziva. Dodatna okoljska merila za vrednotenje zahtev niso predpisana.
e) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji
posamični
kredit
znaša
20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR,
kot določa točka 3.c poziva, najnižji znesek
kredita pa 2.000,00 EUR. Najdaljša odplačilna doba za kredite znaša 10 let. Kreditojemalec kredit vrača v mesečnih anuitetah,
ki ne smejo biti nižje od 40,00 EUR in ne
višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev
(upravno administrativne prepovedi, sodne
izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za
plačilo davkov in obveznih prispevkov za
socialno varnost. Pri obračunu anuitet se
bo uporabljal linearni način izračuna.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in
vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna kreditojemalcu pooblaščena
banka (Banka Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka) skladno s tarifnim pravilnikom Sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 35,00 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno 22,00
EUR (sorazmerni delež stroškov vodenja
kredita za prvo koledarsko leto se plača ob
podpisu kreditne pogodbe),
– za zavarovanje vračila kredita je zavarovalna premija odvisna od odplačilne dobe
kredita, in sicer:
Zavarovalna
premija v % od
zneska zavarovalne
osnove

Odplačilna doba

0,39%

do 1 leta

0,48%

od 1 do < 2 let

0,66%

od 2 do < 3 let

0,95%

od 3 do < 4 let

1,26%

od 4 do < 5 let

1,44%

od 5 do < 6 let

1,48%

od 6 do < 7 let

1,53%

od 7 do < 8 let

1,59%

od 8 do < 9 let

1,67%

od 9 do 10 let
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Efektivna obrestna mera (EOM) je prikazana v tabeli.

Višina kredita
v EUR

Odplačilna doba
v mes.

Anuiteta
v EUR

Stroški
ob podpisu
pogodbe
v EUR

EOM* v %

2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

36
72
120
36
72
120
36
72
120
36
72
120

58,96
31,20
20,15
88,44
46,80
30,23
147,40
78,00
50,39
294,80
156,00
100,77

55,16
68,25
75,38
65,25
84,87
95,58
85,41
118,12
135,98
135,82
201,23
236,94

8,06
7,29
6,80
6,93
6,38
6,01
6,02
5,66
5,38
5,35
5,12
4,90

Višina kredita
v EUR

Odplačilna doba
v mes.

Anuiteta
v EUR

Stroški
ob podpisu
pogodbe
v EUR

EOM* v %

15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

36
72
120
36
72
120
36
72
120
36
72
120

442,19
233,99
151,16
589,59
311,99
201,54
884,39
467,99
302,31
1.179,18
623,99
403,08

186,23
284,34
337,92
236,64
367,46
438,89
337,46
533,69
640,83
438,28
699,92
842,77

5,12
4,93
4,74
5,01
4,84
4,66
4,90
4,75
4,58
4,84
4,71
4,54

Izračunana efektivna obrestna mera
(EOM) je informativne narave. Izračunana
je ob predpostavki, da je kredit odobren
po pogodbeni obrestni meri 3,90% letno,
da je odobren in izkoriščen na zadnji dan
v mesecu ter prenesen v odplačilo naslednji
dan. V izračunu EOM so upoštevani stroški
sklenitve kreditne pogodbe, stroški zavarovanja in stroški vodenja kredita. Stroški ob
podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški zavarovanja, prišteje pa se jim še sorazmerni delež stroškov
vodenja kredita za čas od sklenitve kreditne
pogodbe do konca koledarskega leta (največ 22,00 EUR).
Izračun se spremeni, če se spremenijo
postavke, ki so upoštevane v informativni
tabeli. V izračunu niso zajeti stroški, navedeni v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih
(stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca zaradi
nerednega odplačevanja kredita, morebitni
stroški nakazovanja mesečnih obveznosti
in podobno).
Druge storitve na željo kreditojemalca
banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati 17,50 EUR.
f) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno s pogoji poziva in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila
pomeni nenamensko porabo sredstev.
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Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva koriščenja do vračila kredita po
zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi
druga pravna sredstva. Sklad ima pravico
kadarkoli z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo kredita, dodeljenega po tem pozivu.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Dokumentacijo za prijavo na poziv
z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko
skladu, j.s., tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo
po pošti. Dokumentacija z obrazci za vlogo
je na voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si v rubriki Pozivi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in mate
riala,
– izjavo izbranega dobavitelja/izvajalca
(obrazec Izjava),
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Dokumentacija za prijavo natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na poziv od
dneva objave poziva v Uradnem listu RS
dalje. Poziv velja do objave zaključka poziva v Uradnem listu RS zaradi dodelitve
vseh sredstev, vendar najkasneje do 29. 1.
2010.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen
z Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06, 126/07 in 65/08),
kolikor Zakon o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 in 70/08) ne določa drugače.
Razpisana sredstva se do porabe dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih
vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za
pridobitev kredita, ki vsebuje vse zahtevane
elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Sklad odločil
o vlagateljevi pravici do kredita.
Pritožba zoper odločbo Sklada ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni
spor.
Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o dodelitvi pravice do kredita okoliščine, ki vplivajo na izvedbo naložbe, tako spremenijo,
da je pridobljena pravica do kredita neustrezna, se lahko vlagatelj pred iztekom roka
za podpis kreditne pogodbe s pisno izjavo,
ki jo pošlje na Sklad, nepreklicno odpove
pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj zaprosi za kredit za isto
naložbo z novo vlogo v skladu z določbami
tega poziva.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj dostavi na naslov bančne poslo-
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valnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena
v odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh
pregleda dokumente in zahteva morebitne
dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi
kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku
10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in
pozove vlagatelja k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke,
vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita
preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od datuma sklenitve kreditne pogodbe, za
namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega poziva, pa 12 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali
v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže
banka kreditna sredstva na TRR izbranega
izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov:
1) celotni znesek kredita po predložitvi
dokazil o zaključku naložbe;
2) prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po
prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60% odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku
naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo
izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta
kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe.
Pri naložbah iz namena 1.I mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca
odlagališča o ustreznem deponiranju kritine,
ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list
o ravnanju z odpadki). Pri naložbah iz namena 1.K in pri ukrepu 1.J, razdelek ii, mora
kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje,
ki ga izda pristojni organ. Prav tako mora
kreditojemalec predložiti Vodno dovoljenje
pri ukrepu 1.B, razdelek ii, in 1.E, razdelek
iv, v kolikor gre za vgradnjo toplotne črpalke
po sistemu voda – voda. Pri ukrepu 1.B,
razdelek i, pa mora predložiti potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo ustrezno
potrdilo, v kolikor je sistem izdelan v samogradnji.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila
kredita uskladi s predloženimi računi. Banka
za vsak izplačani del kredita obračunava
pogodbene (interkalarne) obresti.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno
zaprosi Sklad za spremembo obsega del ali
posameznih postavk. V utemeljenih primerih
Sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega namena naložbe in
zneska kredita.
V primeru potrebe po zamenjavi izvajalca
med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja del, kreditojemalec
o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje k zamenjavi. V kolikor je kreditojemalec
zamenjal izvajalca del po sklenitvi kreditne
pogodbe in je nova predračunska vrednost
upravičenih stroškov nižja, se ustrezno nižji
znesek kredita določi v dodatku h kreditni
pogodbi.
Kreditojemalec lahko pred potekom roka
za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad
za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 6
mesecev. Sklad sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in spremembah podatkov
o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek
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naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za
izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec zagotoviti ustrezno izvedbo naložbe ter sam
ureja pogodbena razmerja s prejšnjim in
novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni
pred potekom roka za zaključek naložbe
ne dostavi banki dokazila o zaključku naložbe, ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka. Če kreditojemalec pravočasno
ne predloži dokazila o zaključku naložbe
ali pravočasno ne zaprosi za podaljšanje
roka za izvedbo naložbe, pravica do neizkoriščenega dela odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa lahko Sklad zaradi
nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje vračilo dotlej izplačanih
sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi za čas od koriščenja sredstev in
s stroški izterjave.
Banka prenese kredit v odplačilo prvi
dan v naslednjem mesecu po zaključenem
koriščenju kredita in posebej obračuna
kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih
je ta dolžan plačati v 8 dneh po prejemu
obvestila banke, ter prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo
banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka
posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične
banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem
računu.
Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
Ob-2425/09
Javno zbiranje ponudb
za najem površin za izgradnjo objektov
za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na bencinskih servisih
1. Na podlagi 3. člena Zakona o Družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji – UPB-1
(Uradni list RS, št. 20/04), Uredbe o določitvi
najmanjše višine povračil in drugih pogojev
za oddajo površin za izgradnjo objektov za
opravljanje spremljajočih dejavnosti na in
ob avtocestah ter hitrih cestah v upravljanju
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 25/96, 77/96 in 68/02;
v nadaljevanju Uredba) in internega Navodila za izvedbo metod razpolaganja in oddaje
v najem, Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje razpisuje oddajo v površin za izgradnjo
objektov za opravljanje spremljajočih dejavnosti v najem, na naslednjih bencinskih
servisih:
1) bencinski servis Radovljica – vzhod,
na AC odseku Vrba–Črnivec (Peračica) in
2) bencinski servis Radovljica – zahod,
na AC odseku Vrba–Črnivec (Peračica).
Ponudbo je možno oddati za eno ali obe
lokaciji. Trajanje najema je 30 let od sklenitve pogodbe.
2. Umestitev obojestranske površine za
spremljajoče dejavnosti – bencinskih servisov je predvidena v sklopu ureditev državnega lokacijskega načrta za navedeni
avtocestni odsek. Natančne lokacije in opisi
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Vrsta spremljajočih objektov, ki jih
mora zgraditi najemnik, je skladna z Uredbo in kategorijo, določeno z uredbo o državnem lokacijskem načrtu. Natančnejši opis je
v razpisni dokumentaciji.

4. Zainteresirani ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo na naslov
branka.videtic@dars.si in v zahtevi navedejo svoj naslov, ime, telefonsko številko in
elektronski naslov kontaktne osebe. Razpisna dokumentacija se pošilja izključno po
elektronski pošti v pdf obliki. Način pridobivanja dodatnih informacij je naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji za sodelovanje so navedeni
v razpisni dokumentaciji. Ponudniki lahko
sodelujejo samostojno ali kot partnerji v skupni ponudbi.
6. Višina minimalne začetne najemnine
in njeno naknadno poviševanje je določeno
skladno z Uredbo. V razpisni dokumentaciji
je navedena začetna najemnina kot izhodiščna cena za licitacijo za vsako lokacijo
posebej.
7. Veljavnost ponudb je najmanj 180 dni
od dneva odpiranja ponudb. Ponudbe morajo biti oddane na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
8. Za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti bančno garancijo v višini
15.000,00 EUR, z veljavnostjo 190 dni od
dneva odpiranja ponudb.
9. Rok za oddajo ponudb je sreda 6. 5.
2009 do 10. ure (dohodni žig glavne pisarne), na naslov DARS d.d., Izpostava Ljub
ljana, Glavna pisarna, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, na način, ki je določen v razpisni
dokumentaciji. Ponudbe, ki bodo prispele
po tem roku, bodo po končanem postopku
odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom.
10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
7. 5. 2009, ob 10. uri, v kletni sejni sobi, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
11. Merilo za izbor je najvišja ponujena
najemnina za posamezno lokacijo, ob izpolnjevanju vseh drugih zahtev, navedenih
v razpisni dokumentaciji.
DARS d.d.
Št. I.-446/09
Ob-2339/09
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju
s stvarnim premoženjem – 1: Slovenske
železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, vabijo k nakupu premičnin: uporabni rezervni deli.
Lokacija: različna skladišča po Sloveniji.
Predmet prodaje obsega:
– različne uporabne rezervne dele za
železniška vozila (lokomotive in vagone) ter
lepljene stike (Tip L S49 in UIC60); seznam
vseh rezervnih delov bo naveden v navodilu
za oblikovanje ponudb.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 293.988,34 EUR brez DDV.
Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh
po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za
oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje
in v skladu s tem navodilom v 11 dneh
po objavi vabila predložiti svoje ponudbe.
Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice,
d.o.o., Področje za nabavo, in sicer po faksu 01/291-48-33 ali po elektronski pošti:
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka
Rosić).
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
31. 3. 2009.
Slovenske železnice, d.o.o.
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Ob-2397/09
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in
43. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07), Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 122/07) in Programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne
občine Ljubljana za leto 2008 in 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
mat. številka: 5874025, ID št. za DDV:
SI67593321.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
2.1 Stavbno zemljišče:
– parc. št. 1532/15 pot v izmeri 66 m²,
vpisano v z.k. vl. št. 1357, k.o. Slape.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 8/2, m. e. 2 A/1, v površinah
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja MS 8/2, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
del planske celote M 8 Polje–Vevče–Kašelj
(Uradni list RS, št. 49/96, 54/04).
Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
Izhodiščna cena: 19.800,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
2.2 Stavbno zemljišče:
– parc. št. 1532/14 pot v izmeri 39 m²,
vpisano v z.k. vl. št. 1357 k.o. Slape.
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se po
določilih dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana nahaja v območju urejanja MS 8/2, m. e. 2 A/1, v površinah
za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
Območje urejanja MS 8/2, kjer se nahaja predmetno zemljišče, se ureja z določili
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
del planske celote M 8 Polje–Vevče–Kašelj
(Uradni list RS, št. 49/96, 54/04).
Navedeno zemljišče je v posesti uporabnikov.
Izhodiščna cena: 11.700,00 EUR.
Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnine, ki ga plača
kupec.
3. Pogoji prodaje
3.1 Prodajna pogodba bo sklenjena
v obliki notarskega zapisa.
3.2 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija
ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se
bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima

