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Javni razpisi
Št. 351-15/2009

Ob-4941/09

Obvestilo
Na osnovi sklepa župana dr. Tomislava
Klokočovnika z dne 29. 6. 2009 se čas za
oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice za izvedbo projekta »izgradnja podzemne garaže na območju UN Pošta« podaljša iz datuma 10. 7. 2009, do 12. ure, na
datum 24. 7. 2009, do 12. ure.
Občina Izola
Št. 314-2-2-0/2008/52

Ob-4900/09

Popravek
V »Javnem razpisu neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte
– RIP 09«, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 19 z dne 13. 3. 2009, se spremenita drugi in tretji odstavek 5. točke Okvirna višina
sredstev na naslednji način:
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov v okviru razvojno-investicijskih
projektov, znaša 109.467,997,00 EUR, in
sicer:
– 93.047.797,45 EUR – namenska sredstva EU – Evropski sklad za regionalni razvoj,
– 16.420.199,45 EUR – slovenska udeležba.
Koriščenje nepovratnih sredstev bo
možno v proračunskih letih 2009, 2010 in
2011.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Javna agencija za tehnološki razvoj RS
Ob-4987/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 71/08 in 34/09 v nadaljnjem besedilu:
Uredba),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007
z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL
L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Finančna pomoč za
nadomestilo škode zaradi požara ali
strele na kmetijskem gospodarstvu
I. Predmet javnega razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za blažitev poslabša-

nja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu,
ko povračilo škode ni urejeno z drugimi
predpisi. Gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele.
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjenih za financiranje vlog prispelih na
javni razpis za ukrep Finančna pomoč za
nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu znaša do
57.350 EUR.
3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 na MKGP – Programi podpor
za prestrukturiranje in prenovo kmetijske
proizvodnje.
II. Vlagatelji:
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske
skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES)
št. 104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000,
str 22), podpisani v Rimu 25. marca 1957,
ter kandidirajo za pridobitev sredstev.
III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev:
Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje vloge vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
2. kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu
oddaje vloge. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva
vloga iz preteklega leta;
3. škodni dogodek je nastal največ 12
mesecev pred oddajo vloge;
4. če je vlagatelj kmetija mora biti:
a) nosilec ali član kmetije po zakonu, ki
določa kmetijstvo, je ob nastanku škodnega
dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali
b) dohodki iz kmetijske dejavnosti vseh
članov kmetije predstavljajo več kakor 75
odstotkov dohodka kmetije;
5. če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem
besedilu: s. p.), mora biti zastopnik nosilca
kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje primarne
kmetijske dejavnosti. Prihodek iz kmetijske
dejavnosti je predstavljal po zadnjih razpoložljivih podatkih več kakor 75 odstotkov
prihodka podjetja;
6. nosilec kmetije je imel ob nastanku
škodnega dogodka prijavljeno stalno prebivališče na naslovu kmetije. V primeru prav-

ne osebe ali s.p. velja določilo za zastopnika
nosilca kmetijskega gospodarstva;
7. dohodek nosilca kmetije ali zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva po
zadnjih razpoložljivih podatkih ne presega
minimalne plače za delo s polnim delovnim
časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo;
8. zahteve iz 4. do 7. točke ne veljajo
v primeru planin in skupnih pašnikov;
9. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da ni
v težavah, če:
a) nosilec kmetije ima ob oddaji vloge po
evidenci DURS plačane davke in prispevke,
določene z zakonom ali
b) pravna oseba ali s. p. ima poravnane
obveznosti do države oziroma ni v stanju
kapitalske neustreznosti;
10. objekt, na katerem je nastala škoda,
je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma strele;
11. objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka
namenjen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga
I k Pogodbi;
12. predložitev cenitve škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica;
13. minimalna višina ocenjene škode, ki
jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do
plačila po tem ukrepu, je 5000 eurov;
14. upravičenci morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še
nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.
IV. Splošne določbe:
1. Vlagatelji morajo omogočiti dostop do
dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP), MKGP, revizijskemu
organu in drugim nadzornim organom.
2. Prejemniki sredstev (ime in priimek
oziroma naziv podjetja) in znesek dodeljenih
javnih sredstev bodo objavljeni na spletni
strani MKGP.
3. Prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev iz naslova tega javnega razpisa
hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega
izplačila sredstev.
V. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje
ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež
kmetije mora biti na ozemlju Republike Slo-
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venije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Sredstva se dodelijo upravičencu kot
pomoč v obliki nepovratnih sredstev.
2. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz
tretje točke tega poglavja v skladu z višino
ocenjene škode.
3. Za delno nadomestilo škode znaša višina nepovratnih sredstev po tem ukrepu:
– 7500 eurov nad vključno 65 000
eurov ocenjene škode;
– 6500 eurov od vključno 55 000 do
65 000 eurov ocenjene
škode;
– 5500 eurov od vključno 45 000 do
55 000 eurov ocenjene
škode;
– 4500 eurov od vključno 35 000 do
45 000 eurov ocenjene
škode;
– 3500 eurov od vključno 25 000 do
35 000 eurov ocenjene
škode;
– 2500 eurov od vključno 15 000 do
25 000 eurov ocenjene
škode;
– 1500 eurov od vključno 5000 do
15 000 eurov ocenjene
škode.
3. Isti upravičenec lahko pridobi podporo
po tem ukrepu le enkrat v treh letih.
4. Višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne presega dejanske škode.
5. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu
z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis
pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 7500 eurov
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede
na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali
zastavljene cilje.
6. Poleg pomoči de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšno seštevanje
povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti.
7. Dodeljena sredstva se upravičencem
nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji.
VII. Vsebina vloge:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev se vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ARSKTRP in
MKGP. Vloga, ki ni vložena v pisni obliki in
na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ARSKTRP in MKGP se zavrže. Izdelana
mora biti v skladu z zahtevami obrazca in
javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili.
Sestavni deli vloge morajo biti speti in
oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani in v mapah.
Na kuverti vloge mora biti razviden datum
in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti,
označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja),
ter oznaka javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja: »javni razpis – Finančna
pomoč za nadomestilo škode zaradi požara
ali strele na kmetijskem gospodarstvu«.
Vloge z nepravilno označenimi kuvertami
se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem
v originalnih kuvertah.
2. Obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARS-
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KTRP, tel. 01/580-77-92 od ponedeljka do
četrtka od 8. ure do 15.30 in petek od 8.
ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov
aktrp@gov.si.
3. Stroški izdelave vloge in manipulativni
stroški bremenijo upravičenca.
VIII. Rok in način prijave:
1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali jo oddati
na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS,
od 8. ure dalje.
Vloge za javni razpis se lahko pošiljajo
do objave obvestila o prenehanju zbiranja
vlog, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP.
2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom.
3. Postopke za dodelitev in izplačila
sredstev izvede ARSKTRP.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve:
1. 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. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev
popolnih vlog višja od razpisanih sredstev,
se v primeru, da imata na končnem mestu
liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti
enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu
lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je
predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki
nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje,
imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih
uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP.
2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih
ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom
ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije,
ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi
številkami vlog se v navzočnosti 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, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj
odda komisiji.
O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje,
oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če
so prisotni.
3. Odpiranje vlog ni javno.
4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za
razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so
podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se
vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev.
5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od
vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da
pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev
vloge je osem dni od dneva vročitve poziva
k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog.
Za datum in čas njenega prejema se
štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na
pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po
prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga
znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vla-

gatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se
s sklepom zavržejo. Če se med postopkom
preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da
vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne.
6. Popolna vloga se po vrstnem redu
uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi
zaporedno številko.
7. Ne glede na določilo 4. točke tega poglavja, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo
prejetih ali popolnih vlog.
8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na
listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev, se zavrnejo.
9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva
ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti,
se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne.
10. Sredstva se odobrijo upravičencu
z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo
izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo
ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh
od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži
pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno
po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP.
11. Sredstva se izplača na transakcijski
račun upravičenca, po opravljenih administrativnih kontrolah. 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.
X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev
1. Prejemnik sredstev ni upravičen do
kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike
razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za
območja z omejenimi dejavniki po predpisih
Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih
pet let od dneva izdaje odločbe o pravici
do sredstev:
a) če ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe,
tega javnega razpisa in odločbe o pravici
do sredstev ali
b) v kolikor je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih
izjav.
2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP
izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
3. Ne glede na določbe alinee a) iz prve
točke prejemniku sredstev ni treba vrniti že
pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali
izrednih okoliščin.
4. Kot višja sila se šteje:
a) smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe),
b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe),
c) razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis,
d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče,
f) kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del.
O primerih višje sile ali izrednih okoliščinah mora upravičenec ali njegova pooblašče-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od
dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-4988/09
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 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 nadaljevanju: uredba),
– 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 nadaljevanju: Uredba 1698/05/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. 1236/2007 z dne
22. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 378/2007 o prostovoljni modulaciji,
(UL L št. 280 z dne 24.10 2007, str. 3; v nadaljevanju: Uredba 1974/2006/ES) in
– Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007–2013), objavlja:
javni razpis
za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev za naložbe mladih
prevzemnikov kmetij
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, znaša 12.000.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:
9200 PRP 2007–2013-EU, v višini
9.000.000 EUR,
9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba, v višini 3.000.000 EUR.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
II. Vlagatelji
Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki
opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma izvajajo storitve s kmetijsko mehanizacijo na
ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo
predpisane pogoje za dodelitev sredstev in
katerih nosilci so prejeli pozitivno odločbo