Mestna občina Ljubljana pravico zadržati
vplačano varščino.
3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.
3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe.
3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine
dolžan plačati še davek na promet nepremičnine, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na
svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino
v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine,
ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine
Ljubljana št.: 01261-0100000114, sklic na
štev. 201006. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti
v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO
oziroma matično številko, davčno številko,
številko transakcijskega računa, naziv in
naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba
nanaša,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
objavljene izhodiščne cene nepremičnine,
– priloge iz točke 4.5. teh pogojev za
udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
4.3 Ponudniki morajo oddati popolno
ponudbo z vsemi prilogami v roku 10 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo
priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija
za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana,
1000 Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, z oznako:
– za nepremičnino pod 2.1: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnin v območju
urejanja MS 8/2 – 2.1«,
– za nepremičnino pod 2.2: »Ne odpiraj
– ponudba za nakup nepremičnin v območju
urejanja MS 8/2 – 2.2«.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetniki
posamezniki),
– overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 1. 8. 2009.
5. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše
podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z ne-
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premičninami, tel. 01/306-10-68, kontaktna
oseba Darja Fetih.
Ogled nepremičnine in dokumentacije
v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 7. 4. 2009 v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Klub 15 (Dvorana), Mestni trg 1,
Ljubljana, s pričetkom:
– za nepremičnino pod 2.1: ob 11. uri,
– za nepremičnino pod 2.2: ob 11.30 .
6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino,
v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi
ponudbe in z njimi opravila pogajanja.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb.
6.4 Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko
ustavita začeti postopek razpolaganja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni
strani Mestne občine Ljubljana http://www.
ljubljana.si /si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.
Mestna občina Ljubljana
Št. 351-123/2007
Ob-2423/09
Mestna Občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, objavlja
javno zbiranje
ponudb za ustanovitev stavbne pravice
za postavitev montažne športne
dvorane pri OŠ Mladika
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,
79/01, 30/02, 110/02 ZDFB, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakon
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Sklep 9.
redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Ptuj, z dne 23. 7. 2007.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina
Številka zemljiške parcele 1692/9 v izmeri 2.210 m2 dvorišče, k.o. Ptuj.
Oznaka prostorske enote: Območje
P11-13 Mladika, poselitveno območje za
katerega do sprejema lokacijskega načrta,
posege v prostor ureja Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje mesta Ptuj
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.
7/94, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št.
11/97 in 12/06).
3. Namen javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za postavitev
montažne športne dvorane ob OŠ Mladika
za dobo 40 let.
Mestna občina Ptuj (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik),
ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med
razpisovalcem in prevzemnikom stavbne
pravice, v 12 mesecih od pravnomočnosti
gradbenega dovoljenja, izvedel postavitev
montažne športne dvorane ob OŠ Mladika,
v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne
dokumentacije.
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4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi
prevzemnik
Ocenjena vrednost nadomestila za stavbno pravico znaša letno 5.757,05 € (brez DDV)
in jo bo prevzemnik stavbne pravice po računu poravnal v mesecu januarju za tekoče leto
v obdobju 40 let, s tem, da z dnem ustanovitve stavbne pravice plača sorazmerni del
nadomestila do izteka koledarskega leta.
Prevzemnika stavbne pravice bremenijo
DDV, takse, in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na postavitev navedenega objekta.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med
8. in 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov
pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti,
faksu: 02/748-29-98, ali na tel. 02/748-29-50
in e-mail: maja.erjavec@ptuj.si.
6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko
ponudniki predložijo ponudbe
Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako,
da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila,
izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna
dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo
in tehnične pogoje.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 31. 12. 2009.
7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 31. 3. 2009 do 12.
ure na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj z vidno oznako »Ne odpiraj
– Ponudba« in z navedbo«Stavbna pravica
za postavitev montažne športne dvorane ob
OŠ Mladika«.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku
oziroma pošiljatelju.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja
ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima
pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila,
da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja.
Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Ivan
Vidovič, odgovorna oseba za izvajanje investicije.
Mestna občina Ptuj

6. Stanka Pezdevška, kot sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje
motornih vozil – avtokleparske, avtoličarske in avtomobilske stroke, z dnem 4. 3.
2009.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 007-39/2009/5
Ob-2370/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitve:
1. Sonje Jurinec Vajda kot sodne izvedenke, imenovane za strokovno področje
medicine – oftalmologije, z dnem 28. 2.
2009.
2. Deana Škofa kot sodnega izvedenca
in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništva – gradbeništva
splošno, z dnem 2. 3. 2009.
3. Iva Gerenčerja kot sodnega izvedenca, imenovanega za strokovno področje
gradbeništva – gradbeništva splošno in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno
področje gradbeništva – gradbenih objektov,
z dnem 2. 3. 2009.
4. Janeza Polaka kot sodnega izvedenca
in sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništva – komunale,
stavbnih zemljišč, z dnem 3. 3. 2009.
5. Prim. dr. Jožeta Bedernjaka, dr. med.
kot sodnega izvedenca, imenovanega za
strokovno področje medicine – epidemiologije, infektologije, z dnem 4. 3. 2009.

Št. 253/09
Ob-2418/09
Obveščamo vas, da z dnem 1. 4. 2009
preneha samostojno odvetništvo odvetnika
Franja Martinca iz Ljubljane, Komenskega
ulica 16, glede na to, da je pričela poslovati
odvetniška družba
Odvetniška družba Martinec in Svetina,
o.p., d.o.o.
Odvetnika Franja Martinca od 1. 4. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški družbi Martinec in Svetina, o.p.,
d.o.o., Komenskega 16, Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije

Št. 007-39/2009/6
Ob-2406/09
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07, 84/08) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev
1. Igorja Štublja kot sodnega izvedenca,
imenovanega za strokovno področje strojev
in opreme – energetske opreme in naprav,
procesne tehnološke opreme in naprav, inštalacijske opreme in naprav, kovinske in
nekovinske predelovalne opreme strojev in
naprav, z dnem 9. 3. 2009.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 253/09
Ob-2419/09
Obveščamo vas, da z dnem 1. 4. 2009
odvetniku Svitu Svetina preneha status zaposlenega odvetnika pri odvetniku Franju
Martincu, Komenskega ulica 16, Ljubljana,
glede na to, da je pričela poslovati odvetniška družba
Odvetniška družba Martinec in Svetina,
o.p., d.o.o.
Odvetnika Svita Svetino od 1. 4. 2009
dalje vodimo kot odvetnika družbenika v Odvetniški družbi Martinec in Svetina, o.p.,
d.o.o., Komenskega 16, Ljubljaan.
Odvetniška zbornica Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2009
Ob-1901/09
Pravila sindikata podjetja Fersped
BPE Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-001/94 0800-11, z dne 20. 1. 1994
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 1, z dne 14. 1. 1994
se z dne 13. 2. 2009 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2340/09
Ime medija: e-Fotografija.
Izdajatelj: Image DTP inženiring d.o.o.
Berčičeva 8b, Ljubljana.
Lastnik z najmanj 5% deležem kapitala in
upravljalskih pravic: Kastelic Ksenija, Rusjanov trg 8, Ljubljana – 99%.
Viri financiranja: oglaševanje.
Direktor: Intihar Matjaž, Rusjanov trg 8,
Ljubljana.
Ob-2341/09
Ime medija: DIALOGI.
Izdajatelj: Založba Aristej d.o.o., Marčičeva ulica 19, 2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno bivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala: Emica Antončič,
Cankarjeva ulica 6c, Maribor.
Odstotek lastniškega deleža: 100%.
Uprava izdajatelja: mag. Emica Antončič,
direktorica.
Ob-2413/09
Dne 6. 3. 2009 je postala (na osnovi soglasja Ministrstva za kulturo št.
61513-7/2008/7) 100 odstotna lastnica družbe Radio Tempo, d.o.o., Polzela 131, 3313
Polzela, družba Naš čas, d.o.o., Kidričeva
2a, 3320 Velenje.
Direktor družbe Radio Tempo, d.o.o. je
Boris Zakošek, odgovorna urednica je Mira
Zakošek.
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Objave gospodarskih družb
Ob-2402/09
Veletekstil Trgovina na debelo in drobno
d.d., Leskoškova cesta 10, Ljubljana, kot
prenosna družba, na podlagi določila člena
629 Zakona o gospodarskih družbah v zvezi
s členom 586 Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
Družba Veletekstil Trgovina na debelo in
drobno d.d., Leskoškova cesta 10, Ljubljana
je dne 12. 3. 2009 predložila registrskemu
sodišču Okrožnega sodišča v Ljubljani Delitveni načrt prenosne družbe Veletekstil d.d.
z dne 11. 3. 2009.
Delničarje prenosne družbe Veletekstil
d.d. se obvešča in opozarja, da lahko na
sedežu prenosne družbe Leskoškova cesta 10, Ljubljana v času do datuma sklica
skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi,
pregledajo listine navedene v 2. odstavku
586. člena Zakona o gospodarskih družbah,
pri čemer jim je prenosna družba dolžna na
njihovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahteve, brezplačno dati
prepis teh listin, kot tudi, da bodo navedene
listine predložene na sami skupščini družbe, na kateri bo uprava prenosne družbe
obrazložila vsebino Delitvenega načrta prenosne družbe ter delničarje obvestila o vseh
pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Upnike ter svet delavcev prenosne družbe Veletekstil d.d. se obvešča in opozarja,
da jim je prenosna družba dolžna na njihovo
zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan
po prejemu zahteve, brezplačno dati prepis
delitvenega načrta.
Veletekstil d.d.
Uprava prenosne družbe
direktor Anton Maglica

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-2398/09
Direktor družbe PIŠOT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Novi Gorici, z matično št. 1617095000,
v skladu s 520. členom ZGD-1, drugič objavlja sklep, ki ga je zaradi izključitve družbenika skupščina družbenikov sprejela dne
3. 2. 2008:
„Na podlagi prve alinee drugega odstavka 502. člena ZGD-1 se osnovni kapital
družbe zmanjša za znesek 6.100.000,00
SIT oziroma 25.455,00 EUR, in sicer iz
12.200.000,00 SIT oziroma 50.910,00 EUR
na 6.100.000,00 SIT oziroma 25.455,00
EUR.“
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PIŠOT d.o.o.
direktor Mitja Pišot

Sklici skupščin
Ob-2338/09
Na podlagi Statuta delniške družbe Hit
Larix d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicujemo
22. redno skupščino
delniške družbe Hit Larix d.d.,
ki bo dne 22. 4. 2009, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič), Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev sprejetega revidiranega
letnega poročila in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim revidiranim letnim poročilom
družbe Hit Larix d.d. za poslovno leto 2008
in Poročilom upravnega odbora o preveritvi
letnega poročila.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovitev in uporaba bilančnega
dobička.
Na dan 31. 12. 2008 znaša bilančni dobiček družbe Hit Larix d.d. 3.509.835,04 EUR
in se uporabi za;
– izplačilo dividend delničarjem v znesku
1.202.070,00 EUR oziroma 10,20 EUR bruto na delnico;
– prenos v preneseni dobiček v znesku
2.307.765,04 EUR, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Upravičenci do dividend so delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan 22. 4.
2009.
Družba bo izplačala dividende v roku 30
dni od sprejema sklepa na skupščini.
3.2. Razrešnica upravnemu odboru.
Predlog sklepa: skupščina upravnemu
odboru v skladu s členom 294 ZGD-1 podeli razrešnico za delo v poslovnem letu
2008.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za poslovno leto 2009 revizijsko
družbo IN REVIZIJA Družba za revidiranje
in svetovanje d.o.o., Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z letnim poročilom in poročilom upravnega odbora bo delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, vsak delovni
dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri v istem prostoru. Skupščina bo
v tem primeru veljavno sklepala in odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Hit Larix d.d.
Ob-2344/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1. in 41. člena Statuta
delniške družbe KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji, Tovarniška c. 36, Logatec, likvidacijski
upravitelj sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe KLI Logatec, d.d. –
v likvidaciji, Tovarniška c. 36, Logatec,
ki bo v torek, dne 21. aprila 2009, ob
13. uri, na sedežu družbe Tovarniška cesta 36, Logatec, s predlaganim naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednica skupščine: Barbara Kürner Čad,
– preštevalki glasov: Simona Lupšina in
Gabrijela Ivančič.
Skupščini bo prisostvoval notar Andrej
Rozman.
2. Poročilo o poteku likvidacije družbe
KLI Logatec d.d. – v likvidaciji.
Predlog sklepa:
a) Skupščina delničarjev sprejme vmesno poročilo likvidacijskega upravitelja o poteku likvidacije družbe KLI Logatec d.d. –
v likvidaciji.
b) Skupščina delničarjev sprejme sklep,
da ni več ekonomskih in pravnih razlogov za
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nadaljevanje družbe, zato se postopek likvidacije družbe nadaljuje do končnega izbrisa
družbe iz sodnega registra.
3. Predlog za vmesno delitev likvidacijske mase.
Predlog sklepa:
a) Znesek denarnih sredstev iz unovčene
likvidacijske mase na dan 2. 3. 2009 znaša
4.085.416,00 EUR, od tega se delničarjem
razdeli 3.878.067,00 EUR, kar predstavlja
3,00 EUR bruto na delnico. Do izplačila so
upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo ob koncu dneva 21. 4. 2009;
b) Ostanek zneska ostane nerazdeljen
do dokončnega poplačila vseh terjatev in
obveznosti družbe oziroma do dokončnega
unovčenja likvidacijske mase.
Izplačilo se izvrši v 30 dneh od sklepa
skupščine.
4. Plačilo za delo likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: mag. Edvinu Makucu se
skladno s sklepom skupščine z dne 21. 4.
2008 zaradi zmanjšanega obsega dela
določi nova višina plačila za delo v višini
2.000,00 EUR bruto mesečno in sicer do
31. 12. 2009. Z likvidacijskim upraviteljem
se podpiše ustrezna podjemna pogodba.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo. Kot datum
prijave se šteje datum, ko je družba prejela
obvestilo. Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob prihodu na skupščino pred vstopom
v sejno sobo, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo. Nasprotne predloge k posamezni točki
dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni
obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh po
objavi sklica skupščine na upravo družbe. Če
skupščina družbe ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne ob
13.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovnik med 9. in 10. uro.
KLI Logatec, d.d. – v likvidaciji
mag. Edvin Makuc, likvidacijski
upravitelj
Ob-2361/09
Na podlagi 26. člena Statuta uprava
družbe Kompas Bled d.d., sklicuje
18. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v sredo, 22. 4. 2009, ob 10. uri,
v Hotelu Krim na Bledu.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predsedujoči: po Statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Biserka Jaklovič.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2008, pisnega poročila NS k letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi in NS.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2008 in pisnim Poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu
z 274.a člena ZGD predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča Skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2008.
b) Čisti dobiček poslovnega leta znaša
17.690,00 €, preneseni čisti dobiček višini
3.885,00€, in ostane nerazporejen.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
Nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2008 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3. Poslovni plan družbe za leto 2009.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2009.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega reda, lahko svoj pismeni predlog za
obravnavo,in predlog sklepa pošlje upravi
podjetja najmanj 3 dni pred Skupščino. Leta bo odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni
red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo.
Evidentiranje se začne ob 9.30, v Hotelu
Krim Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi Skupščine.
Kompas Bled d.d.
Št. 12/09
Ob-2362/09
Skladno z 19. členom Statuta delniške
družbe Merkur zavarovalnica d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 58, sklicuje
uprava družbe
17. redno skupščino
delničarjev družbe Merkur
zavarovalnica d.d.,
ki bo dne 22. 4. 2009, ob 12.30, na sedežu družbe, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Seznanitev delničarjev s sprejemom
letnega poročila za leto 2008.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se uporabi skladno s predlogom uprave.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: statut se spremeni skladno s predlogom uprave.
5. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta.
6. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2008.
7. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2009
se imenuje revizijska družba po predlogu
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov delničarjev na vpogled na sedežu družbe Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine kot delničarji družbe
vpisani v register KDD, d.d.

Vsakega delničarja lahko na skupščini
zastopa pooblaščenec na podlagi overjenega pisnega pooblastila. Pooblaščenec mora
pooblastilo predložiti najkasneje ob začetku
skupščine družbe.
Merkur zavarovalnica d.d.
uprava družbe
Ob-2363/09
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Blisk Montaža inštalacije, krovskokleparska dela in zaključna dela v gradbeništvu, d.d. Murska Sobota, Plese 9, uprava
sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Blisk Montaža d.d.,
ki bo v sredo 22. 4. 2009, ob 16. uri,
v predavalnici Srednje tehnične šole v Murski Soboti.
I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Imenuje se organe skupščine v naslednji
sestavi:
Predsednik skupščine: Rituper Dejan,
univ. dipl. prav.
Uradni preštevalec glasov: Černjavič
Štefan.
Vabljeni notar: mag. Alenka Ratnik, univ.
dipl. prav.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejme predlagano letno poročilo o poslovanju družbe Blisk Montaža d.d. za leto
2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa
Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008
v višini 762.330,72 EUR se uporabi:
– Del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leta 2008 v višini
210.800,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend tako, da znaša bruto dividenda 31,00
EUR na delnico. Dividende se izplačajo do
konca leta 2009, izplačilo pa ne sme ogrožati likvidnosti podjetja. Dividende se izplačajo tistim delničarjem, ki bodo kot lastniki
delnic knjiženi v Klirinško depotni družbi na
dan sklica skupščine 22. 4. 2009.
– Del bilančnega dobička, ki izvira iz
čistega poslovnega izida leta 2008 v višini
26.000,00 EUR bruto se uporabi za nagrado upravi in v višini 22.000,00 EUR bruto za
nagrade članom nadzornega sveta.
– Preostali bilančni dobiček v višini
503.530,72 EUR ostane nerazdeljen.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
NS družbe za leto 2008.
II. Vpogled gradiva: gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe(tajništvo) Blisk montaža d.d. Plese
9, Murska Sobota, od 12. do 14. ure, od
dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
III. Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice
poleg delničarjev tudi njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki se pisno prijavijo. Prijave morajo prispeti s priporočeno pošto na sedež
družbe oziroma morajo biti osebno oddane
najkasneje tri dni pred skupščino.
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IV. Čas sklica: skupščina je sklicana dne
22. 4. 2009 ob 16. uri. Če tedaj ni dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje istega
dne v istih prostorih ob 16.30, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Blisk montaža d.d.
predsednik uprave
Goldinskij Boris
Ob-2388/09
Na podlagi 36. člena Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d., uprava Telekoma
Slovenije d. d., s sedežem v Ljubljani, Cigaletova 15, sklicuje
15. skupščino delničarjev,
ki bo 22. 4. 2009, ob 14. uri, v Dvorani za multimedijske predstavitve na sedežu
družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Rok Čeferin,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Robert Ernestl in Nejc Apšner.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Bojan Podgoršek.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki predstavljajo kapital.
Predlog sklepa:
Skupščina Telekoma Slovenije, d.d. izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki
predstavljajo kapital:
– mag. Tomaž Berginc
– mag. Ciril Kafol
– dr. Tomaž Kalin
– dr. Bogdan Topič
– dr. Marko Hočevar
– dr. Jaroslav Berce.
Mandat članov nadzornega sveta, ki
predstavljajo kapital, začne teči dne 26. 4.
2009, to je po poteku mandata sedanjemu
nadzornemu svetu.
3. Nagrajevanje članov nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa:
3.1. Članom nadzornega sveta se določi
sejnina v naslednjih višinah:
– član nadzornega sveta: 275,00 EUR
bruto na sejo,
– predsednik nadzornega sveta (130%):
357,50 EUR bruto na sejo.
3.2. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu,
v obliki dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Dnevnice in prevozni
stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki
urejajo dnevnice in prevozne stroške za Telekom Slovenije, d.d. Stroški za prenočišče
se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana
nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki
sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od
kraja dela organa najmanj 100 kilometrov,
če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu
ni bilo predvidene nobene vožnje javnega
prevoznega sredstva več, ali zaradi drugih
objektivnih razlogov.
3.3. Stroške izobraževanja in izpopolnjevanja članov nadzornega sveta na področjih, ki so pomembna za kakovostno in
učinkovito izvrševanje njihovih nalog nosi
Telekom Slovenije, d.d.

II. Gradivo.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Cigaletova
15, Ljubljana, v informacijski pisarni (pritličje), vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine do 22. 4. 2009, od 10. do 12. ure.
Sklic skupščine in celotno gradivo z dnevnim
redom in predlaganimi sklepi je dostopno tudi
na spletnih straneh družbe www.telekom.si
ter na borznem sistemu elektronskega obveščanja SEOnet.
III. Udeležba na skupščini in glasovanje:
pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni
pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico
na podlagi pisnega pooblastila, ki ga morajo delničarji deponirati na sedežu družbe in
ostane shranjeno pri družbi do preklica. Prijava na skupščino je pravočasna, če prispe na
sedež družbe oziroma na faks 01/231-47-36,
do vključno 17. 4. 2009 do 13. ure.
Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe
6.535.478. Od tega je skupno število delnic
z glasovalno pravico 6.535.478. Vse delnice
so istega razreda.
IV. Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 15. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave:
mag. Bojan Dremelj
Ob-2389/09
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 in 7.
poglavja 2. točke veljavnega Statuta družbe
KOSTAK komunalnega stavbnega podjetja
d.d., uprava sklicuje
16. redno skupščino
delniške družbe KOSTAK komunalno
stavbnega podjetja d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 4. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe, Leskovška cesta 2a, Krško, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalca glasov Branka Lavrenčiča in Renato Resnik.
Skupščini prisostvuje tudi vabljeni notar
Boris Pavlin.
2. Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe KOSTAK d.d. za poslovno leto 2008, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK d.d., z dne
16. 3. 2009, ki se nanaša na preveritev in
potrditev revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
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a) Bilančni dobiček družbe KOSTAK d.d.
Krško, na dan 31. 12. 2008 znaša 1.402.094
EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička
leta 2002–2007 v višini 1.071.185 EUR in nerazdeljenega dobička poslovnega leta 2008
v višini 330.909 EUR.
Del bilančnega dobička, ki izvira iz dobička leta 2002 v višini 11.144,87 EUR in
dobička leta 2003 v višini 108.855,13 EUR,
se razporedi za izplačilo dividend delničarjem
v višini 3,00 EUR na delnico.
Izplačilo dividend bo v roku 60 dni po
datumu zasedanja skupščine delničarjev.
Preostanek bilančnega dobička v višini
1.282.093,95 EUR, ki predstavlja dobiček
leta 2003–2008, ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
b) Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Seznanitev z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta ter izvolitev in imenovanje nadomestnih članov nadzornega
sveta, ki zastopata interese delničarjev.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Skupščina delničarjev se seznani z odstopnima izjavama članov nadzornega sveta Franca Bogoviča in Christiana Johanna
Lampla.
b) Skupščina delničarjev družbe KOSTAK
d.d. izvoli in imenuje Melito Čopar in Leonharda Merckensa, kot nadomestna člana
nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, z mandatom, ki traja od dneva izvolitve do 31. 8. 2012, ko se mandat ostalim
članom nadzornega sveta izteče.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina delničarjev potrdi spremembe Statuta družbe v točki III./1., z naslovom:
»Dejavnosti družbe« zaradi uskladitve obstoječih dejavnosti z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD (Ur. l. RS, št. 69/07
in 17/08). Spremembe so zapisane v prilogi
1 tega vabila.
b) Skupščina delničarjev potrdi dopolnitev
Statuta v točki III./1., z naslovom »Dejavnost
družbe«, z dopolnjenimi dejavnostmi, ki so
zapisane v prilogi 2 tega vabila.
c) Skupščina delničarjev potrdi dopolnitev
Statuta v točki X., z naslovom »Letno poročilo, dobiček in dividenda«, tako, da se doda
zaporedna nova točka X./4., ki glasi: Dobiček
družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko
v skladu z zakonom in Pogodbo o udeležbi
delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo
delavcev pri dobičku.
6. Pooblastilo upravi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina delničarjev pooblašča upravo,
da sklene s predstavniki delavcev pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku, skladno
z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku
in na osnovi predhodnega soglasja nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2009 imenuje revizijska družba IN REVIZIJA, družba za
revidiranje in svetovanje d.o.o., Linhartova
11/a, 1001 Ljubljana.
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Pobude in vprašanja delničarjev.
Gradivo
Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na
vpogled na sedežu družbe v splošno kadrovskem sektorju, pri Sonji Avsenak, vsak
delavnik od 10. do 14. ure od dneva objave
sklica skupščine družbe KOSTAK d.d., do
vključno datuma zasedanja skupščine. Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh
družbe www.kostak.si.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi, vložijo v sedmih dneh od dneva objave
sklica skupščine, priporočeno po pošti ali
neposredno v tajništvo družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo ter
deponirajo pooblastila na sedežu družbe
KOSTAK d.d.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji, ki so kot lastniki
delnic vpisani v Centralno Klirniško depotno družbo 3 dni pred dnevom skupščine
ter s toliko glasovi, kolikor imajo tedaj delnic
oziroma glasov oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki s pisnim pooblastilom.
Udeleženci skupščine se izkažejo z vabilom, osebno izkaznico ali drugo javno listino
in s podpisom na seznam udeležencev.
Zaradi sestavitve seznama udeležencev,
prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so
dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega kapitala.
KOSTAK d.d.
Božidar Resnik, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave
Ob-2409/09
Uprava banke UniCredit Banka Slovenija
d.d. na podlagi XIII.A. točke statuta banke
sklicuje
skupščino
Unicredit banka Slovenija d.d.,
ki bo v četrtek, 23. 4. 2009, ob 13. uri,
v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Rok
Rozman.
Za preštevalko glasov se imenuje Vukoja
Marija.
Ugotovi se prisotnost vabljenega no
tarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2009.
Predlog sklepa:
Na podlagi mnenja nadzornega sveta
se sprejme plan razvoja in temelji poslovne
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politike za leto 2009 po predlogu uprave
banke.
3. Poročilo nadzornega sveta banke
v zvezi z letnim poročilom banke za leto
2008.
Predlog sklepa:
Skupščina banke se seznani s poročilom
nadzornega sveta banke v zvezi z letnim
poročilom banke za leto 2008.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2008.
Predlog sklepa:
Skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju
za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta
banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina banke sprejme predlog
uporabe bilančnega dobička v letu 2008,
in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega
leta 2008 v višini 9.241.774,58 EUR ne deli
delničarjem in se v celoti razporedi v druge
rezerve iz dobička.
5.2. Skupščina banke podeli razrešnico
članom uprave in nadzornega sveta za leto
2008.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2009 se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija
d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
7.1. Člen II.D. statuta banke se v celoti
nadomesti z naslednjim besedilom, tako da
se po novem glasi kot sledi:
»Banka je del skupine UniCredit Italiano Banking Group (»skupine«). Kot članica skupine mora banka v skladu z veljavnim zakonom upoštevati direktive, ki jih bo
prejela od UniCredit Bank Austria AG, kot
sub-holding skupine (»Sub-holding družba«). Sub-holding družba bo nadzorovala
ustrezno implementacijo in upoštevanje
direktiv, izdanih s strani UniCredit S.p.A.
(»Holding družbe« oziroma »Holding smernic«) v banki in v kateri koli od družb, ki jih
obvlada. Holding smernice so tista pravila, ki določajo jasno upravo, organizacijski
model in odgovornost direktorjev v ključnih
procesih skupine, izdanih ob izvajanju pooblastil Holding družbe pri nadzoru in koordiniranju skupine, v skladu z navodili, ki jih
izda Banka Italije z namenom ohranjanja
stabilnosti skupine.
V skladu z veljavnim zakonom se banka zavezuje, da bo Sub-holding družbi in,
v kolikor je to zahtevano na podlagi pravnih in regulatornih obveznosti, neposredno
Holding družbi, posredovala vse podatke in
informacije o svojih dejavnostih.«
7.2. Člen IV.C. statuta banke se v celoti
črta.
7.3. Člen VI.D. in VI.E. statuta banke se
v celoti nadomestita z naslednjim besedilom, tako da se po novem glasita kot sledi:
»VI.D. Bančne storitve in druge dejavnosti, ki jih sme opravljati banka, se v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 s spremembami)
razvrstijo v:
VI.D.(a) K/64.190 Drugo denarno posredništvo,
VI.D.(b) K/64.910 Dejavnost finančnega
zakupa,

VI.D.(c) K/64.920 Drugo kreditiranje,
VI.D.(d) K/64.990 Drugje nerazvrščene
dejavnosti finančnih storite, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov,
VI.D.(e) K/64.300 Dejavnost skrbniških
in drugih skladov ter podobnih finančnih
subjektov,
VI.D.(f) K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom,
VI.D.(g) K/66.300 Upravljanje finančnih
skladov,
VI.D.(h) K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
VI.D.(i) K/66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov.
VI.E. Banka opravlja tudi ostale storitve,
ki se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
s spremembami) razvrstijo v:
VI.E.(a) F/41.100 Organizacija izvedbe
stavbnih projektov,
VI.E.(b) L/68.100 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami,
VI.E.(c) L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
VI.E.(d) N/77.330 Dajanje pisarniške
opreme in računalniških naprav v najem in
zakup,
VI.E.(e) N/77.390 Dajanje drugih strojev,
naprav in opredmetenih sredstev v najem
in zakup,
VI.E.(f) J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
VI.E.(g) J/58.290 Drugo izdajanje programja,
VI.E.(h) J/62.010 Računalniško programiranje,
VI.E.(i) J/62.090 Druge z informacijsko
tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
VI.E.(j) J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
VI.E.(k) J/63.110 Obdelava podatkov in
s tem povezane dejavnosti,
VI.E.(l) J/63.120 Obdelava spletnih portalov,
VI.E.(m) M/69.103 Druge pravne dejavnosti,
VI.E.(n) M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje,
VI.E.(o) M/70.220 Drugo podjetniško in
poslovno svetovanje,
VI.E.(p) P/85.590 Drugje nerazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabjanje.«
7.4. Člen XXXII.A. statuta banke se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom, tako
da se po novem glasi kot sledi:
»Z dnem vpisa tega statuta v sodni register preneha veljati statut Banke z dne 14.
(štirinajstega) maja 2008 (dvatisočosem) in
ga prečiščeno besedilo tega statuta v celoti
nadomesti.«
7.5. V skladu s spremembami statuta
banke skupščina banke sprejme čistopis
statuta banke, ki je v prilogi sestavni del
tega sklepa.
8. Razno: gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, od 20. 3. 2009
dalje. Skupščine banke se imajo pravico
udeležiti delničarji banke, v korist katerih
so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
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oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, 10 dni pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega
pooblastila.
Uprava banke
Ob-2410/09
Nadzorni svet in uprava družbe Jeruzalem Ormož Vinogradništvo, vinarstvo,
sadjarstvo d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270
Ormož, vabita delničarje na
16. skupščino družbe,
ki bo v torek dne 21. 4. 2009, ob 12. uri,
v sejni sobi družbe na naslovu Kolodvorska
cesta 11, 2270 Ormož.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicateljev skupščine začel skupščino,
podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter
delničarje seznanil, da bo skupščino vodil
Samo Ošabnik kot predsednik, preštevalki
glasov pa bosta Milena Reberc in Vera Pavšner. Na skupščini bo prisoten notar Alojz
Slavko Keček.
2. Potrditev sklepov, sprejetih na 15.
skupščini družbe z dne 2. 2. 2009.
Predlog sklepa:
Potrdijo se sklepi, sprejeti na 15. seji
skupščine družbe Jeruzalem Ormož Vinogradništvo, vinarstvo, sadjarstvo d.d., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož, ki je bila
dne 2. 2. 2009, in sicer:
Sklep št. 2 z naslednjim besedilom:
Z 2. 2. 2009 se predčasno odpokličejo
člani nadzornega sveta Davorin Lesjak, Ivan
Kure, Martin Nose in Franc Rožanc.
Sklep št. 3 z naslednjim besedilom:
Z 2. 2. 2009 se za člane nadzornega
sveta družbe, za obdobje 4. let, imenujejo:
Janez Puklavec, roj. 31. 7. 1940, stanujoč Ulica bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana,
Božidar Kuharič, roj. 21. 5. 1940, stanujoč Miklošičeva ulica 37, 9000 Murska
Sobota,
Amalija Lukner, roj. 16. 4. 1948, stanujoča Flegeričeva 6, 2270 Ormož in
Davorin Lesjak, roj. 14. 4. 1974, stanujoč
Kolodvorska ulica 1, 2270 Ormož.