o podpori za prevzem kmetije po nacionalni
shemi državnih pomoči, po ukrepu iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in
45/08-ZKme-1) ali po uredbi (v nadaljnjem
besedilu mladi prevzemnik).
III. Predmet podpore
Podpore bodo dodeljene kmetijskim gospodarstvom za enostavne in zahtevne naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga I k Pogodbi1 ter naložbam, namenjenim izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo. Kot enostavne naložbe se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge ne presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV). Kot zahtevne naložbe pa se štejejo naložbe, katerih
skupna vrednost vseh načrtovanih naložb
v okviru iste vloge presega 50.000 EUR
upravičenih stroškov (brez DDV).
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo
za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke
za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v hleve in pripadajočo opremo za proizvodnjo, krmljenje in izločke za
nastanitev domačih živali, ki niso vključene
v okviru predhodne alineje;
– naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za pridelavo medu in drugih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic razen
opreme, ki se bo podpirala v okviru tehnične pomoči v sklopu podpor iz Programa
ukrepov na področju čebelarstva v Sloveniji
v letih 2008–2010;
– naložbe v druge objekte in pripadajočo
opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo kmetijskih proizvodov za trg, kamor
spadata tudi ureditev nasadov trajnih rastlin
na področju vrtnin (šparglji, artičoke, ipd.),
ter ureditev drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih
rastlin in grmovnic ter semenskega materala
kmetijskih rastlin, ter za neposredno prodajo
kmetijskih proizvodov na kmetijah in pripadajočo opremo;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije,
namenjene za lastno primarno pridelavo na
kmetijskem gospodarstvu oziroma izvajanju
storitev s kmetijsko mehanizacijo;
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme namenjene lastni primarni kmetijski pridelavi oziroma storitvam s kmetijsko
mehanizacijo;
– naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajočo opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti,
v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja
samostojno naložbo;
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi;
1
Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25.
marca 1957 (11957E)
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– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih v okviru izvedenih komasacij;
– naložbe v obnovljive vire energije za
potrebe kmetijskega gospodarstva;
– naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga I k Pogodbi in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh: www.
mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Pogoji za dodelitev sredstev morajo biti
izpolnjeni že ob vložitvi vloge, razen v primerih, ko je v nadaljnjem besedilu drugače
določeno. Vlagatelj lahko pridobi pomoč za
naložbe v okviru tega razpisa samo na podlagi ene odobrene vloge.
IV/1. Splošni pogoji za dodelitev sredstev
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
za dodelitev sredstev iz programa PRP na
predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu
morajo biti priložene vse priloge in dokazila,
ki so navedena na obrazcu vloge.
2. Vlagatelj mora vložiti vlogo na ta javni
razpis najkasneje v roku 5 let od izdaje pozitivne odločbe iz naslova izvajanja ukrepa
Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.
3. Vse naložbe po tem razpisu morajo
biti zaključene najkasneje v roku treh let od
izdaje odločbe o pravici do sredstev (upošteva se datum na odločbi).
4. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev.
5. Naložba mora prispevati k izboljšanju
splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva, ki je vezana na gospodarsko vitalnost
kmetijskega gospodarstva ter na izpolnjevanje posebnih ciljev ukrepa.
– Kmetijsko gospodarstvo mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih posebnih ciljev ukrepa:
– uvajanje novih proizvodov, tehnologij
ali proizvodnih izboljšav;
– usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja,
higiene in varnosti pri delu;
– stabilizacije dohodkov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Podpora bo namenjena le kmetijskim
gospodarstvom, ki so že ob predložitvi vloge
gospodarsko vitalna. Če kmetijsko gospodarstvo mladega prevzemnika ob predložitvi
vloge še ne opravlja kmetijske dejavnosti
oziroma če se je vlagatelj vpisal v register
kmetijskih gospodarstev po predpisanem
roku za oddajo zbirne vloge, mora ustvariti
bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, gozdarskih in dopolnilnih
dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega
dela, najpozneje ob dokončanju naložbe.
– Šteje se, da je kmetijsko gospodarstvo
gospodarsko vitalno, če na enoto vloženega
dela, to je na 1 polnovredno delovno moč
(v nadaljevanju PDM) oziroma na 1 stalno
zaposleno osebo, ustvari bruto prihodek iz
kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih,
gozdarskih in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah vsaj v višini 1 bruto minimalne plače
na zaposlenega, ki je v letu 2008 znašala
6.855,66 EUR. Vrednost proizvodnje se bo
lahko prikazalo na dva načina in sicer z dejanskim prihodkom v primeru vlagateljev, ki
vodijo knjigovodstvo po dejanskih prihodkih,
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in s pokritjem za ostale vlagatelje, ki ne vodijo takšnega knjigovodstva.
– Izboljšanje splošne učinkovitosti kmetijskega gospodarstva mora biti razvidno iz
prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
– V primeru zahtevnih naložb mora vlagatelj s poslovnim načrtom dokazati tudi
ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se,
da je naložba ekonomsko upravičena, če je
kumulativni finančni tok pozitiven. Poslovni
načrt mora biti izdelan v skladu z navodili,
ki so objavljena na spletnih straneh MKGP
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si in
sicer za obdobje izvajanja naložbe in še vsaj
za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Vlagatelj mora zagotavljati obseg dela
iz naslova opravljanja kmetijskih, gozdarskih ali dopolnilnih dejavnosti vsaj v višini 1 polne delovne moči, od tega vsaj 0,5
PDM iz naslova opravljanja kmetijskih dejavnosti. Šteje se, da vlagatelj dosega 0,5
PDM iz kmetijskih dejavnosti, če vrednost
prihodka iz kmetijskih dejavnosti predstavlja
vsaj 3.427,83 EUR. To mora biti razvidno
iz prijavnega obrazca v primeru enostavnih
naložb, oziroma iz poslovnega načrta v primeru zahtevnih naložb.
– Pri izračunu obsega dela upoštevamo
lastno in najeto delovno silo na kmetiji. Pri
opredelitvi lastne delovne sile na kmetiji se
upošteva smo tiste osebe, ki so člani kmetije. To pomeni, da morajo biti člani enega ali
več gospodinjstev, ki so prijavljena v okviru
te kmetije in so vpisani v registru kmetijskih
gospodarstev. Za 1 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); upokojenec (0,5 PDM);
oseba, ki je stopila v ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov (0,5 PDM); druga oseba
med 18 in dopolnjenih 63 let za ženske in
65 let za moške na kmetijskem gospodarstvu (0,5 PDM); dijak ali študent (0,3 PDM);
druge osebe zaposlene na kmetijskem gospodarstvu ali zdravstveno zavarovane iz
kmetijske dejavnosti (1 PDM).
– Pri opredelitvi najete delovne sile, velja
za 1 PDM oseba v aktivni življenjski dobi,
ki ima za delo na kmetiji urejeno delovno
razmerje za polni delovni čas. Pri izračunu
občasno najete delovne sile se upošteva, da
1 PDM predstavlja 1.800 delovnih ur letno.
6. Skladno s točko b prvega odstavka 26.
člena uredbe 1698/2005/ES mora biti naložba usklajena s standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Seznam minimalnih
standardov Skupnosti za posamezno vrsto
navedenih naložb iz poglavja III. tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh:
www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si..
7. Pri naložbah, katerih namen je izpolnjevanje standardov Skupnosti, se podpora
lahko dodeli le naložbam iz prve in druge
alineje iz seznama naložb v predmetu podpore, za izpolnjevanje standarda za dobro
počutje živali, ki je za kmetijska gospodarstva postal obvezen s 1. 1. 2007. Mladim
prevzemnikom, ki prejmejo podporo po
ukrepu iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 94/07 in 45/08-ZKme-1) ali po uredbi, se podpora lahko dodeli tudi za naložbe
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za usposobitev za izpolnjevanje obstoječih
standardov Skupnosti.
8. Gradbena dela morajo biti izvedena
v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora, varstvu kulturne dediščine in varstvu okolja.
9. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v gradnjo nepremičnin (to je gospodarskih poslopij in drugih
zgradb ter objektov, namenjenih za kmetijske namene ter nakup pripadajoče opreme
za kmetijsko proizvodnjo), ki niso v njegovi
lasti, potem morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
pogodbo o najemu nepremičnine za obdobje najmanj 10 let po končani naložbi.
– Vlagatelj mora imeti notarsko overjeno
soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov, k naložbi.
– Določila prejšnjih dveh alinei ne veljajo
v primerih, ko so lastniki oziroma solastniki
nepremičnin člani kmetije.
10. Upravičenec je moral v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati
na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce
o kmetijskem gospodarstvu (zbirno vlogo)
po predpisih, ki določajo izvedbo letnih ukrepov kmetijske politike. V primeru, ko je mladi
prevzemnik prevzel kmetijo v času izven
predpisanega roka iz prejšnjega stavka,
se ta pogoj nanaša na prejšnjega nosilca
kmetije.
11. Sredstva se ne dodelijo za naložbe
zunaj območja Republike Slovenije.
12. Sredstva se ne odobrijo upravičencu,
ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel
sredstva Evropske unije ali javna sredstva
Republike Slovenije.
13. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz
priložene dokumentacije razvidni:
– popis del in stroškov, ki se nanaša na
celotno naložbo,
– ločen popis del in stroškov, s katerim
se vlagatelj prijavlja na razpis,
– ločen popis del in stroškov za ostali del
naložbe, za katera vlagatelj ne kandidira na
javni razpis.
14. Vlagatelj mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo za priznani in nepriznani del
naložbe. Podatki morajo biti razvidni iz tabele “Finančna konstrukcija celotne naložbe
na kmetijskem gospodarstvu” iz Prijavnega
obrazca.
15. Če vlagatelj kandidira za pridobitev
sredstev za naložbe v novogradnje oziroma prenovo prostorov in nakup pripadajoče
opreme, ki bo v objektih, zgrajenih tudi za
druge namene, se od vseh skupnih stroškov
nakupa, izgradnje oziroma prenove celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada,
ipd) kot upravičeni stroški priznajo le stroški
v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Ne glede na to, pa zgornje priznane
vrednosti po posameznih vrstah objektov
oziroma prostorov ne smejo presegati mejnih vrednosti na enoto, ki so določene v razpisni dokumentaciji (GVŽ, m3, ipd).
16. Kmetijsko gospodarstvo vsaj še 5 let
po zaključku naložbe ne sme zmanjševati
skupnega obsega kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na stanje ob predložitvi vloge.
17. Vlagatelj ne sme biti v finančnih težavah, kar pomeni, da mora imeti nosilec kmetije poravnane vse obveznosti do države.

18. Vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetije. Če je
kmetijsko gospodarstvo vključeno v sistem
DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva davčni zavezanec.
IV/2. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na vrsto upravičenih naložb
a) Nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme
1. V primerih, ko je obstoječa kmetijska
mehanizacija in strojna oprema na kmetijskem gospodarstvu starejša od:
– 10 let za traktorje in ostale pogonske
ter transportne stroje,
– 8 let za traktorske priključke in ostalo
opremo, kot tudi opremo namenjeno za prevoz kmetijskih proizvodov,
mora biti nova mehanizacija in strojna
oprema za najmanj 25% zmogljivejša od
obstoječe.
2. V okviru tega javnega razpisa, je mladi
prevzemnik upravičen do nakupa samo enega kmetijskega traktorja. Pri tem pa morajo
biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– da kmetijsko gospodarstvo ali vlagatelj od 1. 5. 2004 dalje ni pridobilo podporo
za nakup kmetijskih traktorjev iz naslova
ukrepa Naložbe v kmetijska gospodarstva
iz Enotnega programskega dokumenta RS
za obdobje 2004-2006, po ukrepu Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz Uredbe
o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in
45/08-ZKme-1) ali po ukrepu Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev iz uredbe,
– vlagatelj od 1. 1. 2007 dalje ni pridobil podporo za nakup traktorjev iz naslova
ukrepa Povečanje gospodarske vrednosti gozdov iz Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.
osi Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 94/07 in 45/08-ZKme-1) ali po
ukrepu Povečanje gospodarske vrednosti
gozdov iz uredbe,
– da zagotovi njegovo racionalno rabo
v okviru lastne primarne pridelave izražene
v obsegu primerljivih kmetijskih površin oziroma da zagotovi racionalno rabo z opravljanjem storitev. Pri izračunu racionalne
rabe se upošteva samo kmetijski traktor, ki
je predmet naložbe.
3. Mladi prevzemnik kmetije mora dokazati racionalno rabo kmetijskega traktorja,
ki je predmet podpore. Racionalna raba je
dokazana v primeru:
– kadar gre za kmetijsko gospodarstvo, ki
ima 50% ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih iz točk (i), (ii) in (iii) odstavka
(a) 36. člena Uredbe 1698/2005/ES in ima
vsaj 10 ha primerljivih kmetijskih površin,
– kadar gre za kmetijsko gospodarstvo, ki
nima 50% ali več kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih iz točk (i), (ii) in (iii) odstavka (a) 36. člena Uredbe 1698/2005/ES, in
ima vsaj 15 ha primerljivih kmetijskih površin.
4. Ne glede na določilo prejšnje točke,
gorsko višinskim kmetijskim gospodarstvom
ni potrebno izkazovat racionalne rabe kmetijskega traktorja. Seznam gorsko višinskih
kmetijskih gospodarstev se vodi na MKGP.
5. Za 1 ha primerljive kmetijske površine
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov: GERK 1100 ali
– 2 ha travnatih površin: GERK 1300,
GERK 1321, GERK 1800, GERK 1222 ali
– 0,25 ha plantažnih nasadov oziroma
pokritih površin: GERK 1160, GERK 1180,
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GERK 1190, GERK 1211, GERK 1212,
GERK 1221, GERK1230, GERK 1240, površina stalaž pri pridelavi gob ali
– 4 ha drugih kmetijskih površin: GERK
1410, GERK 1420, GERK 1500, GERK
1600.
Pri preračunu dejanske rabe kmetijskih
zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, se šteje dejanska raba ob predložitvi vloge na javni
razpis.
6. Mladi prevzemnik, ki ima ob oddaji
vloge v uporabi manj kot 10 oziroma 15
ha primerljivih kmetijskih površin, mora biti
ob oddaji vloge registriran za opravljanje
dopolnilne dejavnosti storitev s kmetijsko
mehanizacijo oziroma mora biti registriran
za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo. Racionalno rabo kmetijskega traktorja, ki je predmet podpore, mora v celoti
dokazovati z opravljanjem storitev.
7. Zahtevani letni obseg storitev s kmetijskim traktorjem, ki je predmet podpore je
potrebno dokazovati:
– ob oddaji vloge s pogodbami,
– 1 leto po zaključku naložbe in še nadaljnja 4 leta po izplačilu sredstev pa z računi opravljenih storitev in z dokazili o plačanih
računih.
8. Upravičenec mora zahtevani letni obseg storitev s kmetijskim traktorjem, ki je
predmet podpore doseči najkasneje po preteku prvega leta od leta izplačila sredstev po
tem javnem razpisu. O tem mora poročati
na ARSKTRP najkasneje do 31.3. tekočega
leta za vsako zaključeno predhodno leto od
prvega leta po zaključku naložbe in še nadaljnja 4 leta po izplačilu sredstev. Obrazec
za poročanje o izvedenih storitvah s kmetijsko mehanizacijo je predpisan s razpisno
dokumentacijo k temu javnemu razpisu.
9. Pri izračunu rabe kmetijskih traktorjev
se upošteva 500 ur letne rabe.
10. Pri nakupu kmetijske mehanizacije
in strojne opreme se upošteva maksimalne
priznane vrednosti po seznamu kmetijske
mehanizacije in strojne opreme, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.
11. Kolikor vlagatelj uveljavlja podporo
za nakup kmetijske mehanizacije in strojne
opreme, ki je ni na predloženem seznamu
v Prilogi št. VI/3, mora pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh različnih pro
izvajalcev, ki jih mora priložiti ob predložitvi
zahtevka za izplačilo.
12. Kolikor za določeno kmetijsko mehanizacijo iz prejšnje točke ni mogoče pridobiti
primerljivih ponudb najmanj treh različnih
proizvajalcev, mora vlagatelj predložiti vsaj
tri primerljive ponudbe različnih prodajalcev
za isti stroj.
b) Nakup kmetijskih zemljišč, ki ne presega 10% vrednosti celotne naložbe
1. Nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe.
2. Vlagatelj mora pridobiti odločbo upravne enote, da potrdi pravni posel.
3. Vlagatelj mora pridobiti potrdilo neodvisnega cenilca, da nabavna cena ne presega tržne vrednosti kmetijskih zemljišč.
c) Naložbe v namakalno infrastrukturo
za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti,
v izgradnjo pripadajočih vodnih virov in nakup namakalne opreme, ki lahko predstavlja
samostojno naložbo
1. Vlagatelj mora razpolagati s pravnomočnim vodnim dovoljenjem za rabo vode
za namakanje kmetijskega zemljišča, ki se

oziroma vodovodne infrastrukture, ki leži na
območju kmetijskega gospodarstva.
2. Predmet podpore so naslednje vrste
naložb:
– Izgradnja ali obnova cestne in vodne
oziroma vodovodne infrastrukture, s katero
se kmetijsko gospodarstvo povezuje na javno infrastrukturo.
– Izgradnja ali obnova ostalih oblik cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskih gospodarstvih, skladno
s predpisom, ki ureja vrste objektov glede
na zahtevnost.
3. Ne glede na določilo iz točke 1.f) tega
poglavja pa se kot upravičeni strošek prizna tudi ureditev cestne ali vodovodne infrastrukture, ki leži na drugem kmetijskem
gospodarstvu, v kolikor je namenjena za
služnostno uporabo kmetijskega gospodarstva, vendar pa pod naslednjimi pogoji:
– pridobljeno mora biti soglasje lastnika
tega zemljišča za služnostno uporabo cestne ali vodovodne infrastrukture in
– služnost uporabe cestne ali vodovodne infrastrukture v korist vsakokratnega
lastnika gospodujoče nepremičnine, mora
biti vpisana v zemljiško knjigo oziroma mora
biti podan predlog za vpis v zemljiško knjigo,
najkasneje do zaključka naložbe.
4. Javne poti in ostala javna infrastruktura niso predmet podpore po tem ukrepu.
g) Naložbe, namenjene uporabi obnovljivih virov energije za opravljanje kmetijske
dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v uporabo obnovljivih virov energije na
kmetijskih gospodarstvih za potrebe kmetijskega gospodarstva, od tega se mora vsaj
70% rabe energije nanašati neposredno na
primarno kmetijsko pridelavo, kot upravičeni
stroški, pa se priznajo le stroški v tem sorazmernem deležu.
2. Razmejitev stroškov za potrebe primarne kmetijske pridelave in za potrebe druge nekmetijske dejavnosti morajo biti razvidna iz tehnične dokumentacije te naložbe.
3. Kolikor namerava vlagatelj pri izvedbi
naložbe uveljavljati višje priznane stroške iz
naslova uporabe obnovljivih virov energije
oziroma energetske varčnosti, mora priložiti analizo energetske učinkovitosti nameravane naložbe, izdelano s strani pooblaščenega inženirja IZS (Inženirska zbornica
Slovenije).
h) Naložbe v neposredno prodajo kmetijskih proizvodov na kmetijah
1. Do naložb v novogradnjo ali obnovo
objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo namenjenih za neposredno
prodajo so upravičene le kmetije, ki prodajajo kmetijske proizvode iz lastne primarne
pridelave neposredno na eni izmed lokacij
kmetije, kar mora biti razvidno iz vloge oziroma iz poslovnega načrta.
2. Vlagatelj mora predložiti izjavo o neposredni prodaji na kmetiji, po vzorcu iz
razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu.
i) Prispevki v naravi, skladno z določili 54.
člena Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
1. Pri izvedbi naložbe se kot upravičen
strošek prizna tudi prispevke v naravi upravičenca in sicer nudenje blaga ali storitev,
za katere ni prejeto plačilo, ki bi bilo podprto
z računi ali enakovrednimi dokumenti, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– prispevki vključujejo zagotavljanje
opreme ali surovin ali neplačanega prostovoljnega dela,