3. Sprememba statuta družbe
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta v predlaganem besedilu. Besedilo
sprememb in dopolnitev statuta je priloga
in sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila
statuta s sprejetimi odločitvami skupščine.
Delničarji se lahko udeležijo skupščine in
uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da so tri dni pred zasedanjem skupščine kot delničarji družbe vpisani
v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in da najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe. Delničarji lahko
udeležbo prijavijo osebno v registrski pisarni
– tajništvu na sedežu družbe, ali s priporočeno pošto, ki jo pošljejo na naslov družbe,
pri čemer je delničar veljavno prijavil udeležbo v primeru, če družba prejme prijavo
najmanj tri dni pred skupščino družbe.
Delničarji lahko svojo glasovalno pravico uresničujejo tudi preko pooblaščenca.
Pooblaščenec mora imeti pisno pooblastilo
delničarja, ki ga delničar ali pooblaščenec
deponira na sedežu družbe najmanj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo
ostane deponirano na sedežu družbe.
Delničarji in njihovi pooblaščenci se morajo na skupščini izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki družb
pa tudi z izpiskom iz sodnega registra (zadošča kopija). Pooblastila pooblaščencev
pravnih oseb, ki niso njihovi zakoniti zastopniki, morajo biti opremljena z žigom pravne
osebe in jim mora biti priložen veljavni izpisek iz sodnega registra (zadošča kopija).
Gradivo s predlogi sklepov, predlogom
spremembe statuta in utemeljitvami, je delničarjem na vpogled v registracijski pisarnitajništvu na sedežu družbe Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož od dneva objave sklica
do dneva skupščine in sicer vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Jeruzalem Ormož Vinogradništvo,
vinarstvo, sadjarstvo d.d.

Razširitve dnevnih redov
Ob-2426/09
Na podlagi določb ZGD-1 in na zahtevo
delničarjev Jureta Prebila in HD+ d.o.o., ki
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sta lastnika 2.150 (35,83%) delnic OPLR
družbe Opalit d.d., uprava družbe objavlja
razširitev dnevnega reda 5. skupščine delniške družbe OPALIT poslovne storitve d.d.,
Savlje 89, 1000 Ljubljana, ki bo v ponedeljek, dne 30. marca 2009 ob 14. uri v prostorih notarja Staneta Krainerja v Radovljici,
Gorenjska cesta 2.
Razširitev dnevnega reda:
4. Obravnava predloga delničarjev, da
skupščina daje soglasje k pripoznavi tožbenega zahtevka v zadevi opr. št. V Pg
2680/2007, ki teče pred okrožnim sodiščem
v Ljubljani.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev daje soglasje
k pripoznavi tožbenega zahtevka v zadevi
opr. št. V Pg 2680/2007, ki teče pred okrožnim sodiščem v Ljubljani.
5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
5.1 Skupščina družbe Opalit d.d. z dnem
skupščine odpokliče iz nadzornega sveta
Matjaža Rutarja, Marjana Pogačnika in
Franca Gliho.
5.2 Skupščina družbe Opalit d.d. za člane nadzornega sveta družbe z dnem skupščine imenuje Jureta Prebila, Marka Smoleta in Aleša Erbežnika.
6. Seznanitev delničarjev s Posebno revizijo, ki sta jo v letu 2008 za družbo Opalit
d.d. naredili družbi EBIT d.o.o., Velenje in
Ecum revizija d.o.o., Ljubljana.
Predlog sklepa:
Delničarji se seznanijo s posebnimi revizijami, ki sta jo v letu 2008 za družbo Opalit
d.d. naredili družbi EBIT d.o.o., Velenje in
Ecum revizija d.o.o., Ljubljana.
7. Vložitev tožbe proti Mitji Jenku, Francu
Glihi, Marjanu Pogačniku in Matjažu Rutarju
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev daje soglasje
družbi Opalit d.d. za vložitev tožbe zaradi
odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora družbe Opalit d.d. v času
od ustanovitve družbe do 22. 5. 2007, od
28. 11. 2007 do 5. 9. 2008 in od 17. 12. 2008
do dneva skupščine.
Razširitev dnevnega reda je na vpogled
na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do
12. ure.
Opalit d.d.
Uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 164/09
Ob-2371/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 164/09 z dne 12. 3. 2009,
je stanovanje št. 10, ki se nahaja v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 17, stoječe na
parc. št. 533/41, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 21,30 m2, last zastavitelja Matjaža
Vistra, Cesta maršala Tita 71, Jesenice, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 3. 2009,
sklenjene s prodajalko Natašo Rauh, zastavljeno v korist upnice Unicredit banke Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka: 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.500,00 EUR
s pripadki.
SV 167/2009
Ob-2372/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-167/2009, z dne
12. 3. 2009, je bilo dvosobno stanovanje
številka 26, v petem nadstropju, v izmeri
61,10 m2, v Novem mestu, Mestne njive 10,
identifikacijska številka stavbe 404.ES, ki
stoji na parc. št. 650, vložek št. 1459, k.o.
Novo mesto, last kreditojemalke ter zastaviteljice Tatjane Bilobrk, rojena 29. 7. 1962,
stanuje Mestne njive 10, 8000 Novo mesto,
EMŠO 2907962505298, zastavljeno v korist
upnice SKB Banka d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15.000,00 EUR, s pripadki.
SV 155/2009
Ob-2373/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja
iz Maribora, opravilna številka SV 155/2009
z dne 4. 3. 2009 je lokal številka 2 v izmeri
79,96 m2, v sklopu garažne hiše ob Ulici kneza Koclja v Mariboru, ki leži na parc. št. 1770
in 1771, k.o. Maribor - Grad, v lasti Grafična
oprema d.o.o. do celote, na podlagi verige
listin: prodajne pogodbe med SKB - investicijskim podjetjem d.o.o. in Microdok d.o.o.,
kupoprodajne pogodbe med Mikrodok d.o.o.
in Rebernik Adijem, kupoprodajne pogodbe
med Rebernik Adijem in GMC d.o.o., prodajne pogodbe med GMC d.o.o. in Grafično
opremo d.o.o. zastavljeno v korist NLB d.d.
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
90.000,00 EUR, s pripadki.
SV 355/2009
Ob-2395/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 355/2009 z dne 4. 3.
2009, je lokal številka 5b, v izmeri 69,65 m²,
ki se nahaja v pritličju objekta »F«, S-23,
Cesta Proletarskih brigad 57, Maribor, na
parc. št. 80/4, k.o. Sp. Radvanje, last zastaviteljice Slopek d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 3. 1. 2006, z overjenim
zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 18. 8.
2006, zastavljeno v korist Banke Celje d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
36.000,00 EUR.
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Objave sodišč
Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 4751/2006
Os-1831/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič, s sklepom
z dne 22. 1. 2009, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Baburski Bogdana, Janežičeva pot 8, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 100/90 z dne 21. 6.
1990, sklenjene med GIP Ingrad Celje, kot
prodajalcem in Šelekar Ivanom, Šelekar
Emo, Šelekar Terzič Mileno ter Šelekar Janezem, kot kupci. Po izjavi predlagatelja je
listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nestanovanjski rabi v izmeri 43,90 m2, št. ident.
24.E, v vl. št. 2434/25, k.o. Celje, se zahteva
v korist Baburski Bogdana, Janežičeva pot
8, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2009
Dn 7473/2008
Os-1304/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Četina Alojza, Zelena ulica 4, Šempeter
v Savinjski dolini, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 28 v drugem nadstropju, na Novakovi ulici 1 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 28.E, podvložek št. 4134/28,
k.o. Bežigrad, dne 19. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 7473/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1072 z dne 8. 11.
1971, sklenjene med prodajalcem Gradbeno podjetje Obnova, Titova 39, Ljubljana in
kupcem Đurom Matjačičem, Verdnikova 37,
Črnuče, za enosobno stanovanje v izmeri
43,38 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku A9-Novakova ulica, v drugem nadstropju
in ima št. 28.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2009
Dn 32041/2005
Os-1374/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Brecelj, Pot na Fužine 33, Ljub
ljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy

34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 52 v pritličju,
Gt 1/2 na naslovu Pot na Fužine v Ljub
ljani, z ident. št. 108.E, vpisano v podvl. št.
1682/108, k.o. Moste, dne 28. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 32041/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 608/86
z dne 19. 5. 1986, sklenjene med prodajalcem Imos, p.o., Ljubljana in kupcem Sever
Tonetom, Pot na Fužine 33, Ljubljana, za
garažo št. 52 v pritličju, Gt 1/2, na naslovu
Pot na Fužine v Ljubljani, z ident. št. 108.E,
vpisano v podvl. št. 1682/108, k.o. Moste.
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 14. 1. 2009
Dn 9582/2006
Os-1377/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kolenc Tatjane, Povšetova 61, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 2. nadstropju,
na naslovu Povšetova ulica 61, Ljubljana,
z ident. št. 6.E, vpisano v podvl. št. 1532/6,
k.o. Udmat, dne 10. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 9582/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 87 z dne 17. 1. 1992, sklenjene
med prodajalko Kolinska - prehrambena industrija p.o., Ljubljana in kupcem Cvelbar
Francem, Povšetova 61, Ljubljana, za stanovanje št. 6 v 2. nadstropju, na naslovu Povšetova ulica 61, Ljubljana, z ident. št. 6.E,
vpisano v podvl. št. 1532/6, k.o. Udmat,
– pogodbe o menjavi nepremičnin z dne
12. 10. 1992, sklenjene med prvo pogodbenicama Stefanciosa Tatjano, Vožarski pot
8, Ljubljana in Lovšin - Djordjevič Senovo,
Bratovševa ploščad 18, Ljubljana ter drugo
pogodbenikoma Cvelbar Armandom, Marinkov trg 12, Ljubljana in Milošič Darjo, Ul.
bratov Učakar 128, Ljubljana, za stanovanje
št. 6 v 2. nadstropju, na naslovu Povšetova
ulica 61, Ljubljana, z ident. št. 6.E, vpisano
v podvl. št. 1532/6, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2009
Dn 9748/2008
Os-1378/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagatelja Sekač Mirana, Peričeva
ulica 17, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 2b v 1.
nadstropju B4-1-2, z ident. št. 34.E, vpisano
v podvl. št. 2657/33, na naslovu Peričeva
ulica 17, Ljubljana, k.o. Bežigrad in parkirno
mesto PM št. 141 v 1. kleti, z ident. št. 139.E,
vpisano v podvl. št. 2665/139, k.o. Bežigrad,
dne 19. 12. 2008, pod opr. št. Dn 9748/2008,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 91/95 z dne
19. 4. 1995, sklenjene med Imos, Združena industrijska gradbena podjetja, Ljubljana
(kot prodajalcem) ter Velkavrh Kristino in
Dušanom, oba stanujoča Vodovodna 36,
Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnini,
ki imata sedaj ident. št. 34.E, vpisano v podvl. št. 2657/33 in 139.E, vpisano v podvl. št.
2665/139, k.o. Bežigrad;
– darilne pogodbe opr. št. SV 669/97
z dne 17. 9. 1997, sklenjene med Velkavrh
Kristino in Velkavrh Dušanom, oba stanujoča Peričeva 17, Ljubljana (kot darovalcema) ter Velkavrh Špelo in mld. Velkavrh
Jaro, obe stanujoči Peričeva 17, Ljubljana
(kot obdarjenkama), za nepremičnini, ki imata sedaj ident. št. 34.E, vpisano v podvl.
št. 3657/33 in 139.E, vpisano v podvl. št.
2665/139, k.o. Bežigrad;
– dodatka št. 1 k pogodbi št. 90/95 z dne
19. 4. 1995 in k pogodbi št. 91/95 z dne
19. 4. 1995, z dne 31. 12. 1998, sklenjenega med Imos, Združena industrijska gradbena podjetja, Ljubljana (kot prodajalcem)
in Velkavrh Kristino, Peričeva 17, Ljubljana
(kupovalko po prodajni pogodbi št. 90/95)
ter Velkavrh Špelo in Velkavrh Jaro, obe stanujoči Peričeva 17, Ljubljana (kupovalki po
prodajni pogodbi št. 91/95), za nepremičnini,
ki imata sedaj ident. št. 34.E, vpisano v podvl. št. 2657/33 in 139.E, vpisano v podvl. št.
2665/139, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 11.
1998, sklenjene med Velkavrh Špelo in Velkavrh Kristino, obe stanujoči Peričeva 17,
Ljubljana (kot prodajalkama) in Schaffer Jožetom, Ul. Bratov Učakar 100, Ljubljana (kot
kupcem), za nepremičnini, ki imata sedaj
ident. št. 34.E, vpisano v podvl. št. 2657/33
in 139.E, vpisano v podvl. št. 2665/139, k.o.
Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11.
1999, sklenjene med Schaffer Jožetom, Ul.
bratov Učakar 100, Ljubljana (kot prodajalcem) in Taro R&B d.o.o., Ob Gozdu 32,
Lenart (kot kupcem), za nepremičnini, ki
imata sedaj ident. št. 34.E, vpisano v podvl.
št. 2657/33 in 139.E, vpisano v podvl. št.
2665/139, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju in parkirnem mestu, 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 15. 1. 2009
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Dn 15466/2007
Os-1381/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republika Slovenija, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 25, na Klemenčičevi 1 v Ljub
ljani, z identifikatorjem št. 31.E, podvložek
št. 1956/31, k.o. Glince, dne 12. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 15466/2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 394/92
z dne 10. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Lava 7, Celje in
Republiko Slovenijo, Ministrstvom za notranje zadeve, Kidričeva 2, Ljubljana ter Ljub
ljansko stanovanjsko zadrugo, za stanovanje št. 25, v četrtem nadstropju drugega
stopnišča, v velikosti 51,47 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2009
Dn 26772/2005
Os-1382/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Škafar Franca, Štihova ul. 21, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stanovanje št. 2 v pritličju, na
naslovu Štihova ulica 21, Ljubljana, z ident.
št. 2.E, vpisano v podvl. št. 3964/2, k.o.
Bežigrad, dne 17. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 26772/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. BS 2/1 Kare I – 321/90
z dne 19. 3. 1990, sklenjene med prodajalcem SCT n.sol.o. Ljubljana in kupcem Škafar Francem, Ižanska 211, Ljubljana, za stanovanje št. 2 v pritličju, na naslovu Štihova
ulica 21, Ljubljana, z ident. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 3964/2, k.o. Bežigrad.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 29402/2007
Os-1383/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ćirić Dušanke, Glavarjeva 12a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 35, z ident. št. 262.E
in pomožni prostor št. 35, z ident. št. 263.E,
na naslovu Glavarjeva 12a, vpisano v podvl. št. 2827/133, k.o. Bežigrad, dne 19. 12.
2008, pod opr. št. Dn 29402/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 243/65 z dne 2. 12. 1965
sklenjene med Splošnim gradbenim podje-
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tjem Grosuplje, Grosuplje (kot prodajalcem)
in Stanovanjskim skladom občine Ljubljana
center (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 262.E in 263.E, vpisano
v podvl. št. 2827/133, k.o. Bežigrad;
– kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7.
1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana center in kupcem Logondrom Leopoldom, Glavarjeva ulica 12/a,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 262.E in 263.E, vpisano
v podvl. št. 2827/133, k.o. Bežigrad;
– darilne pogodbe z dne 17. 1. 1977,
sklenjene med darovalko Udir Angelo, Ravbanjeva 7, Ljubljana (kot darovalko) in Udir
Mitjo, Glavarjeva 12/a, Ljubljana (kot obdarjencem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 262.E in 263.E, vpisano v podvl. št.
2827/133, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 17087/2005
Os-1384/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Retelj Janeza, Potok 13, Laze v Tuhinju, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 2 v pritličju, na naslovu Grajzerjeva ulica 28, Ljubljana, z ident. št. 2.E,
vpisano v podvl. št. 4586/3, k.o. Kašelj, dne
15. 12. 2008, pod opr. št. Dn 17087/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 13/87 z dne
18. 6. 1987, sklenjene med SOZD ZIGP
Imos, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Sedlarević Radunom in Verko, oba stanujoča
Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana Moste - Polje (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima
sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št.
4586/3, k.o. Kašelj;
– aneksa št. 1/87 k prodajni pogodbi
št. 13/87 z dne 18. 6. 1987, z dne 2. 9.
1987, sklenjenega med SOZD ZIGP Imos,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Sedlarević
Radunom in Verko, oba stanujoča Cesta
30. avgusta 5, Ljubljana Moste - Polje (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 2.E, vpisano v podvl. št. 4586/3,
k.o. Kašelj;
– dodatka št. 3 k prodajni pogodbi št.
13/87 z dne 31. 3. 1988, sklenjenega med
SOZD ZIGP Imos, Ljubljana (kot prodajalcem) in Sedlarević Radunom in Verko, oba
stanujoča Cesta 30. avgust 5, Ljubljana Moste - Polje (kot kupcema), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 4586/3, k.o. Kašelj.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009