nanaša na namakalni sistem. V kolikor se
naložba nanaša na nakup namakalne opreme, ki je namenjena za rabo na velikem
(državnem) namakalnem sistemu, potem
mora vlagatelj razpolagati s pravnomočnim
dovoljenjem za rabo vode najkasneje do
zaključka naložbe.
2. Kadar gre za zamenjavo namakalne
opreme, mora nova oprema za namakanje zagotavljati najmanj 25% manjšo porabo vode na enoto površine oziroma na
vrsto kulture, kar mora biti razvidno iz tehnične specifikacije namakalne opreme, ki je
predmet podpore. V kolikor naložba v novo
opremo za namakanje terja tudi spremembo obstoječega namakalnega sistema, se
ti dodatni stroški priznajo le, če so v skladu
s predloženo dokumentacijo.
d) Naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali oziroma postavitev obor za rejo gojene divjadi
1. Najnižja obtežba pašnika oziroma
obore je 0,5 GVŽ/ha kmetijskih površin na
območju celotne Slovenije, razen v kraškem območju (v okviru Območij s posebnimi omejitvami, v sklopu OMD območij 2.
osi PRP 2007–2013), kjer je lahko najnižja
obtežba pašnika oziroma obore 0,2 GVŽ/ha
kmetijskih površin.
2. Pri določitvi obtežbe pašnika oziroma
obore se glede na vrsto pašnih živali, upoštevajo količniki za pretvorbo ekvivalenta
GVŽ, ki so navedene na obrazcu B zbirne
vloge za leto 2009. Pri opredelitvi staleža
drugih rejnih živali, ki niso navedene na
obrazcu B zbirne vloge se upoštevajo količniki, ki so navedeni v prilogi št. VI/7 v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
3. Vlagatelj mora k vlogi priložiti načrt
pašnika oziroma obore s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, opisom tehnologije paše ter skico pašnika na orto foto
posnetku GERKa.
4. Kolikor se naložba nanaša na skupni
pašnik, mora biti skupni pašnik vpisan v registru skupnih pašnikov, ki ga vodi upravna
enota.
5. Kolikor se naložba v ureditev pašnikov
oziroma obor nanaša na pašnik, ki posega
na gozdno zemljišče, mora biti za to naložbo pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove
Slovenije.
6. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah v ureditev pašnikov oziroma obor
v obliki lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju lastnega materiala, se prizna samo
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist za
travništvo ali živinorejo. To mora biti iz razvidno iz popisa izvedenih del, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 v razpisni dokumentaciji
k temu javnemu razpisu.
e) Naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del na kmetijskih gospodarstvih v okviru izvedenih komasacij
1. Vsa agromelioracijska dela morajo biti
izvedena v skladu z veljavno zakonodajo.
2. Pridobljeno mora biti dovoljenje o operativni izvedbi komasacije, ki je postalo pravnomočno s 1. 1. 2000 ali kasneje.
3. Agromelioracijska dela morajo biti
skladna s potrjeno idejno zasnovo ureditve
komasacijskega območja.
f) Naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na kmetijskih gospodarstvih
1. V okviru tega ukrepa se podpira naložbe v izgradnjo ali obnovo cestne in vodne
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– vrednost prispevkov je mogoče neodvisno oceniti in preveriti.
2. Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja lastnih materialov vlagatelja (sadike večletnih rastlin in les) se priznata pod naslednjimi pogoji:
– Vlagatelju se lastni les prizna kot upravičen strošek, če ima za posekani les pridobljeno odločbo Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves.
– Vlagatelju se lastne sadike večletnih sadnih rastlin priznajo kot upravičen strošek, če
je registriran za vzgojo sadik večletnih rastlin
(sadike sadnega drevja in jagodičja, trsne sadike ter sadike hmelja) in sicer v višini tržne
cene, ki velja za tovrsten sadilni material oziroma v primeru sadik hmelja po ceni sadik, ki
je navedena v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu v prilogi št. VI/2.
3. V primeru lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela, se vrednost tega
dela opredeli ob upoštevanju porabljenega
časa ter običajne urne ali dnevne postavke
za opravljeno delo, po normativih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji. Ne glede na
to, pa se eni osebi ne prizna več kot 1.800 ur
lastnega dela v obdobju 12 mesecev.
4. Strošek opravljenega dela se prizna
kot neplačano prostovoljno delo nosilca
kmetije in drugih članov kmetije, če nosilec
kmetije ob zahtevku za izplačilo priloži izjavo, da so bila dela izvedena v skladu s predloženim predračunom. Poleg tega obseg
prispevka v naravi nosilca kmetije ali drugih
članov kmetije ne sme presegati obsega
dela, izraženega v ekvivalentu PDM, ki ga
je zanje vlagatelj opredelil v vlogi oziroma
v poslovnem načrtu.
5. Prispevki v naravi ne smejo presegati
50% vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe, kjer se bo priznal prispevek v naravi.
Ne glede na to, pa prispevek v naravi ne
sme presegati z računi dokazljive vrednosti
vseh upravičenih stroškov, za tiste naložbe,
kjer se bo priznal prispevek v naravi.
6. Celotni prispevek v naravi se prizna
do tiste višine celotne priznane investicijske
vrednosti, kakor jo bodo opredelili tehnični
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki
se nahajajo v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
IV/3. Specifični pogoji za dodelitev sredstev glede na sektorje primarne kmetijske
pridelave
a) Naložbe na področju sadjarstva in vinogradništva
1. V okviru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov,
vključno s prvo postavitvijo jagodišč (v nadaljevanju: naložba v trajni nasad sadovnjakov) se priznajo naslednji stroški: priprava
zemljišča (zemeljska dela), priprava poti,
nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore,
mrež proti toči, zaščite proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitnih mrež proti ptičem,
stroški oskrbe (gnojenje in varstvo rastlin)
v prvem letu postavitve.
2. Kadar gre za naložbe v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih
nasadov jablan, razen nasadov jablan, ki
so narejeni na terasah, se mora hkrati z naložbo izvesti tudi nakup in postavitev mreže
proti toči na najmanj 90% neto površine
nasada, ki je predmet naložbe.
3. Kadar gre za naložbe v trajne nasade
sadovnjakov oziroma v postavitev mrež proti
toči v vinogradih, mora vlagatelj preložiti načrt trajnega nasada, s tehničnimi rešitvami in
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popisom del in materiala ter skico trajnega
nasada na orto foto posnetku GERKa trajnega nasada na katerega se naložba nanaša.
4. Kolikor gre za naložbo v trajne nasade
sadovnjakov oziroma v postavitev mrež proti
toči v vinogradih, ki se ne izvaja v okviru
celotnega GERKa trajnega nasada, mora
biti ob zaključku naložbe v okviru registra
kmetijskih gospodarstev zavedena opomba,
na kateri del GERKa trajnega nasada se ta
naložbo nanaša.
5. Za ekstenzivni travniški sadovnjak se
šteje vsak sadovnjak, za katerega so izpolnjeni pogoji, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programa
(KOP) iz PRP 2007–2013.
6. Kot prestrukturiranje sadovnjakov in
oljčnikov se razume zamenjavo obstoječih
sort s tržno bolj primernimi sortami ali pa
sprememba tehnologije pridelave.
7. Kot tržno bolj primerne sorte se štejejo
sorte, ki so navedene v veljavnem sadnem
izboru Kmetijskega inštituta Slovenije oziroma sorte, kot jih določa predpis, ki ureja ukrepe kmetijsko okoljskega programma
(KOP) iz PRP 2007–2013, kadar gre za
ekstenzivne travniške sadovnjake.
8. Pri naložbah v prestrukturiranje intenzivnih obstoječih sadovnjakov in oljčnikov, se podpira prestrukturiranje samo tistih nasadov, ki so starejši od navedenih
vrednosti:
– pečkarji: 16 let,
– koščičarji: 12 let,
– jagodičje (brez jagod): 15 let,
– lupinarji: 33 let,
– oljke: 33 let,
– namizno grozdje: 25 let.
9. Pri naložbah v prestrukturiranje ekstenzivnih travniških sadovnjakov se podpira
prestrukturiranje samo tistih nasadov ki so
starejši od navedenih vrednosti:
– slive: 20 let,
– jablane: 40 let,
– hruške: 40 let,
– mešani nasadi: 30 let.
10. Pogoj iz prejšnjih dveh točk tega poglavja ne velja v primeru, ko je prestrukturiranje obstoječih sadovnjakov in oljčnikov
posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov, ki se ne bodo sofinancirali po drugih
predpisih.
11. Ob zaključku naložbe morata biti sadovnjak oziroma oljčnik, vključno s podatki
o nasadu, v skladu s predpisom, ki ureja
register kmetijskih gospodarstev, vpisana
v register kmetijskih gospodarstev, v evidenco GERK.
12. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbah trajne nasade sadovnjakov, pri naložbah postavitev mrež proti toči v vinogradih
ter pri postavitvi namakalne opreme v obliki
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede
kmetijski svetovalec specialist za sadjarstvo,
oljkarstvo oziroma vinogradništvo. To mora
biti iz razvidno iz popisa izvedenih del, kot
je opredeljeno v Prilogi št. 5 v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
b) Naložbe na področju hmeljarstva2
2
Izrazi uporabljeni v okviru podpor za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
predpisu, ki ureja evidenco pridelovalcev hmelja in predpisu, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