Dn 17552/2006
Os-1385/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Kordež Antonije, Ločnikarjeva ulica 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 11, na naslovu Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, z ident. št. 19.E, vpisano v podvl. št. 4286/19, k.o. Vič, dne 15. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 17552/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6.
1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom Sob Ljubljana Vič - Rudnik (kot prodajalcem) in Kordež Antonijo, Ločnikarjeva 12,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 19.E, vpisano v podvl.
št. 4286/19, k.o. Vič;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi, sklenjene dne 26. 6. 1967, z dne 20. 5. 1984,
sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo občine Ljubljana Vič - Rudnik
(kot prodajalcem) in Kordež Antonijo, Ločnikarjeva 12, Ljubljana (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 19.E,
vpisano v podvl. št. 4286/19, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 1840/2006
Os-1386/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Istenič Alenke, Stanežiče 2, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, stoječo na parc. št. 374/1, vpisano
v vl. št. 1409, k.o. Moste, dne 10. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 1840/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 6/91 z dne 20. 12. 1991, sklenjene
med prodajalcem Zitus, Trgovina, servisi in
komunalne storitve, Ljubljana ter kupcema
Marinko Alešem in Marinko Alenko, oba stanujoča Kavčičeva 60, Ljubljana, za nepremičnino, stoječo na parc. št. 374/1, vpisano
v vl. št. 1409, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 32043/2005
Os-1387/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Rečnik Ivana, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo št. 1 v 1. nadstropju
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Gt 1/2, na naslovu Pot na Fužine v Ljub
ljani, z ident. št. 113.E, vpisano v podvl. št.
1682/113, k.o. Moste, dne 28. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 32043/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 761/86
z dne 29. 7. 1986, sklenjene med prodajalcem Imos, p.o., Ljubljana ter kupcema
Lilič Boro in Rado, Trg oktobrske revolucije
2, Ljubljana, za garažo št. 1 v 1. nadstropju
Gt 1/2, na naslovu Pot na Fužine v Ljub
ljani, z ident. št. 113.E, vpisano v podvl. št.
1682/113, k.o. Moste.
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 14. 1. 2009
Dn 24281/2005
Os-1406/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Strajnar Stanislave, Ulica Hermana Potočnika 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stoječo na
parc. št. 2398/1, vpisano v vl. št. 122, k.o.
Nove Jarše, dne 22. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 24281/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 06/2-815
z dne 26. 12. 1977, sklenjene med Kampič Jožetom in Kampič Miro, roj. Koprivec,
oba stanujoča Avsečeva 29b, Ljubljana (kot
prodajalcema) in Skladom za urejanje mestnega zemljišča Občine Ljubljana Center
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
parc. št. 2398/1, vpisano v vl. št. 122, k.o.
Nove Jarše;
– sporazuma o prodaji nepremičnin z dne
26. 8. 1977, sklenjenega med Kampič Jožetom in Kampič Miro, za nepremičnino, ki ima
sedaj parc. št. 2398/1, vpisano v vl. št. 122,
k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 3431/2008
Os-1407/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Lukan Gregorja, Kunaverjeva 14, Ljubljana,
ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje z identifikatorjem 126.E, pri podvl. 3342/98, k.o. Dravlje, dne 17. 9. 2008,
pod opr. št. Dn 3431/2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
29. 12. 1992, sklenjene med prodajalko Tatjano Predalič, Ulica bratov Babnik 18, Ljub
ljana in kupcem Hamom Sabotićem, Dobrodole, Ivangrad, Črna gora, Cesta v Dvor 18,

Ljubljana, za enosobno stanovanje s kabinetom, v stanovanjskem bloku na Kunaverjevi 14, Ljubljana, ki se nahaja v 3. nadstropju in meri 38,41 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2009
Dn 12609/2005
Os-1408/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Savnik Davida, Chengdujska cesta 10,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 7, na
naslovu Chengdujska cesta 10, Ljubljana,
z ident. št. 33.E, vpisano v vl. št. 2158/33,
k.o. Slape, dne 28. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 12609/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 010690/86
z dne 9. 6. 1986, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, ki
ga zastopa Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring, Ljubljana (kot prodajalcem) in Šuleič Slobodanom ter Šuleič Andjo,
oba stanujoča Poklukarjeva 20, Ljubljana
(kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 33.E, vpisano v vl. št. 2158/33,
k.o. Slape;
– dodatka k prodajni pogodbi št.
010690/86 z dne 9. 6. 1986, v objektu B-58
z dne 9. 6. 1986, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Grosuplje, ki
ga zastopa Zavod za izgradnjo Ljubljane,
TOZD Inženiring Ljubljana (kot prodajalcem)
in Šuleič Slobodanom ter Šuleič Andjo, oba
stanujoča Poklukarjeva 20, Ljubljana (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 33.E, vpisano v vl. št. 2158/33,
k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 17293/2005
Os-1409/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ferluga Marjete, Zvonarska 9, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 6 v 1. nadstropju,
z ident. št. 54.E in klet št. 6, z ident. št.
55.E, na naslovu Zvonarska 9, Ljubljana,
vpisano v podvl. št. 144/27, k.o. Prule, dne
1. 12. 2008, pod opr. št. Dn 17293/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 05/2-15/15-61
z dne 20. 8. 1963, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, Ljub
ljana (kot prodajalcem) in Rektoratom Univerze v Ljubljani (kot kupcem), za nepremičnino
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z ident. št. 54.E in 55.E, vpisano v podvl. št.
144/27, k.o. Prule,
– kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1.
1971, sklenjene med Rektoratom Univerze
v Ljubljani (kot prodajalcem) in Ferluga dr.
Dušanom ter Ferluga dr. Marjeto, Zvonarska
13, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino z ident. št. 54.E in 55.E, vpisano v podvl.
št. 144/27, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2009
Dn 14187/2006
Os-1410/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Fister Majde, Na jami
5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino, garažo št. 27, z ident. št.
174.E, vpisano v podvl. št. 2122/174, k.o.
Spodnja Šiška, dne 15. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 14187/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu garaže št. G-201-65
z dne 1. 2. 1965, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljub
ljana - Šiška, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Vidic Stanetom, Vošnjakova 16, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 174.E, vpisano v podvl. št.
2122/174, k.o. Spodnja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni garaži, 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 15. 1. 2009
Dn 27603/2005
Os-1411/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Škafar Franca, Štihova
ul. 21, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, parkirno mesto št. 16
v 1. kleti kare 1, na naslovu Štihova ulica 19,
Ljubljana, z ident. št. 46.E, vpisano v podvl.
št. 3798/46, k.o. Bežigrad, dne 21. 11. 2008,
pod opr. št. Dn 27603/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 2/1
KARE I - 321/90 z dne 19. 3. 1990, sklenjene
med SCT n.sol.o. Ljubljana (kot prodajalcem)
in Škafar Francem, Ižanska 211, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 46.E, vpisano v podvl. št. 3798/46,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem parkirnem mestu,
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 15. 1. 2009
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Dn 12557/2008
Os-1412/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dobovišek Aljoša, Goriška 69, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnica Bojana Potočan, Dalmatinova 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 22 v pritličju, z ident. št. 43.E in kletni prostor št. 22,
z ident. št. 44.E, na naslovu Goriška ul. 69,
Ljubljana, vpisano v podvl. št. 4276/23, k.o.
Zgornja Šiška, dne 19. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 12557/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1. 1978,
sklenjene med Colja Gvidom, Zoletova 7,
Ljubljana (kot prodajalcem) in Arko Markom,
Ptujska 28, Ljubljana (kot prodajalcem), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 43.E
in 44.E, vpisano v podvl. št. 4276/23, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2009
Dn 12032/2005
Os-1448/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Savinek Mihaela, Vavpotičeva ulica 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4344/90 – garaža
št. 390 v RGD 3, Rašiška, Ljubljana, z ident.
št. 1739-1187-090, k.o. Zgornja Šiška, dne
1. 10. 2008, pod opr. št. Dn 12032/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o razdelitvi skupnega premoženja z dne 30. 1. 1975, sklenjene med Mateović roj. Pollak Ado Marijo Ano in Mateović
dr. Milutinom, oba Ane Ziherlove 12, Ljub
ljana, za garažo št. 390, v objektu Triplex
D-3, ob Šišenski cesti,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 9.
1984, sklenjene med Pollak Ano Marijo, Ane
Ziherlove 12, Ljubljana in Pečnik Stanko,
Adamičeva 13, 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 31. 12. 2008
Dn 29499/2006
Os-1478/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Klemenc Franeka, Štihova ulica 14a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za stanovanje št. 16 v četrtem nadstropju,
na Štihovi 14a v Ljubljani, z identifikatorjem št. 30.E, podvložek št. 3952/30, k.o.
Bežigrad, dne 24. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 29499/2006, izdalo sklep o začetku po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. BS 2/1 CO-418/90
z dne 14. 2. 1990, sklenjene med prodajalcem SCT n.sol.o. Ljubljana, Titova 38, in
kupovalko Gordano Kovačevič, Grablovičeva 24, Ljubljana, za enosobno stanovanje
št. 16, v četrtem nadstropju objekta CO BS
2/1, Zupančičeva jama.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 7213/2006
Os-1479/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Shoaib Marjane, Brodarjev trg
6, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 83, na naslovu Brodarjev trg 6, Ljub
ljana, z ident. št. 83.E, vpisano v podvl. št.
1481/83, k.o. Moste, dne 5. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 7213/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe št. 342/81 z dne
23. 2. 1981, sklenjene med Staninvest
Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga je zastopal direktor TOZD
Bajd Slavko za stanovanja, ki jih je gradil
SOZD ZIGP Imos, Ljubljana, Linhartova 11
(kot prodajalcem) in Izolirka, Ob železnici
18, Ljubljana, ki jo je zastopal Beričič Miha
(kot kupcem), za stanovanje št. 83 v izmeri
78,21 m2, objekt A 12, lokacija MS 4/5 Fužine v Ljubljani,
– aneksa k prodajni pogodbi št. 342/81
z dne 16. 10. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana,
Kersnikova 6, ki ga je zastopal direktor
TOZD Bajt Slavko za stanovanja, ki jih je
gradil SOZD ZIGP Imos, Ljubljana, Linhartova 11 (kot prodajalcem) in Izolirka, Ob železnici 18, Ljubljana, ki jo je zastopal Beričič
Miha (kot kupcem), za stanovanje št. 83
v izmeri 78,21 m2, objekt A 12, lokacija MS
4/5 Fužine v Ljubljani,
– kupne pogodbe z dne 2. 10. 1990,
sklenjene med Tectum p.o., Ljubljana (kot
prodajalcem) in Shoaib Marjano, Trg oktobrske revolucije 6, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 83.E, vpisano v podvl. št. 1481783, k.o.
Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2009
Dn 7222/2006
Os-1480/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jamnik Iva, Prekopa 44,
Tabor, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe la-

stninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 18, na naslovu Rusjanov trg 4, Ljub
ljana, z ident. št. 18.E, vpisano v podvl. št.
2104/18, k.o. Slape, dne 11. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 7222/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 6. 5. 1986,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, TOZD gradbena operativa, Gradnikova brigada 11, Ljubljana, ki
ga zastopa ZIL TOZD Inženiring Ljubljana,
po direktorju Bajt Slavku (kot prodajalcem)
in Matjažem Cirmanom, roj. 16. 12. 1954
ter Ireno Cirman-Florjančič, roj. 12. 3. 1960
(kot kupcema) za stanovanje št. 18 v izmeri 75,36 m2, v 2. nadstropju, varianta C,
oznaka stanovanja tip 77, v soseski MS 4,5
Fužine, objekt Ar-31, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 7006/2006
Os-1481/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Markovič Ivana, Ilirska ulica 4,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, garažo G95 v kleti, na naslovu Trubarjeva 77, 79, 81, Ljubljana, z ident.
št. 395.E, vpisano v podvl. št. 2292/95,
k.o. Tabor, dne 11. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 7006/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 25/87-05-75
z dne 16. 12. 1987, sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska cesta 13, Grosuplje (kot prodajalcem)
in Elan, Tovarno športnega orodja Begunje,
p.o., Begunje (kot kupcem), za nepremičnino z ident. št. 395.E, vpisano v podvl. št.
2292/95, k.o. Tabor,
– pogodbe o neodplačanem prenosu
pravice razpolaganja brez datuma, sklenjene med Elan, Tovarno športnega orodja
Begunje, p.o., Begunje (kot prenosnikom)
in Jugobanka – temeljna banka Ljubljana,
Titova 32, Ljubljana (kot prevzemnico), za
nepremičnino z ident. št. 395.E, vpisano
v podvl. št. 2292/95, k.o. Tabor.
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 19. 1. 2009
Dn 32911/2005
Os-1482/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kramljak Alojza, Strniševa cesta 21, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Miran Moškotevc iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, dvorišče in stanovanjsko stavbo, parc. št. 634/33, vpisano v vl. št. 1149,

21 / 20. 3. 2009 /

619

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

k.o. Črnuče, dne 20. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 32911/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
sporazuma o priznanju lastninske pravice in
pravice uporabe neznanega datuma, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo Obnova, Ljubljana (kot prvo pogodbenico), ter
Kramljak Alojzem in Mihaelo, oba Ul. bratov
Učakar 34, Ljubljana (kot drugo pogodbenikoma), za nepremičnino parc. št. 634/33,
vpisano v vl. št. 1149, k.o. Črnuče.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009