1. V okviru prve postavitve oziroma prestrukturiranja hmeljišč se priznajo naslednji
stroški: priprava zemljišča, (rušitvena dela,
zemeljska dela), prva postavitev oziroma
obnova obstoječe hmeljske žičnice, nakup
sadik, sajenje sadik ter oskrba nasada (gnojenje, varstvo rastlin, rez hmelja, napeljava
vodil ter napeljava poganjkov hmelja na vodila, okopavanje in namakanje) v prvem letu
postavitve nasada.
2. V primeru prve postavitve oziroma
prestrukturiranja je v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
dovoljeno saditi certificirane sadike A, certificirane sadike B, standardne sadike in
sadike iz uradno pregledanih proizvodnih
hmeljišč, ki so pridelane v Republiki Sloveniji ter certificirane sadike A in certificirane
sadike B pridelane v drugi državi članici
Evropske unije. Za sadike hmelja pridelane v Republiki Sloveniji mora biti izdano
potrdilo o uradni potrditvi za certificirane
sadike A ali certificirane sadike B, potrdilo
o pridelavi standardnih sadik za standardne
sadike ali potrdilo o zdravstveni ustreznosti
proizvodnega hmeljišča za sadike iz uradno
pregledanega proizvodnega hmeljišča. Za
certificirane sadike A in certificirane sadike
B pridelane v drugi državi članici Evropske
unije mora biti izdan rastlinski potni list iz
katerega je razvidna kategorija sadik.
3. Kot prestrukturiranje hmeljišč se razume:
– zamenjava obstoječih sort hmelja s tržno bolj primernimi sortami hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječega necertificiranega sadilnega materiala s sadilnim materialom, ki ga je dovoljeno saditi v proizvodna
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik
hmelja, oziroma
– izboljšanje obstoječe starostne strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot hmeljišča v obdelavi, oziroma
– sprememba tehnologije pridelave
hmelja, oziroma
– zamenjava obstoječih lesenih ali betonskih hmeljskih žičnic zaradi zagotavljanja večje stabilnosti konstrukcije ali zaradi
spremembe tehnologije pridelave.
4. Kot tržno bolj primerne sorte hmelja
se štejejo sadike sort hmelja, ki jih je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča v skladu
s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
5. Za zamenjavo obstoječega necertificiranega sadilnega materiala se šteje zamenjavo necertificiranega sadilnega materiala posajenega pred letom 2003 s sadilnim
materialom, ki ga je dovoljeno saditi v pro
izvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki
ureja trženje razmnoževalnega materiala in
sadik hmelja.
6. Za izboljšanje obstoječe starostne
strukture hmeljišč v obdelavi oziroma enot
hmeljišča v obdelavi se šteje, če se obstoječi sadilni material, ki je starejši od vključno
12 let zamenja s sadilnim materialom, ki ga
je dovoljeno saditi v proizvodna hmeljišča
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
Obstoječi sadilni material je lahko mlajši od
12 let, če je prestrukturiranje posledica naravne nesreče ali izjemnih pojavov.
7. Ob spremembi tehnologije pridelave
hmelja se lahko v hmeljišča v obdelavi sadi
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le sadilni material, ki ga je dovoljeno saditi
v proizvodna hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega
materiala in sadik hmelja.
8. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
je prejel sredstva za nakup certificiranih sadik A, pridelanih v Republiki Sloveniji, se je
z izjavo dolžan obvezati, da bo novi nasad
najmanj pet let po zasaditvi vzdrževal vsaj
kot standardni matični nasad in ga najmanj
pet let po zasaditvi sadik prijavljal v uradno potrditev vsaj standardnega matičnega
hmeljišča v skladu s predpisom, ki ureja
trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja.
9. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki
v skladu s predpisom, ki ureja trženje razmnoževalnega materiala in sadik hmelja,
sadi certificirane sadike B oziroma standardne sadike iz lastne pridelave, mora priložiti kopijo potrdila o potrditvi za certifikate
sadike B oziroma kopijo potrdila o pridelavi
standardnih sadik, ki jo je izdala ustrezna
institucija.
10. Nosilcu kmetijskega gospodarstva,
ki v skladu s predpisom, ki ureja trženje
razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
sadi sadike iz uradno pregledanega pro
izvodnega hmeljišča, se ne prizna stroškov
nabave sadilnega materiala. Ne glede na to,
pa mora nosilec kmetijskega gospodarstva
za te sadike priložiti potrdilo o zdravstveni
ustreznosti proizvodnega hmeljišča.
11. Prispevek v naravi vlagatelja pri postavitvi namakalne opreme ter pri prvi postavitvi oziroma prestrukturiranju hmeljišč
v obliki lastnega dela nosilca kmetijskega
gospodarstva in drugih polnoletnih članov
kmetije oziroma v obliki zagotavljanja lastnega materiala (leseni drogovi in lesena
sidra ter sadike hmelja) se prizna samo
v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede kmetijski svetovalec specialist
za hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec
specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. To mora biti
iz razvidno iz popisa izvedenih del, kot je
opredeljeno v Prilogi št. 5 v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
c) Naložbe na področju vrtnarstva (vrtnine, okrasne rastline in zelišča), poljedelstva
in semenskega materiala kmetijskih rastlin
1. Kadar gre za naložbe na področju
pridelave semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin se podpirajo samo naložbe v pridelavo certificiranega semena in
semenskega materiala kmetijskih rastlin.
2. V okviru naložb v ureditev nasadov
trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih
rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic oziroma
semenskega materiala kmetijskih rastlin (v
nadaljevanju: nasad trajnih rastlin), se priznajo naslednji stroški: priprava zemljišča
(zemeljska dela), priprava poti, nakup sadik, stroški sajenja ter oskrbe (gnojenje in
varstvo rastlin) v prvem letu postavitve.
3. Vlagatelj mora za naložbe iz točke 2.
c) tega podpoglavja priložiti načrt ureditve
nasadov trajnih rastlin, s tehničnimi rešitvami, popisom del in materiala, ter skico
nasadov na orto foto posnetku GERKa, na
katerem bo urejen nasad trajnih rastlin.
4. Prispevek v naravi vlagatelja pri naložbe iz točke 2. c) tega podpoglavja, v obliki
lastnega (neplačanega oziroma prostovoljnega) dela vlagatelja oziroma zagotavljanju

samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.
6. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne
izdelave čebeljih panjev šteje kot upravičen samo, če ima AŽ panj vsaj 22 satov,
oziroma če ima nakladni panj vsaj 30 satov. Do podpore v nakup čebeljih panjev so
upravičena samo kmetijska gospodarstva,
ki imajo ob predložitve vloge v lasti vsaj 40
čebeljih družin.
7. Strošek lastne izdelave čebeljih panjev in plemenilnikov se šteje kot upravičen samo, če je oseba, ki jih je izdelala
član kmetije in ima pridobljeno kmetijsko
ali sorodno agroživilsko izobrazbo oziroma
ima pridobljen certifikat NPK za čebelarja,
kar mora biti razvidno iz priloženih dokazil
iz razpisne dokumentacije k temu javnemu
razpisu
8. Upravičenec mora imeti registrirane
vse čebelje družine v skladu s predpisano
zakonodajo.
IV/4. Obveznosti upravičenca
1. Prejemnik sredstev mora za naložbo,
za katero je prejel podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena v razpisni
dokumentaciji, in jo mora hraniti še najmanj
5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
2. Upravičenec mora najkasneje v roku
30 dni od izdaje odločbe o pravici do sredstev pričeti s spremljanjem rezultatov gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu
za primarno kmetijsko pridelavo po evropski
metodologiji Farm Accountancy Data Network (v nadaljevanju: FADN) in zagotoviti
obdelavo teh podatkov, skladno z navodili,
ki so objavljene na spletnih straneh MKGP.
Obvezuje se tudi, da bo spremljal rezultate
gospodarjenja na kmetiji po tej metodologiji in zagotovil obdelavo teh podatkov vsaj
še 5 obračunskih let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Če se
na kmetijskem gospodarstvu za primarno
kmetijsko pridelavo že spremlja gospodarjenje na podlagi knjigovodstva po dejanskih
odhodkih, spremljanje finančnih rezultatov
gospodarjenja po metodologiji FADN ni potrebno.
3. Naložbena dejavnost, za katero prejemnik po tem razpisu prejme sredstva, se
mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po
zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju
ne sme uvajati bistvenih sprememb ali odtujiti naložbe ter naložbe ne sme uporabljati
v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti
prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi, od
dneva izplačila do dneva vračila.
4. Kot bistvene spremembe naložbene
dejavnosti se štejejo spremembe, ki:
a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali pa dajejo neupravičeno prednost
kakemu podjetju ali javni organizaciji;
b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja, zmanjšanja obsega ali premestitve pro
izvodne dejavnosti v delu, ki se nanaša na
prejeto podporo.
5. Prejemniku sredstev ni potrebno vrniti vseh že pridobljenih sredstev v primeru
višje sile ali izrednih okoliščin, ki jih določa
47. člen Uredbe 1974/2006/ES in v primeru
kužne rastlinske bolezni, ki prizadene kmetove rastline.
6. Po določilih 47. člena Uredbe
1974/2006/ES se priznavajo naslednji primeri višje sile ali izrednih okoliščin:

lastnega materiala, se prizna samo v primeru, če nadzor nad opravljenim delom izvede
kmetijski svetovalci specialisti za vrtnarstvo
in sadjarstvo. To mora biti iz razvidno iz popisa izvedenih del, kot je opredeljeno v Prilogi št. 5 v razpisni dokumentaciji k temu
javnemu razpisu.
5. Ob zaključku naložbe mora biti nasad
trajnih rastlin na področju vrtnin, okrasnih
rastlin in zelišč ter drevesnic, trsnic oziroma matičnih nasadov na področju pridelave
okrasnih rastlin in grmovnic oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin, vključno
s podatki o nasadu, v skladu s predpisom,
ki ureja register kmetijskih gospodarstev,
vpisana v evidenco GERK v okviru registra
kmetijskih gospodarstev.
d) Naložbe na področju živinoreje
1. Kmetijsko gospodarstvo mora ob
predložitvi vloge zagotoviti dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov
v skladu z predpisom o mejnih vrednostih
vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma
ima zagotovljen odkup izločkov rejnih živali.
Obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri
gnojenju z živinskimi gnojili ne sme presegati 170 kg letnega vnosa dušika oziroma
preračun v ustrezno obremenitev GVŽ/ha.
Pri preračunu količine hranil v živinskih gnojilih, ki se pridobijo na leto pri reji posamezne vrste domačih živali se upošteva tabele
iz priloge k predpisu o mejnih vrednostih
vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih
živali.
2. Kolikor kmetijsko gospodarstvo
z naložbo povečuje obseg živinorejske pro
izvodnje, mora vlagatelj zagotoviti, da ob
zaključku naložbe ne bo presegel obremenitev tal 1 ha kmetijskih zemljišč pri gnojenju z živinskimi gnojili v višini 170 kg letnega
vnosa dušika oziroma preračun v ustrezno
obremenitev GVŽ/ha.
3. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina za živali v skladu s tehnološkimi standardi za posamezne kategorije žival in oblike
reje oziroma skladna s predpisi s področja
zaščite rejnih živali.
e) Naložbe na področju pridelave medu
in ostalih čebeljih proizvodov ter vzreje čebeljih matic
1. Kadar gre za naložbe v vzrejo čebeljih
matic, mora imeti kmetijsko gospodarstvo
letno proizvodnjo vsaj 1500 čebeljih matic
avtohtone kranjske čebele, nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma drug član
kmetijskega gospodarstva pa mora biti registriran za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone kranjske čebele v predhodnem letu.
2. Kadar gre za naložbe v postavitev
stacionarnih objektov (čebelnjakov) mora
imeti čebeljnjak kapaciteto za vsaj 20 pro
izvodnih panjev.
3. Kadar gre za nakup kontejnerjev za
prevoz čebeljih panjev, se strošek nakupa
kontejnerjev šteje kot upravičen samo, če
ima kontejner minimalno kapaciteto vsaj 12
panjev za proizvodne čebelje družine
4. Kadar gre za naložbe v nakup prikolic
za prevoz čebeljih panjev oziroma za čebeljo pašo prirejenih prevoznih sredstev, se
strošek nakupa šteje kot upravičen samo,
če ima prikolica oziroma navedeno prevozno sredstvo nosilnost nad 1000 kg.
5. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
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– dolgotrajna nezmožnost prejemnika
sredstev za delo (velja za fizične osebe);
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti;
– huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– uničenje hlevov oziroma čebelnjakov
na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, skladno z Zakonom o živinoreji (Uradni
list RS, št.18/02);
– kužna živalska bolezen, ki prizadene
vso kmetovo živino ali njen del oziroma
čebelje družine, skladno z Zakonom o živinoreji (Uradni list RS, št.18/02);
– kužna rastlinska bolezen, ki prizadene
kmetove rastline;
– smrt prejemnika sredstev (velja za
fizične osebe).
7. Za potrebe izvajanja ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, se kot
izredna okoliščina priznava tudi pomor čebel, če do pomora čebel ni prišlo po krivdi
vlagatelja.
8. O višji sili ali izrednih okoliščinah
mora upravičenec ali njegova pooblaščena stranka pisno obvestiti pristojni organ in
predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih
dneh od dneva ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna
storiti.
9. Če se v obdobju, za katerega je bila
prevzeta obveznost kot pogoj za odobritev
pomoči, na drugo osebo prenese celotno
kmetijsko gospodarstvo upravičenca ali le
njegov del, ta druga oseba lahko prevzame
obveznost za preostanek obdobja. Če oseba obveznosti ne prevzame, upravičenec
povrne izplačano pomoč.
10. Prejemnik sredstev mora vse naložbe, za katere je prejel podporo po tem
razpisu, označiti v skladu s Priročnikom za
obveščanje javnosti in označevanje projektov za Program razvoja podeželja RS
za obdobje 2007–2013, ki je dosegljiv na
spletni strani: www.mkgp.gov.si.
11. Upravičenec mora omogočiti dostop
do dokumentacije o projektu ter omogočiti
kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom.
12. Prejemnik sredstev mora na zahtevo ARSKTRP poročati še pet let od prejema sredstev.
V. Upravičeni stroški
1. Upravičeni stroški za naložbe iz poglavja III. Predmet podpore javnega razpisa vključujejo:
– stroške nakupa, novogradnje ali obnove nepremičnin, to je gospodarskih poslopij
in drugih zgradb ter objektov, namenjenih
za kmetijske namene, nakup pripadajoče
opreme za kmetijsko proizvodnjo, nakup
pripadajoče računalniške programske in
strojne opreme ter stroške novogradnje ali
obnove cestne in vodne oziroma vodovodne infrastrukture na kmetijskem gospodarstvu ter nakup pripadajoče opreme;
– pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški
dobave gotovih elementov (nakup in transport), prevoz in njihove montaže ali stroški
izvedbe del na mestu samem (stroški materiala, transporta in opravljenih del);
– pri nakupu opreme se priznajo tudi
stroški, povezani z vključitvijo opreme
v tehnološki proces;
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– nakup kmetijske mehanizacije in
strojne opreme namenjene primarni kmetijski pridelavi oziroma opravljanju storitev
s kmetijsko mehanizacijo ter skladiščenju
kmetijskih proizvodov in opreme (viličar in
druga manipulativna oprema), nakup računalniške programske opreme ter stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki
proces (stroški transporta, montaže opreme in neposredni stroški izobraževanja);
– nakup kmetijskih zemljišč v višini do
10% vrednosti celotne naložbe, vključno
s pravnimi honorarji (to je notarskimi in odvetniškimi stroški) in stroški vpisa zemljišča
v zemljiško knjigo;
– stroške prve postavitve oziroma prestrukturiranja sadovnjakov in oljčnikov ter
hmeljišč;
– stroške prve ureditve nasadov trajnih
rastlin na področju vrtnin, okrasnih rastlin in
zelišč ter stroške ureditve drevesnic, trsnic
oziroma matičnih nasadov na področju pridelave okrasnih rastlin in grmovnic oziroma
semenskega materiala kmetijskih rastlin;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– stroške izvedbe agromelioracijskih
del;
– nakup in postavitev zavarovanih prostorov ter stroški obnove rastlinjakov in plastenjakov;
– nakup namakalne opreme;
– ureditev pašnikov za nadzorovano
pašo domačih živali in postavitev obor za
rejo gojene divjadi;
– stroške ureditve ogrevanja z obnovljivimi viri energije na kmetijskih gospodarstvih;
– prispevek v naravi;
– nakup računalniške programske in
strojne opreme za vodenje kmetijskega
gospodarstva;
– splošne stroške za izvedbo projekta,
ki so neposredno povezani z izvajanjem
projekta, v deležu upravičenih stroškov za
naložbe iz naslova tega ukrepa, določenem
v razpisni dokumentaciji, ki pa ne presegajo
15% vseh upravičenih izdatkov načrtovanih
naložb iz naslova tega javnega razpisa.
Upravičljivi stroški so tudi stroški našteti
v razpisni dokumentaciji ter v besedilu tega
javnega razpisa.
2. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki nastanejo v obdobju od 1. 1. 2007
do 30. 6. 2015. V primeru, da je naložba že
začeta v predhodnem obdobju se priznajo
stroški, nastali od 1. 1. 2007 dalje. V primeru, ko je za posamezno naložbo bilo
izvedeno plačilo v dveh ali več obrokih, se
kot upravičen strošek štejejo samo plačani
obroki z dokazilom o plačilih, po 1. 1. 2007.
Upravičeni splošni stroški so lahko nastali
tudi med 1. 1. 2002 in 1. 1. 2007.
3. Kot ena naložba se štejejo vsi istovrstni upravičeni stroški, ki se nanašajo na
isto alineo v seznamu naložb iz poglavja III.
Predmet podpore javnega razpisa.
4. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti upravičenca
na račun morebitnih dodeljenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del).
5. Vse naložbe vlagatelja v okviru iste
vloge morajo biti končane pred vložitvijo
zadnjega zahtevka za izplačilo. V okviru
tega javnega razpisa, lahko vlagatelj vloži
največ dva zahtevka.
Kadar vlagatelj vlaga dva zahtevka,
mora posamezni zahtevek zajemati posa-

mezen predmet podpore v celoti in mora
predložiti ustrezna dokazila, ki se zahtevajo
glede zaključka tega dela naložbe.
Ne glede na določilo predhodnega odstavka pa se pri naložbah v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranje trajnih nasadov
sadovnjakov in oljčnikov ter hmeljišč ter pri
naložbah v nakup in postavitev mrež proti
toči v sadovnjakih, oljčnikih in vinogradih,
kot celota lahko štejejo naložbe na isti legi
v okviru enega GERKa.
Kot dokončanje naložbe se štejejo:
– uporabno dovoljenje oziroma vključitev naložbe v uporabo,
– vpis nasadov sadovnjakov oziroma
oljčnikov ter hmeljišč v ustrezne registre,
– vpis oziroma predlog za vpis nepremičnine ter vpis oziroma predlog za vpis
služnostne rabe cestne oziroma vodne infrastrukture v zemljiško knjigo,
– vključitev kmetijske mehanizacije ali
strojne in transportne opreme v proizvodni
proces.
6. Podpore se ne dodelijo za naslednje
izdatke:
– DDV,
– obresti za dolgove,
– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu,
– stroške tekočega poslovanja pri opravljanju dejavnosti (stroški vzdrževanja in
najema, itd),
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije.
7. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb:
– nakupi pravic kmetijske proizvodnje,
– nakup živali,
– naložbe na ravni trgovine izven podprtih dejavnosti,
– nakup rabljene opreme in rabljene
kmetijske mehanizacije,
– naložbe, ki se financirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih
določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe, ki spadajo med ukrepe za
podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov ali
ukrepe za preprečevanje bolezni živali,
– preproste nadomestne naložbe.
Kot preproste nadomestne naložbe se
štejejo naložbe, ki preprosto nadomestijo
obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele
z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25% ali brez temeljnega
spreminjanja vključene narave proizvodnje
ali tehnologije. Kot temeljno spreminjanje
vključene narave proizvodnje ali tehnologije se šteje tudi usposobitev kmetijskega
gospodarstva za izvajanje ekološke pridelave oziroma prireje, prilagoditev hlevov na zahteve dobrega počutja živali ter
zamenjava azbestne kritine z okolju bolj
prijazno kritino. Za nadomestno naložbo
se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30
let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali
popolna prenova kmetijskega poslopja.
Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50% vrednosti
nove stavbe.
VI. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
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Št.
Najvišje
možno število
točk

Merila
I. Ekonomski vidik naložbe

15

1. Velikost kmetijskega gospodarstva glede na zagotavljanje
delovnih mest

15

II. Družbeno socialni vidik naložbe

7

1. Izobrazba vlagatelja

7

III. Regionalni vidik naložbe

10

1. Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih
regij, glede na indeks razvojne ogroženosti

5

2. Lokacija kmetijskega gospodarstva se nahaja na posebej
navedenih območjih

5

IV. Tehnološki vidik naložbe

26

1. Kakovost proizvodov in varnost živil

3

2. Prilagajanje novim izzivom v kmetijstvu

23

V. Naravovarstveni vidik naložbe

2

1. Okoljska sprejemljivost projekta in kmetijskega
gospodarstva

2

Skupaj

60
V primeru, da posamezno merilo ne bo
opisano oziroma ustrezno utemeljeno z dokazili, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve
projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo
samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju
prejele 15 točk ali več.
VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura financiranja
je sledeča: od 50% do 60% se zagotovi iz
javnih virov, od tega 3/4 zagotovi EU (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja) in
1/4 zagotovi Republika Slovenija, od 50%
do 60% zagotovi upravičenec.
2. Delež sofinanciranja znaša do vključno 60 odstotkov priznane vrednosti naložbe,
za naložbe kmetijskih gospodarstev, razen
naložb v nakup kmetijske mehanizacije, ki
so na območjih iz (i), (ii) in (iii) točke (a)
odstavka 36. člena Uredbe 1698/2005/ES
oziroma do vključno 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe kmetijskih gospodarstev zunaj območij iz (i), (ii)
in (iii) točke (a) odstavka 36. člena Uredbe
1698/2005/ES.
3. Najvišja stopnja pomoči pri nakupu
kmetijske mehanizacije znaša 30% priznane
vrednosti naložbe v nakup kmetijske mehanizacije. V primeru nakupa specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na hribovsko gorskih območij, znaša delež podpore
40% priznane vrednosti naložbe v nakup
kmetijske mehanizacije. Seznam specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje
na hribovsko gorskih območjih se nahaja
v razpisni dokumentaciji k temu javnemu
razpisu.
4. Najmanjši znesek dodeljene podpore
je 3.500 EUR/vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči je 1.000.000 EUR na vlogo.
Kmetijsko gospodarstvo lahko v celotnem
programskem obdobju 2007–2013 iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007–2013 pridobi največ
2.000.000 EUR podpore.
5. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana vrednost na enoto upravičenega stro-
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ška za posamezno vrsto naložbe. Seznam
najvišjih priznanih vrednosti za posamezno
vrsto naložbe se nahaja v razpisni dokumentaciji k temu javnemu razpisu.
6. Kadar gre za nakup opreme v objektih, kmetijske mehanizacije in druge strojne
opreme, mora biti nabavljena oprema nova.
Šteje se, da je navedena oprema nova, če
je vlagatelj njen prvi zakoniti lastnik, kar
mora biti razvidno iz ustreznih listin (garancijski list, servisna knjiga, ipd), ki sodijo
k tej opremi.
7. Pri izvedbi naložb v prvo postavitev
oziroma prestrukturiranju sadovnjakov in
oljčnikov ter hmeljišč, pri postavitvi zaščite
proti pokanju in ožigu plodov, mrež proti
toči, pri naložbah v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali oziroma
postavitev obor za rejo gojene divjadi ter pri
postavitvi namakalne opreme v lastni režiji
vlagatelja, mora biti popis izvedenih del za
navedene naložbe potrjen tudi s strani kmetijskega svetovalca specialista za živinorejo, sadjarstvo, oljkarstvo, vinogradništvo in
hmeljarstvo oziroma strokovni sodelavec
specialist zaposlen na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
8. V primerih, ko za posamezne vrste
naložb niso opredeljene najvišje priznane
vrednosti na enoto, mora vlagatelj pridobiti
vsaj tri primerljive ponudbe različnih pro
izvajalcev oziroma izvajalcev del, ki jih mora
priložiti zahtevku za izplačilo.
9. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Plačilni roki veljajo od popolnosti zahtevka za
izplačilo. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in začasno oziroma
končno gradbeno situacijo v primeru gradbenih del, potrjeno s strani pooblaščenega
nadzornega organa in upravičenca z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
upravičenca. ARSKTRP pri obravnavi zahtevkov za plačilo upošteva tudi določila 31.
člena Uredbe 1975/06/ES.
10. Za izplačila v tekočem letu morajo
upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev
poslati na ARSKTRP, od 1. 1. do 5. 10. tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki, poslani
med 6. oktobrom in 5. novembrom tekočega
leta, se zavržejo. Upravičenci lahko ponovno pošiljajo zahtevke od 6. novembra do 31
decembra tekočega leta.
11. 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, pod pogojem določenem v petem odstavku 90. člena uredbe,
štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec
ni mogel dejavno vplivati.
12. Razlogi za ta razpis, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati so: neugodne vremenske razmere, zamude pri
dobavi kmetijske mehanizacije in strojne ter
transportne opreme, zamude pri dobavi sadik večletnih rastlin, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni
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potek naložbe, smrt ali dolgotrajna delovna
nezmožnost člana kmetije, ki predstavlja
vsaj 0,5 PDM.
13. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun
v Republiki Sloveniji.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
za naložbe mladih prevzemnikov kmetij vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor upravičencev;
– Merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– Seznam upravičenih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– Seznam najvišjih priznanih naložbenih
vrednosti na enoto glede na posamezne
upravičene naložbe;
– Prijavni obrazec:
– Osnovni podatki o vlagatelju in naložbi
(točke VII.1, VII.2 in VII.3 iz razpisne dokumentacije)
Vloga mora biti izpolnjena in oddana
z vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel.
01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od
8. ure do 15.30, v petek pa od 8. ure do
14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi
po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si
ali preko foruma, kjer bodo objavljeni tudi
odgovori, na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si ter www.mkgp.gov.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, na
spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana oziroma
oddati na vložišču ARSKTRP (na ovojnici
vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura,
minuta) oddaje vloge, ki ju označi pošta oziroma vložišče ARSKTRP), od naslednjega
dneva po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije, do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh
MKGP. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo z 0,00. uro naslednjega dne po objavi
na spletnih straneh MKGP.
Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je
del razpisne dokumentacije, ki je dostopna
na spletni strani ARSKTRP in MKGP, v skladu z zahtevami javnega razpisa. Sestavni
deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo
po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti
razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje
vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka
javnega razpisa, na katerega se prijavlja za
naložbo.
Na ovojnici mora biti označeno: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za dodeljevanje
sredstev iz naslova ukrepa »Posodabljanje
kmetijskih gospodarstev«, za naložbe mladih prevzemnikov kmetij
ENOSTAVNE
NALOŽBE
(Obkroži)

ZAHTEVNE
NALOŽBE

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na ovojnico napišite KMG-MID številko
vašega kmetijskega gospodarstva ter ime,
priimek in naslov nosilca kmetije.
Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
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 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.
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 popolnosti
ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se
zavrne.
Po pozivu dopolnjena 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.
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.
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.
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.
Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev
v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora morebitno že prejeta
sredstva vrniti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe o obveznosti vračila 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 izplačanih 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).
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

51 / 3. 7. 2009 /

Stran

1749

ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem
lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ
upravljanja je MKGP.
V primeru kontrol se preveri znesek, ki
se plača upravičencu na podlagi zahtevka.
V kolikor zaradi neopravičljivega razloga
višina zahtevka po predlogu vlagatelja za
več kot 3% presega upravičeno višino zahtevka po izračunu ARSKTRP, se za razliko
uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES)
št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek,
se zadevna dejavnost izključi iz podpore
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega
ukrepa za zadevno in naslednje leto.
Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja in kraj), opis aktivnosti
oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih
sredstev, bodo objavljeni na spletni strani
MKGP.
Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih EKSRP
INFO točka: ARSKTRP
od ponedeljka do četrtka od 8. ure do 15.30; petek: 8. ure do 14.30
Kontaktna oseba

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01 580 77 92
F: 01 478 92 06

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure
Odgovorna in
kontaktna oseba

Nada Grešak

KGZS, Zavod Ljubljana,
Celovška cesta 135

T: 03 563 43 80

nada.gresak@lj.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Tatjana Grilc

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1, 4000 Kranj

T: 04 280 46 33

tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška c. 28,
2250 Ptuj

T: 02 749 36 39

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska
Sobota, Štefana Kovača 40,
9000 Murska Sobota

T: 02 539 14 42

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Simona Hauptman

KGZS, Zavod Maribor,
Vinarska 14, 2000 Maribor

T: 02 228 49 12

simona.hauptman@guest.arnes.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto,
Šmihelska 14,
8000 Novo mesto

T: 07 373 05 74

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 03 490 75 86

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje,
Trnoveljska cesta 1,
3000 Celje

T: 02 824 69 23

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18, 5000
Nova Gorica

T: 05 335 12 12

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna in
kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica,
Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica

T: 05 726 58 17

darja.zadnik@go.kgzs.si

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Stran

1750 /

Št.