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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2009

Dn 15936/2006
Os-1483/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Republike Slovenije, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2,
Ljubljana, za stanovanje št. 6 v prvem nadstropju, na Matjaževi 1 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 6.E, podvložek št. 3676/6,
k.o. Bežigrad, dne 12. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 15936/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 4154/57-TV/VA
z dne 8. 8. 1958, sklenjene med prodajalcem Zavodom za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana, Beethovnova 11, Ljubljana
in kupcem Državni sekretariat za notranje
zadeve LRS v Ljubljani, ki ga zastopa državni sekretar Mitja Ribičič, za dvosobno
stanovanje v prvem nadstropju levo, v stanovanjskem bloku XIV Savsko 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 zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 7358/2006
Os-1484/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagatelja Guna Tomaža, Fakinova ulica
13, Zagorje ob Savi, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, garažo
G34 v kleti, na naslovu Trubarjeva 77, 79,
81, Ljubljana, z ident. št. 334.E, vpisano
v podvl. št. 2292/34, k.o. Tabor, dne 11. 12.
2008, pod opr. št. Dn 7358/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 40/86-05/1-75 z dne 19. 12. 1986,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje (kot
prodajalcem) in Žekš Boštjanom, Trubarjeva 77, Ljubljana (kot kupcem), za garažo
št. 34 v izmeri 12,5 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
zgoraj navedene listine oziroma druge po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 7356/2006
Os-1485/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Guna Bajuk Vide, Trubarjeva 77, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo G109 v kleti, na naslovu Trubarjeva 77, 79, 81, Ljub
ljana, z ident. št. 409.E, vpisano v vložek št.
2292/109, k.o. Tabor, dne 11. 12. 2008, pod
opr. št. Dn 7356/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 293/83-05/20-75
z dne 25. 10. 1983, sklenjene med Imos
Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, Taborska cesta 13, Grosuplje (kot prodajalcem) in Guna dr. Vido sedaj Guna Bajuk
Vida, roj. 17. 12. 1948 (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 409.E,
vpisano v vložek št. 2292/109, k.o. Tabor.
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 20. 1. 2009
Dn 29426/2005
Os-1486/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tabaković Rasima, Preglov trg 5, Ljubljana,
ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 4 na naslovu
Preglov trg 5, Ljubljana, z ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 2076/4, k.o. Slape, dne
27. 11. 2008, pod opr. št. Dn 29426/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. MS
4/5-21/83 z dne 22 12. 1982, sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljana (kot prodajalcem) ter Kljajič Suljom in Mejro, oba Agrokombinatska 12/c, Ljubljana (kot kupcema),
za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E,
vpisano v podvl. št. 2076/4, k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 11.
1987, sklenjene med Kljajič Suljom in Majro,
oba Leninov trg 5, Ljubljana (kot prodajalcem) ter Ločniškar Majo in Vulič Vladom (kot
kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 4.E, vpisano v podvl. št. 2076/4,
k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 9.
1989 in aneksa h kupoprodajni pogodbi neznanega datuma, sklenjena med Ločniškar
Majo in Vulič Dragom (kot prodajalcema) ter
Deželak Tino in Davorinom, oba Kolezijska
4, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisano
v podvl. št. 2076/4, k.o. Slape,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3.
1994, sklenjene med Deželak Tino in Davorinom, oba Preglov trg 5, Ljubljana (kot
prodajalcema) in Biro 90, d.o.o., Miklošičeva
2, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 4.E, vpisan v podvl. št.
2076/4, k.o. Slape.
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Dn 30372/2008
Os-1487/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Purić Sande in Purić Sanje, Ul. Malči
Beličeve 119, Ljubljana, ki ju zastopa notar
Jože Sikošek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za parcele v vl. št. 652 in
1497, k.o. Vič, dne 18. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 30372/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 3.
1995, sklenjene med prodajalko Marijo Alojzijo Slabe, Buenos Aires, Argentina in kupovalko Refiko Purić-Sarajlija, Ulica Malči
Beličeve 119, Ljubljana, za nepremičnine,
vpisane v vl. št. 625 in 1497, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 15869/2007
Os-1488/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Pozderec Janeza, Jakčeva ulica 10, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1395/2, k.o.
Štepanja vas, dne 24. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 15869/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1849/92 z dne 31. 1. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana in Prebil Romanom.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2009
Dn 8378/2006
Os-1489/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Paravan Edvarda, Ul. bratov Učakar 132,
Ljubljana, ki ga zastopa Percom, Perdan
Saša s.p., Jezerska cesta 41, Kranj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje št. 12 v 1. nadstropju, na naslovu Ul. bratov Učakar 132, Ljubljana, z ident.
št. 11.E, vpisano v podvl. št. 4115/11, k.o.
Zgornja Šiška, dne 12. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 8378/2006, izdalo sklep o začetku
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postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 79-6651 z dne 5. 3.
1979, sklenjene med GIP Ingrad, Celje (kot
prodajalcem) in Epih Gregorjem, Oražnova
5, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 11.E, vpisano v podvl.
št. 4115/11, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2009
Dn 29364/2005
Os-1490/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Dimič, Zaloška cesta 65b, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, garažo št. 52 v kleti,
Gt 1/3 na naslovu Pot na Fužine v Ljub
ljani, z ident. št. 52.E, vpisano v podvl. št.
1680/52, k.o. Moste, dne 28. 11. 2008, pod
opr. št. Dn 29364/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 5.
1994, sklenjene med Ferfolja Damjanom in
Božislavo, oba Preglov trg 13, Ljubljana (kot
prodajalcema) in Mirtič Alojzijo, Sp. Slemen
41a, Selnica ob Dravi (kot kupovalko), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 52.E,
vpisano v podvl. št. 1680/52, k.o. Moste.
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 21. 1. 2009
Dn 1453/2005
Os-1491/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Janje Jakončič, Bratovševa pl. 18, Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za trisobno
stanovanje z galerijo št. 59 na terasi, z balkonom in kletjo, na naslovu Bratovševa pl. 18,
Ljubljana, v izmeri 94,32 m2 z ident. št. 58.E,
vpisano v podvl. št. 2948/58, k.o. Stožice,
dne 18. 12. 2008, pod opr. št. Dn 1453/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 258/75-02/5 z dne 28. 3.
1975, sklenjene med SGP Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje (kot prodajalcem) ter
Vahčič Alešem in Petrin Teo, oba Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident.
št. 58.E, vpisano v podvl. št. 2948/58, k.o.
Stožice,
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 9.
1984, sklenjene med Vahčič Alešem in Petrin Teo, oba Bratovševa ploščad 18, Ljub
ljana (kot prodajalcema) ter Sever Andrejem
in Gorišek Ireno, oba Bratovševa ploščad
34, Ljubljana (kot kupcema), za nepremič-
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nino, ki ima sedaj ident. št. 58.E, vpisano
v podvl. št. 2948/58, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 1. 2009
Dn 27924/2004
Os-1532/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Alojzija in Jelke Petelin, oba Trnovska ulica 10, Ljubljana, ki ju
zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili Novy
34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z ident. št. dela stavbe
1722-04419-25, stoječo na parc. št. 7/4, k.o.
Trnovsko predmestje, dne 7. 5. 2008, pod
opr. št. Dn 27924/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe št. 6/83 z dne
20. 6. 1983, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring (kot pooblaščen investitor) ter Antonom Šentakom in
Mileno Šentak (kot soinvestitorjema).
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 18. 12. 2008
Dn 7413/2006
Os-1533/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Marolt Katarine, Triglavska
ulica 19, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus,
Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje št. 17, na naslovu
Triglavska 19, Ljubljana, z ident. št. 17.E,
vpisano v podvl. št. 3823/17, k.o. Bežigrad,
dne 11. 12. 2008, pod opr. št. Dn 7413/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 7.
1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, po zastopniku
Mitji Uhanu (kot prodajalcem) in Krstič Marijo, Triglavska 19, Ljubljana (kot kupovalko),
– darilne pogodbe z dne 7. 7. 1993, sklenjene med Krstič Marijo (kot darovalko) in
Krstič Aleksandrom (kot obdarjencem).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 1. 2009
Dn 12832/2008
Os-1534/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zade-

vi predlagatelja Rade Lečič, Mlinska pot 7,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, parc. št. 160 in 123/2.S, k.o.
Ljubljana mesto, dne 15. 12. 2008, pod opr.
št. Dn 12832/2008, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dogovora o razdelitvi premoženja v naravi z dne 14. 1. 2000 in aneksa z dne 13. 2.
2008, sklenjena med Kupic Nives in Udovič
Vesno, na podlagi katerih je Vesna Udovič
med drugim postala solastnica do 1/2 celote
hišice na vrtu s parc. št. 123/2.S, k.o. Ljub
ljana mesto ter solastnica do 1/2 celote vrta
s parc. št. 160, k.o. Ljubljana mesto.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2009
Dn 14043/2007
Os-1548/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Agovič Senada, Gorazdova 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine, trisobno stanovanje v pritličju,
drvarnico, shrambo in balkon, na naslovu
Gorazdova ulica 5, Ljubljana, z ident. št.
5.E in 6.E, vpisane v podvl. št. 4215/4, k.o.
Zgornja Šiška, dne 18. 11. 2008, pod opr.
št. Dn 14043/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 26. 10. 1990,
sklenjene med Butara Marin, Bijedičeva 6,
Ljubljana (kot prvo pogodbenico) in Kovač
Tatjano, Gorazdova 5, Ljubljana (kot drugo
pogodbenico), za nepremičnine, ki imajo sedaj ident. št. 5.E in 6.E, vpisane v podvl. št.
4215/4, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2009
Dn 32739/2004
Os-1549/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stanovanjske komisije Vlade RS, ki jo zastopa družba SPL, d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1739-6093-15, stoječi na parc. št. 648/11, k.o. Zgornja Šiška,
dne 4. 6. 2008, pod opr. št. Dn 32739/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana - Šiška
(kot prodajalcem) in Izvršnim svetom SRS
(kot kupcem) za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. dela stavbe 1739-6093-15, stoječi
na parc. št. 648/11, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2009
Dn 28029/2005
Os-1560/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Likar Danila, Črtomirova 18, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3677/24 – stanovanje št.
4 v pritličju, Črtomirova 18, Ljubljana, k.o.
Bežigrad, dne 25. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 28029/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 622 z dne 8. 8.
1968, sklenjene med GP Obnova Ljubljana
in Likar Milko, C. Zasavskega bataljona, Litija, za stanovanje št. 4 v pritličju, II. stopnišče, v bloku F-1 Črtomirova, 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 19. 1. 2009
Dn 23653/2005
Os-1561/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vovk
Igorja, Kremžarjeva ulica 16, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3206/2 – stanovanje št. 2 v 1.
nadstropju, Kremžarjeva ul. 16, Ljubljana,
k.o. Dravlje, dne 21. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 23653/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 02/92 z dne 9. 12. 1992, sklenjene
med MP instalacija Ljubljana p.o. in Weiner
Feliksom, Krežarjeva 16, Ljubljana, za stanovanje št. 2 v 1. nadstropju, Kremžarjeva
16, 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 19. 1. 2009
Dn 22900/2005
Os-1621/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Hauschen Julijane, Tugomerjeva ulica 20,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino, stanovanje št. 15 v III. nadstropju, z drvarnico in ozimnico št. 15, na
naslovu Tugomerjeva 20, Ljubljana, z ident.
št. 15.E, v podvl. št. 4519/15, k.o. Zgornja Šiška, dne 7. 11. 2008, pod opr. št.
Dn 22900/2005, izdalo sklep o začetku po-

stopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 23. 3. 1993,
sklenjene med Papirografika Ljubljana p.o.
(kot prodajalko) in Kiefer Julijano, Tugomerjeva 20, Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 15.E, v podvl.
št. 4519/15, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 16216/2005
Os-1625/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Laketić Zorana, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Otium d.o.o., Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 27, na naslovu Brodarjev trg 15, Ljub
ljana, z ident. št. 27.E, vpisano v podvl.
št. 1484/27, k.o. Moste, dne 19. 12. 2008,
pod opr. št. Dn 16216/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 2/80
z dne 7. 8. 1980, sklenjene med Staninvest
Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Jugotekstil - Julon, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 27.E, vpisano v podvl. št. 1484/27,
k.o. Moste;
– menjalne pogodbe z dne 14. 9. 1992,
sklenjene med Obradovič Slavko, Brodarjev trg 15, Ljubljana (kot prvo pogodbeno
stranko) in Julon, proizvodnja poliamidnih
filamentov in granulatov, p.o., Ljubljana (kot
drugo pogodbeno stranko), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 27.E, vpisano
v podvl. št. 1484/27, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 16238/2005
Os-1626/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavlica Guštin Silvane, Ul. bratov Učakar 54,
Ljubljana, ki jo zastopa družba Otium, Ul. Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino, stanovanje št. 2, na
naslovu Ulica bratov Učakar 54, Ljubljana
z ident. št. 102.E, v podvl. št. 4707/33, k.o.
Zgornja Šiška, dne 24. 10. 2008, pod opr. št.
Dn 16238/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 75-5257 z dne
9. 7. 1975, sklenjene med GIP Ingrad Celje, ki ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana
(kot prodajalcem) in Guštin Julijem ter Pavlica Guštin Silvano, oba stanujoča Šišenska
5, Ljubljana (kot kupcema), za nepremični-
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no, ki imata sedaj ident. št. 102.E, v podvl.
št. 4707/33, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2009
Dn 20566/2005
Os-1653/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mužič
Matije, Vojkova 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnine, stanovanje
št. 22 ter dva pomožna prostora št. 22, na naslovu Vojkova 9, Ljubljana, z ident. št. 66.E,
67.E in 68.E, vpisane v podvl. št. 2830/23,
k.o. Bežigrad, dne 22. 12. 2008, pod opr. št.
Dn 20566/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6. 1965,
sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad ter kupcema Šober Marijo in Andrejem, oba Podmilščakova 49, Ljubljana, za
stanovanje št. 22 in dva pomožna prostora št.
22, na naslovu Vojkova 9, Ljubljana, z ident.
št. 66.E, 67.E in 68.E, vpisane v podvl. št.
2830/23, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 1. 2009
Dn 21840/2006
Os-1656/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Smolar Marije in Smolar Edvarda, oba Šišenska 21, Ljubljana, ki ju
zastopa odv. Andreja Gutnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z ident. št. 2.E, vpisano v podvl.
št. 4615/2, k.o. Zg. Šiška, dne 6. 1. 2009 pod
opr. št. Dn 21840/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 11. 6. 1963, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Občine Ljubljana Šiška (kot prodajalcem)
in Hočevar Jožetom (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 2.E, vpisano
v podvl. št. 4615/2, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2009
Dn 843/07
Os-1967/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
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Borisa Konjička, Slomškov trg 14, Maribor, ki ga zastopa notar Stanislav Bohinc, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1717/37, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 843/07,
dne 20. 9. 2009 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 83 z dne
12. 2. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91) med prodajalko Službo družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Podružnico Maribor, ki jo je zastopal direktor
Črtomir Mesarič in kupovalkama Sandro
Miloševič, EMŠO 2006981505161 ter Tamaro Miloševič, EMŠO 1710983505180,
ki ju je zastopala mati Zlatica Miloševič,
EMŠO 2908959505178, s katero je prodajalka kupovalkama prodala enosobno
stanovanje št. 1, v pritličju, v stanovanjski
hiši v Mariboru, Ljubljanska ulica 94b in na
tem dovolila vknjižbo lastninske pravice na
kupovalki.
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 20. 2. 2009
Dn 17130/03 – Dn 17134/03 Os-1968/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Občine Šentilj v Slovenskih Goricah, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih Goricah, ki jo zastopa župan Edvard Čagran, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
pripisani podvl. št. 914/18, 914/16, 914/15,
914/14 in 914/13, k.o. Selnica ob Muri, pod
opr. št. Dn 17130/03, 17131/03, 17132/03
in 17134/03, dne 28. 1. 2009 izdalo sklep
o vzpostavitvi zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe, sklenjene dne
15. 11. 1990, med podpisnico Palomo –
Sladkogorsko tovarno papirja, p.o. Sladki
vrh, ki jo je zastopal pomočnik generalnega
direktorja za splošno področje Leon Valonte in podpisnikom Splošnim gradbenim
podjetjem Konstruktor, p.o. Maribor, Sernčeva ulica 8, ki ga je zastopal generalni
direktor Franc Šušteršič, in sicer o menjavi
1/5 deleža podstrešja in pripadajočega zemljišča na parc. št. 44/2, pripisane vl. št.
562, k.o. Selnica ob Muri (danes parc. št.
477/7), za 1/5 deleža novo zgrajenih stanovanjskih površin v izmeri 150 m2, na parc.
št. 44/2, pripisano vl. št. 562, k.o. Selnica
ob Muri (danes parc. št. 477/7), z aneksi,
in sicer:
– aneksa k menjalni pogodbi z dne 30. 7.
1991, s katerim sta sopogodbenika dopolnila 1. člen menjalne pogodbe, v katerem sta
med drugim določila, da bo druga pogodbena stranka zgradila 238,77 m2 stanovanjske površine v mansardi objekta Selnica
ob Muri 67,
– II. aneksa k menjalni pogodbi z dne
24. 3. 1992, s katerim sta sopogodbenika
spremenila 1. člen menjalne pogodbe tako,
da sta med drugim določila, da bo druga
pogodbena stranka zgradila 439 m2 neto
stanovanjske površine z nadgradnjo obstoječega objekta Selnica ob Muri 67 in
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– III. aneksa z dne 19. 9. 1992, v katerem sta sopogodbenika dopolnila četrto
alinejo točke a prvega člena menjalne pogodbe, z navedbo vrednosti zamenjanih
nepremičnin.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 2. 2009
Dn 123/2009
Os-1393/09
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Občine
Piran, Tartinijev trg 2, Piran, ki jo zastopa
župan Tomaž Gantar, zaradi dopolnitve zemljiške knjige, dne 21. 1. 2009 sklenilo:
na podlagi dopisa GURS, Območne geodetske uprave Koper, št. 02112-1464/2008-2
z dne 29. 12. 2008, s prilogami: seznam
parcel za parc. št. 1434, k.o. Portorož z dne 19. 12. 2008, načrt parcele št.
02112-1464/2008-4 z dne 19. 12. 2008, odločba Geodetske uprave Skupnosti obalnih
občin Koper št. 45-5a/19-92 z dne 15. 6.
1992, delilni načrt št. 45-5a/19-92 z dne
1. 7. 1992; identifikacijskega potrdila podjetja Najtim geodetske in druge storitve,
d.o.o., št. 35/2008 z dne 18. 12. 2008 ter historičnega izpisa št. 2138/2008, za parc. št.
1686/1, k.o. Piran II; se v korist Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, glede (nevpisane)
zemljiške parcele – nepremičnine s parc. št.
1434, k.o. Portorož, v naravi pot 76 m2, začne postopek dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Piranu poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost in popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke
prvega odstavka 229. člena tega zakona.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 1. 2009
Dn 999/2008
Os-1566/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
21. 11. 2008, začel postopek vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 69/1993 z dne 20. 10. 1993, za
stanovanje št. 27, nadstropje III, v skupni
izmeri 19,30 m2, v večstanovanjskem objektu z naslovom Trg borcev NOB 13 in 13a,
Dol pri Hrastniku, na parc. št. 719/3, 719/5
719/6, 719/1 in 719/4, sklenjene med Občino Hrastnik in Eržen Marijo, Trg borcev NOV
13, Dol pri Hrastniku.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Kolenc Eve, Brdce 40, Dol pri
Hrastniku, izgubil. Na nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 1063/39, k.o. Dol pri Hrastniku, ki obsega št. 1060-39 v 5. in 1. etaži,
Trg borcev NOB 13 in 13a, 1431 Dol pri
Hrastniku, je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Kolenc Nevenke Eve,
Brdce 40, Dol pri Hrastniku. S tem oklicem
se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-

goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 12. 2008
Dn 2157/2008
Os-2358/09
Notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe SV 275/2000 z dne 26. 4. 2000 v odpravku za zemljiško knjigo sklenjenega med prodajalcem Petarjem Ćosićem, Kresnice 23,
Kresnice in kupovalcema Petru Podgoršku
in Melite Podgoršek, oba stan. Maroltova
12, Ljubljana.
Predmet prodaje po navedeni listini je
enosobno stanovanje št. 3/P v stanovanjski
hiši Kresnice 24, Kresnice, vpisano v vložku
št. 189, parc. št. 186/7, k.o. Kresnice, v velikosti 34,82 m2 s pomožnim prostorom v izmeri 4,22 m2, po podatkih zemljiške knjige,
vpisano v z. k. vložku št. 713/2 kot nepremičnina ident. št. 1.E stanovanje 36,26 m2
in ident. št. 2.E, pomožni prostor 6,80 m2,
na naslovu Kresnice 23, Kresnice.
Na podlagi navedene listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1. 1992, darilne pogodbe z dne 25. 3. 1993, zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 11. 11. 2004, pobotnice o prejemu kupnine z dne 26. 4. 2000 in kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9. 2004, se predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Elme
Šeremet, Clevelandska ulica 29, Ljubljana,
in Erika Adrovića, Jakčeva 11, Ljubljana,
vsakega do 1/2.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v enem
mesecu od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 3. 3. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 128/2008
Os-1964/09
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrožni sodnici Darinki Plevnik, v pravdni zadevi
tožeče stranke Martina Simoniča, Stranska
vas 5, Semič, ki jo zastopa pooblaščenec
Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrli Neži Marentič, Gradac 16, Gradac, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve
zemljiškoknjižne listine, pcto 400,00 EUR,
v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 27. 1. 2009 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj umrli
Neži Marentič, Gradac 16, Gradac.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik –
odvetnik Anton Zajc, Ulica 21. oktobra 19a,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrli Neži Marentič, Gradac 16, Gradac,
vse do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 1. 2009
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VL 64371/2008
Os-1801/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljub
ljana, ki jo zastopa Janez Ulčnik, Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Kaltak Denisu,
Frankovo naselje 67, Škofja Loka, zaradi
izterjave 1.061,90 EUR sklenilo:
dolžniku Denisu Kaltak, Frankovo Naselje 67, 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 začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Marko Sikošek.
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 22. 12. 2008

VL 70536/2008
Os-2056/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino, je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria - dostava, proti dolžnici Tatjani Černčič, Ferkova
ulica 15, Maribor - dostava, zaradi izterjave
744,08 EUR sklenilo:
dolžnici Tatjani Černčič, Ferkova 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 začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Janez Šurk, Hacquetova 8/I, 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 23. 1. 2009

V krog njenih zakonih dedičev spadajo tudi potomci zapustničinih otrok Andreja
Kranjca in Marice Melihen, ki jih sodišče poziva, da se v enem letu po objavi tega oklica
prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 28. 1. 2009

VL 21227/2008
Os-1822/09
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 dolžnici Urški Kern, Krožna
cesta 2, Koper - Capodistria - dostava, zaradi izterjave 694,05 EUR sklenilo:
dolžnici Urški Kern, Krožna cesta 2, Koper - Capodistria - dostava, 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.
Uroš Milost, Ljubljanska c. 5a, Postojna.
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 15. 1. 2009

I 45/2008
Os-1515/09
Okrajno sodišče v Ormožu je po okrajnem sodniku Smiljanu Drevenšku, v izvršilni
zadevi upnika Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Mirana Mlakarja,
EMŠO 0207965500360, Hum 13, Ormož,
zaradi izterjave nadomestila preživnine
v znesku 5.413,09 EUR s pp, sklenilo:
za začasnega zastopnika Miranu Mlakarju, rojenemu 2. 7. 1965, se postavi Boris
Kočevar, odvetnik v Ormožu. Zastopal ga
bo v izvršilnem postopku, ki poteka pred
Okrajnim sodiščem v Ormožu, toliko časa,
dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ormožu
dne 23. 1. 2009

VL 56967/2008
Os-1953/09
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 Nina Grižonič, Celovška cesta 182, Ljubljana - dostava proti
dolžniku: Franciju Preskarju, Tugomerjeva
ulica 16, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
2.164,91 EUR s pp sklenilo:
začasna zastopnica odv. dr. Tjaša Strobelj, Pražakova 20, 1000 Ljubljana, se razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Antonija Zalar, Trdinova 2, 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 9. 2. 2009

Oklici dedičem
I D 1235/2008
Os-1797/09
V zap. zadevi po pok. Babnik Tereziji, roj.
12. 9. 1912, umrli 17. 3. 2007, nazadnje stanujoči na naslovu Rožna dolina, cesta XVII
2, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo oklic.
Pokojna je dne 26. 3. 1986 napravila
oporoko, s katero je razpolagala s točno
določenim premoženjem, glede ostalega
premoženja pa je navedla, da naj se deduje
na podlagi zakona.
Zakoniti dediči sodišču niso znani.
Zap. morebitne dediče se poziva, da
v roku 1 leta od objave tega oklica sodišču
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2009
D 2/2007
Os-1474/09
Pri Okrajnem sodišču v Tolminu teče zapuščinski postopek po pokojni Mariji Angeli
Kranjc, rojeni Braz, pok. Franca, roj. 30. 3.
1911, stanujoči Srpenica 7, ki je umrla dne
11. 12. 2006.
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Oklici pogrešanih
N 34/2008
Os-1209/09
V nepravdni zadevi za razglasitev pogrešanega za mrtvega, po predlogu predlagajoče stranke Brigite Čurčič, Prežihova ul.
10, Brežice, ki jo zastopa Božena Vučajnk,
odvetnica v Brežicah, se poziva vse, ki kaj
vedo povedati o življenju in smrti pogrešanega Jožefa Ferenčaka, roj. 29. 10. 1873,
nazadnje stanujočega v Ameriki, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Frančiška
Zorko, Sela pri Dobovi 42, Dobova, o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni.
Morebitne podatke sporočite v roku treh
mesecev po objavi tega oklica sodišču, z navedbo številke N 34/2008 ali skrbnici za poseben primer Frančiški Zorko, Sela pri Dobovi
42, Dobova, ker se bo v nasprotnem po izteku
roka, pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagateljica postopka je Brigita Čurčič.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 9. 1. 2009

Kolektivni delovni spori
Kd 4/2008
Os-2342/09
Delovno sodišče v Kopru na podlagi določb 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZDSS-1) obvešča zainteresirane
stranke, da je pri tem sodišču pod gornjo
opravilno številko uveden kolektivni delovni spor predlagatelja: Neodvisnost - KNSS
Sindikat podjetje Postojnska jama turizem
d.d., Jamska cesta 32, Postojna, ki ga zastopa Damjan Krt, odvetnik v Sežani, zoper
nasprotnega udeleženca: Turizem Kras destinacijski management d.d. Jamska cesta
30, Postojna, ki ga zastopa odvetnica Špela
FLIS iz odvetniške družbe Đuragič - Sotlar
o.p., d.n.o. iz Ljubljane, zaradi ugotovitve
reprezentativnosti sindikata.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča imajo možnost, da se postopka
udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo
v treh dneh od te objave, lahko pa tudi ves
čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in narok za glavno
obravnavo je razpisan za 16. 4. 2009 ob 9.
uri v sobi 133/I Delovnega sodišča v Kopru,
Ferrarska ulica 9, Koper.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno
na oglasni deski in objavljeno tudi na spletni
strani tega sodišča od dne 9. 3. 2009 dalje.
Delovno sodišče v Kopru
dne 6. 3. 2009
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Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Arh Kos Marina Mojca, Dunajska cesta
319/b, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 50500004170, izdala zavarovalnica
Slovenica. gnf-303566
Jelič Zoran, Cesta v Pregavor 12, Izola –
Isola, zavarovalno polico, št. 50500028757,
izdala
zavarovalnica
KD
življenje.
gnr-303554
Klavžar Sašo, Mladinska 4, Spodnja Idrija,
zavarovalno polico, št. 4161004679, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnu-303501
Rehar Peter, Dobrteša vas 14, Šempeter
v Savinjski dolini, zavarovalno polico, št.
50500010838, izdala zavarovalnica KD
življenje. gno-303582
Vodopivec Vesna, Prvačina 109, Prvačina,
zavarovalno polico, št. 50500019454
in 41601007101 – Fond polica, izdala
zavarovalnica KD življenje. gng-303540

Spričevala preklicujejo
Ahmetaj
Urim, Adamičeva
41/a,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
šole Landis – izobraževanje in poslovno
svetovanje Ljubljana, izdano leta 2001.
gny-303572
Babič Sara, Pražakova 13, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ledina, izdano
leta 2007. gns-303482
Belaj Maja, Soteska 23, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika SCRM – Ekonomske gimnazije v
Kamniku, izdano leta 2008. gnd-303518
Bezjak Črt, naselje Jožeta Kerenčiča
36, Murska Sobota, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Murska Sobota. gnq-303530
Cener Jožica, Črenšovci 219, Črenšovci,
spričevalo 8. razreda OŠ II Lendava –
dvojezična, izdano leta 1986. gno-303507
Cmager Silvin, Bučečovci 8, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta
1978. gnt-303577
Ćerman Damir, Močnikova ulica 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola gostinstva in turizem, izdano
leta 2008. gnu-303576
Dolenc Jure, Vrhovci cesta XXX/5,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vrhovci.
gni-303488
Erjavec Elizabeta, Obala 123, Portorož –
Portorose, diplomo Srednje gostinske šole
Izola, izdana leta 1996. gnt-303527
Fegeš David, Ulica 6. junija 12 a, Ivančna
Gorica, spričevalo 7. razreda Osnove šole
Stična, izdano leta 2007. gne-303517
Grm Peter, Viška 69/c, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2008. gnw-303524
Gulič Maja, Kopriva 1, Dutovlje,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in
trgovske šole Nova Gorica, št. 10-II.T/659,
izdano leta 2006. gnd-303543

Hren Maja, Franja Kozarja 25, Veržej,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Murska
Sobota. gnb-303495
Jagerič Adrijan, Trg svobode 8, Gornja
Radgona, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Murska Sobota. gnn-303533
Janc Maja, Rodiška cesta 7, Kozina,
spričevalo 3. letnika Srenje ekonomske in
poslovne šole v Kopru, izdano leta 2006.
gnx-303548
Jančar Rok, Kovorska cesta 3, Tržič,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 2007. gnv-303475
Jeklič Rebeka, Hrušica 71/d, Hrušica,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
v Kranju. gnw-303549
Jug Sara, Vrtojba, Krožna cesta 9,
Šempeter pri Gorici, obvestilo o uspehu
pri poklicni maturi na Srednji ekonomski in
trgovski šoli v Novi Gorici, v šolskem letu
2004/05. gnw-303499
Jurhar Klara, Ulica Tuga Vidmarja
2, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2008.
gnp-303581
Kac Aleš, Stari trg 327, Slovenj Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Slovenj Gradec – kuhar, izdano leta 1997.
gnc-303494
Kandare Bernarda, Dane 10, Stari trg
pri Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu
za konfekcijskega modelarja, izdano leta
1998, izdano na ime Potočnik Bernarda.
gnu-303476
Kandare Bernarda, Dane 10, Stari trg
pri Ložu, letno spričevalo za konfekcijskega
modelaraja, leto izdaje 1998, na ime
Potočnik Bernarda. gnt-303477
Kociper Bojan, Ravenska 45, Odranci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor, št. 2214/99, izdano
leta 1999. gnx-303498
Kozelj Tjaša, Jesenova ulica 2, Domžale,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 2008.
gnb-303470
Kozole Kristjan, Gasilska ulica 13, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje poklicne šole v Sevnici,
izdano leta 2005. gnq-303505
Kranjčič Marko, Hrušica 61, Hrušica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole v Škofji Loki – smer
avtoklepar, št. 39-VI/00, izdano leta 2000.
gnr-303479
Kristančič Jure, Grajska cesta 28,
Dobrovo v Brdih, spričevalo o zaključnem
izpitu Tehniškega šolskega centra Nova
Gorica, izdano leta 2001. gnx-303473
Krkač Erik, Begunje pri Cerknici
4 I, Cerknica, spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5.
razreda OŠ Toneta Čufarja. gnm-303484
Lah Pia, Bohoričeva 13, Krško, spričevalo
3. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2008. gnf-303516
Leskovšek Peter, Tomšičeva ulica 47,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu Šolski center Velenje, smer elektrikar
energetik, izdano leta 1995. gnl-303485
Lipoglavšek Marko, Novi log 19/a,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne in poklicne šole v Trbovljah

– poklic strugar, izdano leta 2001.
gns-303478
Lipovec Tamara, Bašelj 28/c, Preddvor,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj, izdano leta 2005.
gns-303578
Malič Safija, Carpacciov trg 1, Koper –
Capodistria, diplomo Srednje medicinske
šole. gns-303528
Manzimi Andreea, Stara cesta 26/a,
Ljutomer, maturitetno spričevalo obvestilo
o uspehu pri poklicni maturi in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske šole
in Gimnazije Ljubljana – izobraževanje
odraslih. gnq-303580
Metličar Prezelj Tina, Šentjurska Gora
22, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o
zaključnem izpitu ZTI – kozmetični tehnik,
izdano leta 2001. gnx-303573
Milutin Denis, V Varde 32, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2008. gnu-303526
More Mojca, Vodnikov trg 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Trnovo, izdano na
ime Erjavec Mojca. gni-303513
Muhr Irena, Černelavci, Dolga ulica 67,
Murska Sobota, spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2008. gnr-303529
Muljavec Roman, Smledniška 24, Kranj,
spričevalo Srednje kovinarske in cestno
prometne šole v Škofji Loki, izdano leta
1987. gnh-303539
Oberč Veronika, Medenska cesta 93/c,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Oskarja
Kovačiča, izdano leta 2008. gno-303536
Pajk Milan, Luče 037A, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicna
elektrokovinarska šola Kranj, izdano leta
1978. gnh-303489
Perpar Jurij, Dobrnič 8, Dobrnič,
spričevalo 8. razreda OŠ Trebnje, izdano
leta 1975. gne-303542
Pirih Neža, Gorenjska ulica 37, Bled,
spričevalo Gimnazije Kranj, izdano leta
2008. gnp-303531
Pogačnik Špela, Blejska Dobrava 48,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2006. gnw-303574
Požun Milan, Gabrska gora 10/a,
Gabrovka, spričevalo 1. letnika Srednje
kovinarske šole v Trbovljah, izdano leta
1988. gnp-303481
Prislan Matjaž, Kotlje 16/a, Kotlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole v Domžalah – oblikovalec
kovin, izdano leta 2002. gnc-303569
Radulović Miroslav, Šmihel 24, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška. gng-303515
Režonja Sandra, Dolga ulica 6, Moravske
Toplice, maturitetno spričevalo Srednje
strojne in tekstilne šole v Murski Soboti,
izdano leta 1997. gny-303547
Ritoša Peter, Krožna cesta 14, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Memory d.o.o.
Koper, izdano leta 2002. gnb-303570
Ropoša Borut, Dokležovje, Glavna 72,
Beltinci, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Murska Sobota – smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2006. gnd-303568
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Senič Marjan, Šmartno 74/a, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, spričevalo 3. letnika
Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.
gnc-303469
Slapšak Alja, Repče 31, Trebnje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Novo mesto, izdano leta
2007 in 2008. gnf-303466
Soos Mellitta, Hodoš 41, Hodoš – Hodos,
letno spričevalo Biotehnične šole Rakičan –
Murska Sobota. gnr-303579
Stevanović Nataša, Bistrica 8, Naklo,
indeks, št. 08002509, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo Ljubljana.
gny-303497
Šandor Sven, Mladinska ul. 6, Radenci,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 2006. gnf-303541
Širok Jovanka, Šolska 37, Solkan,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvena
šola, izdano leta 1975, izdano na ime
Pavlović Širok Jovanka. gnd-303493
Štrucl Marko, Črnc 49/a, Brežice, indeks,
št. 71060748, izdala Biotehnična fakulteta
Ljubljana. gnb-303520
Tavčar Andreja, Bazoviška cesta 4,
Sežana, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomsko in komercialne šole v Sežani
Srečka Kosovela, izdano leta 1998.
gnn-303483
Terzer Jan, Petrčeva ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2008. gnv-303525
Unetič Estera, Župeča vas 56, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Novo mesto, izdano leta 2000. gng-303490
Varl Jernej, Ulica Milene Korbarjeve 11,
Kranj, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Kranj – Strokovna gimnazija Kranj, izdano
leta 2007. gnr-303504
Zdjelar Nadja, Ljubljanska cesta 13/g,
Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1998. gne-303467
Zonta Sabina, Škocjan 23, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
Gimnazije Koper, izdano leta 2004.
gnd-303468
Žagar Nataša, Log 28, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano
leta 1995. gnm-303559
Žerjav Martina, Vrtnarija 6/c, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gny-303472

Drugo preklicujejo
AGM Nemec d.o.o., Sedraž 3,
Laško, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500006649000, izdana na ime Kuzmus
Andrej. gnw-303474
Alpetour Špedicija in transport d.d.,
Kidričeva cesta 56, Škofja Loka, ADR
certifikat, št. 018923, izdan s strani TIB
storitve, Ilirska Bistrica, na ime Ovčak Mirko.
gnc-303544
Bello Transport d.o.o., Pod vinogradi 040,
Straža, delovno dovoljenje, št. 0838828929,
izdano na ime Mitrić Slobodan, veljavno od
10. 4. 2008 do 9. 4. 2009. gnv-303550
Cesar Dejan, Medvedjek 16, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500009827000. gnt-303502

Čampelj Robert, Na Brezno 13, Brezovica
pri Ljubljani, službeno izkaznico, št. 004215.
gnh-303514
Dolenc Mojca, Sveteljeva ulica 6,
Šenčur, študentsko izkaznico, št. 01005015,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gne-303567
EKO Gradnja Ekrem Rušiti s.p., Gubčeva
cesta 12, Trebnje, delovno dovolenje, št.
0838829806 za delavca Selmani Fadilj.
gnn-303583
EKO Gradnja Ekrem Rušiti s.p., Gubčeva
cesta 12, Trebnje, delovno dovoljenje,
št. 0838829812 za delavca Tukić Adnan.
gnm-303584
EUROMODE
IN,
PROIZVODNJA
IN TRGOVINA d.o.o., Starod 058,
Podgrad, generalno licenco za prevoze št.
0004249/03586/589. gnk-303511
EUROMODE
IN,
PROIZVODNJA
IN TRGOVINA d.o.o., Starod 058,
Podgrad, izvod licence za vozilo, št.
0004249/03586/589/002
izdana
s
strani Gospodarske zbornice Slovenije.
gnj-303512
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 011, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico,
št. 1070500018394001, izdana na ime
Kuzmanović Miroslav. gnk-303561
Fras
Janko,
Gunduličeva
14,
Maribor, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500017469000, izdal Cetis Celje.
gnp-303506
Fućak Ivan, Kunaverjeva 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63030339,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnv-303575
Globus d.o.o., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico za Ukrajino – 804/63, št. 247085.
gni-303563
Gorgieva Tanja, Mucherjeva 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19474690,
Ekonomska fakulteta. gnj-303487
Grašič Tina, Gostičeva 26, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 19470511,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnq-303480
Gulja Tina, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠC PET
Ljubljana. gnz-303571
Hisenaj, gradbeništvo, d.o.o., Vipavska
cesta 016, Nova Gorica, dovoljenje za
zaposlitev, št. 99289817524 za delavca
Krasniqi Fahri. gne-303471
Jančar Marko, Dešen 2/a, Kresnice,
študentsko izkaznico, št. 23080794,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnl-303535
Jelenc Turist d.o.o., Dolenja vas 078,
Selca, dve dovolilnici za Rusijo, št. 0442039
in 0445133 ter štiri dovolilnice za Ukrajino,
št. 240627, 241637, 242542 in 243685.
gnm-303534
Koren Nina, Drežnica 14/b, Tolmin, vozno
karto, št. 0806930. gno-303532
Lalič Kaja, Ljubljanska 72, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnu-303551
Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, delovno dovoljenje, št. 0838828806,
izdano na ime Hodžić Armin. gnb-303545
Majcen Stanislav, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, certifikat za NPK – varnostnik
z dne 11. 9. 2006 z oznako C 1154.
gnm-303509
Mohorič Stanko s.p., Bukovica 10, Selca,
potrdilo, št. 008129/BGD63-2-4410/2008,
izdano 24. 6. 2008. gnq-303555
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Mohorič Stanko s.p., Bukovica 10, Selca,
osnovno licenco skupnosti, št. 008129 s
serijsko številko 03001327. gnp-303556
Mohorič Stanko s.p., Bukovica 10, Selca,
potrdilo, št. 008129/BGD 63-2-1291/2008,
izdano15. 2. 2008. gno-303557
PEP Transporti d.o.o., Dunajska cesta
021, Ljubljana, izvod licenece za tovorno
vozilo z reg. št. LJ 71-5VU. gnh-303564
Pović Nedeljko, Obrov 61, Obrov, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500011524003,
izdal Cetis Celje. gns-303503
Race Boris, Zupančičeva 6, Ilirska
Bistrica, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500003520000, izdal Cetis Celje.
gnz-303496
Repanšek Neža, Homec, I. ulica
4, Radomlje, študentsko izkaznico, št.
20070268, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gny-303522
Rovšnik Marjetka, Kaplja vas 75,
Prebold, študentsko izkaznico, št. 01001276,
izdala Pedagoška fakulteta Ljubljana.
gnn-303508
Sajko Bogomir s.p., Slape 19, Ptujska
Gora, licenco za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu, št. 008133/008, ser. št.
O 0304508. gni-303538
Sušl Anton, Ulica Gradnikove brigade
18, Vipava, orožni list, št. 9040, izdala UE
Ajdovščina. gnl-303560
Šedivy Movrin Simona, Kamnica, Cesta v
Rošpoh 113, Maribor, študentsko izkaznico,
št. 01003137, izdala Pedagoška fakulteta
Ljubljana. gnn-303558
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
izvod potrdila, št. 007365/MJ44-2-7423/2008
za voznika Ekimovski Vlade, izdano dne
30. 12. 2008 z veljavnostjo od 31. 12.
2008 do 21. 1. 2010, izdano pri OZS.
gnv-303500
Škrinjar Anton s.p., Drašiči 8, Metlika,
dovolilnico za Rusijo – tretjo državo, št.
452858 in Ukrajino, št. 243358. gnj-303562
Šušterič Promet – Jože Šušterič
s.p, Pišece 072, Pišece, potrdilo št.:
000153/MJU12-4-10281/2007,
izdano
30. 10. 2008 za voznika Vladimira Aleksića,
z veljavnostjo od 30. 10. 2007 do 14. 2.
2008; potrdilo št. 008528/12-2-11488/2007,
izdano 3. 12. 2007 za voznika Nebojšo
Bujaka, z veljavnostjo od 3. 12. 2007 do
14. 2. 2008. gni-303492
Šušterič Promet – Jože Šušterič s.p.,
Pišece 072, Pišece, dovolilnice CEMT za
tretje države št. 00169 in pripadajoči zvezek.
gnk-303486
Šušterič Promet – Jože Šušterič
s.p., Pišece 072, Pišece, potrdilo št.:
008528/MJ12-2-1353/2008, izdano 20. 2.
2008 za voznika Nenada Živkovića, z
veljavnostjo od 20. 2. 2009 do 14. 2. 2009;
potrdilo št.: 000153/MJ12-3-10281/2007,
izdano 30. 10. 2007 za voznika Mladina
Moćića, z veljavnostjo od 30. 10. 2007 do
14. 2. 2008. gnj-303491
Tušar Eva, Rožna 10, Cerkno, študentsko
izkaznico, št. 31260115, izdala Fakulteta za
farmacijo Ljubljana. gnj-303537
Urlep, Prevozi in storitve d.o.o., Samova
ulica 14, Miklavž na Dravskem polju,
dovolilnice za mednarodni cestni promet za
leto 2008 za Ukrajino – tranzitna z oznako
804/03, št. 242193 in 242194. gnc-303519
Vigitrans d.o.o., Savinjska cesta 98 a,
Žalec, dovolilnico za tretjo državo Republike
Hrvaške, oznaka 191/11, št. 0000280.
gnl-303510
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Vignjević Milan s.p., Savinska cesta 98 A,
Žalec, dovolilnice za Bosno in Hercegovino
za leto 2008, z oznako 170/11, št. 1009314,
1009315, 1008620. gnz-303546
Vodnik Transport d.o.o., Cesta Andreja
Bitenca 111 A, Ljubljana, izvod licence za
vozila Scania z reg. št. LJ L8-66P in LJ
45-50U z veljavnostjo od 21. 2. 2008 do
21. 2. 2013. gnx-303523
Vončina Rafael s.p., Okiškega 26A,
Ljubljana, izvod licence za vozilo Iveco daily
59/12 z reg. št. LJ J0-121. gng-303565
Zalokar Karmen, Slatina v Rožni dolini
8/b, Šmartno v Rožni dolini, študentsko
izkaznico, št. 01007436, izdala Pedagoška
fakulteta Ljubljana. gnt-303552
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije pečat okrogle oblike, premera 2 cm,
na katerem je grb Republike Slovenije in
besedilo z velikimi tiskanimi besedami: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA
ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT
REPUBLIKE SLOVENIJE ter številka 23.
Ob-2343/09
Živkovič Dragana, Hohkrautova 9, Celje,
certifikat o NPK – za poklicnega voznika
motornih vozil, izdan pri Agenciji za promet,
leta 2008. gnz-303521
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