51 / 3. 7. 2009

Št. 430-358/2009
Ob-4908/09
Na podlagi Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV (Ur. l. RS, št. 126/03, 16/07
– odločba US, 102/07, 96/08 – odločba US,
41/09), Pravilnika o programih in načinu izvajanja strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja (Ur. l. RS,
št. 110/08) in Pravilnika o določitvi tarife
za izvajanje programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega
osebja (Ur. l. RS, št. 110/08), objavljamo
obvestila o razpisu za zbiranje ponudb z naslednjo vsebino:
Razpis za zbiranje ponudb za podelitev
javnega pooblastila za izvajanje nalog strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja
varnostnega osebja, št. 430-358/2009.
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, 1501 Ljubljana.
2. Naslov naročnika (poštni naslov naročnika, telefon, faks, e-pošta, internetni naslov): Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, tel.
01/428-40-54, faks 01/428-57-91, e-pošta:
jr.mnz@gov.si, internetni naslov: http://www.
mnz.gov.si.
3. Vrsta in opis predmeta razpisa
Predmet razpisa je podelitev javnega
pooblastila za izvajanje nalog strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, za nedoločen čas.
Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja obsega izvedbo
usposabljanja in izpopolnjevanja iz naslednjih programov:
1) strokovno usposabljanje za pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije:
– varnostnik čuvaj/varnostnica čuvajka;
– varnostnik/varnostnica;
– varnostnik nadzornik/varnostnica nadzornica;
– varnostni tehnik/varnostna tehnica;
– varnostni menedžer/varnostna menedžerka;
– operater/operaterka varnostno-nadzornega centra;
– pooblaščeni inženir/pooblaščena inženirka varnostnih sistemov;
– varnostnik telesni stražar/varnostnica
telesna stražarka;
2) obdobno strokovno izpopolnjevanje
varnostnega osebja;
3) strokovno izpopolnjevanje varnostnega osebja.
Podrobnejši opis predmeta razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe usposabljanja je lokacija, ki jo ponudnik navede
v ponudbi, in sicer na območju Republike
Slovenije.
5. Razdelitev na sklope: ne.
6. Variante so dopustne: ne.
7. Trajanje razpisa ali rok za zaključek:
naročnik bo podelil javno pooblastilo vsem
ponudnikom, ki bodo izpolnjevali zahtevane
pogoje, in sicer za nedoločen čas, predvidoma v roku 60 dni od dokončnosti izdanega
sklepa o podelitvi pooblastil.
8. Obvezni depoziti in jamstva (če je potrebno): --9. Glavni pogoji financiranja in plačilna
ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji so podani v razpisni
dokumentaciji.
10. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina subjektov, ki ji bo javno pooblastilo
podeljeno: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti Izjavo
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o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa
ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno. Natančnejša določila so podana
v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji za sodelovanje na razpisu: pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.
12. Merila za izbiro: --13. Rok za sprejemanje ponudb (datum,
čas, naslov za predložitev ponudb): ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik
prejme do dne 31. 7. 2009, najkasneje do
15. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno
pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2,
1501 Ljubljana.
Vse nepravočasno prejete ponudbe bo
strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
14. Veljavnost ponudbe: ponudba mora
veljati najmanj 140 dni od roka za predložitev ponudb.
15. Pogoji odpiranja ponudb (datum, čas,
kraj odpiranja ponudb)
Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 8.
2009, ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva 4 (medetaža), Ljubljana.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
16. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je brezplačno
dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila. Vsa dopolnilna dokumentacija
(morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve
razpisne dokumentacije) bo objavljena na
zgoraj navedenem internetnem naslovu naročnika.
Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.
mnz.gov.si/, podmapa: javna naročila, in
sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za
oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila
najkasneje do dne 21. 7. 2009.
Vprašanja lahko ponudniki pošljejo po
elektronski pošti na naslov: jr.mnz@gov.si
ali po faksu 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – Razpis za zbiranje ponudb za podelitev javnega pooblastila za
izvajanje nalog strokovnega usposabljanja
in izpopolnjevanja varnostnega osebja, št.
430-358/2009«.
Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih
naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega
roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo
posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
17. Datum odpošiljanja tega obvestila:
24. 6. 2009.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-4849/09
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splo-

šnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne
31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES)
Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL
L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne
8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne
27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
127/06, 14/07 in 109/08), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07 in 26/09), Zakona o izvrševanju
proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Ur. l.
RS, št. 114/07, 58/08, 109/08 in 26/09), Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05
– uradno prečiščeno besedilo in 126/07),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
50/07, 114/07 in 61/08), Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 17/09 in 40/09), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI
2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007 SI 051
PO 001 z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 36/08), Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04),
Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06), Poslovnega
načrta Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009
in na podlagi Odločbe št. OP RČV 3/2/01-0MŠŠ o dodelitvi sredstev za program »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
po izobraževalnih programih za pridobitev
izobrazbe v letih 2008, 2009 in 2010« z dne
30. 6. 2009, Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje spodbud delodajalcem
za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za
pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma
študijskem letu 2008/2009
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca JR, ki
izvede vse postopke, potrebne za dodelitev
sredstev;
Naročnik: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska
22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev);
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Ope-
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rativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje
usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Namen razpisa je spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem
oziroma študijskem letu 2008/2009.
Cilj razpisa je sofinanciranje izvedbe
praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za vajence
in dijake, ki imajo sklenjene individualne
ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem
usposabljanju z delom ter študente višjih
strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe
o praktičnem izobraževanju.
Predmet razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta. Ti stroški nastanejo,
ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega
usposabljanja z delom za vajence in dijake
oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente.
Povrnitev dela stroškov delodajalcem za
izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
se kot spodbuda dodeli z namenom, da delodajalci sklepajo individualne ali kolektivne
učne pogodbe v poklicnem in višjem strokovnem izobraževanju ter da zagotavljajo
ustrezno opremljena učna oziroma študijska mesta. Ministrstvo za šolstvo in šport
je dne 3. 3. 2009 sprejelo Metodologijo za
določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in
nagrade vajenca, dijaka oziroma študenta,
ki jih ima delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega
izobraževanja. Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude med
500 EUR in 1.000 EUR na vajenca in dijaka
v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma med 350 EUR in 550 EUR na
dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju in med 800 EUR in 1.000 EUR
na študenta v višjem strokovnem izobraževanju. Končna višina je odvisna od števila
vključitev iz prijav na predmetni razpis in
jo s posebnim sklepom določi minister za
šolstvo in šport.
Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje aktivnosti, ki se nanašajo na praktično
usposabljanje z delom za vajence, dijake in
študente, ki v šolskem oziroma študijskem
letu 2008/2009 obiskujejo zaključni letnik.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelj, ki kandidira na javnem razpisu,
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je na dan prijave registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku
oziroma ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti,
– ima na dan podpisa izjave poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
– prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08),
– je finančno in poslovno sposoben izvesti razpisane vsebine,

6. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike;
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15,00%.
7. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85,00%.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za
njihov izračun;
Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 3. 3.
2009 sprejelo Metodologijo za določitev višine zneska spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom
št. 54450-41/2008-5 in v njih opredelilo minimalne stroške plače mentorja in nagrade
vajenca, dijaka oziroma študenta, ki jih ima
delodajalec z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja. Skladno z navedeno metodologijo je
predvidena višina spodbude med 500 EUR
in 1.000 EUR na vajenca in dijaka v triletnem
srednjem poklicnem izobraževanju oziroma
med 350 EUR in 550 EUR na dijaka v štiriletnem srednjem strokovnem izobraževanju
in med 800 EUR in 1.000 EUR na študenta
v višjem strokovnem izobraževanju. Končna
višina je odvisna od števila vključitev iz prijav
na predmetni razpis in jo s posebnim sklepom določi minister za šolstvo in šport.
Za vsako sofinancirano izvedbo usposabljanja mora izvajalec predložiti zahtevek
za sofinanciranje skupaj s potrdilom šole
o opravljenem praktičnem usposabljanju za
vajenca, dijaka ali študenta.
Sredstva bodo izvajalcem izplačana na
podlagi sklenjenih pogodb in najkasneje
v 120 dneh od predložitve popolnega zahtevka za sofinanciranje, ki ga izvajalec naslovi na naročnika. Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka za sofinanciranje
naročniku je 20. 10. 2009.
9. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu: izvajalec mora hraniti vso
dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12.
2020.
10. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Izvajalec bo moral omogočiti tehnični,
administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani
naročnika, Ministrstva za šolstvo in šport,
pristojnih organov Republike Slovenije in
s strani pristojnih organov Evropske unije (v
nadaljevanju: nadzorni organi).
Izvajalec bo moral nadzornim organom
predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih
stroškov sofinanciranega projekta. V primeru
kontrole na kraju samem bo izvajalec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in
postopke v zvezi z izvajanjem projekta.
11. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe 1083/2006/ES. Delodajalci
morajo, pri izbiri dijaka, vajenca ali študen-

– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom,
– se strinja z uporabo osebnih podatkov
mentorjev, vajencev, dijakov in študentov za
namene dokazovanja upravičenih stroškov.
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci,
ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu
2008/2009 za izvajanje praktičnega usposabljanja sklenjene:
– vajeniške pogodbe oziroma individualne ali kolektivne učne pogodbe, in bodo za
te vajence izvedli praktično usposabljanje
v dualnem sistemu, za dijake pa praktično
usposabljanje po novih izobraževalnih programih, ki določajo skupno trajanje praktičnega usposabljanja z delom v obsegu
najmanj 24 tednov v triletnih programih srednjega poklicnega izobraževanja oziroma
najmanj 8 tednov v štiriletnih programih srednjega strokovnega izobraževanja in/ali
– pogodbe o praktičnem izobraževanju
s študenti v skladu s študijskimi programi
za pridobitev izobrazbe, ki zahtevajo 800 ur
praktičnega izobraževanja v dveh letih višjega strokovnega izobraževanja in bodo za
njih izvedli praktično usposabljanje
in so ti vajenci, dijaki in študenti v šolskem oziroma študijskem letu 2008/2009
v zaključnem letniku.
Vlagatelji kot dokazilo o izpolnjevanju
tega pogoja predložijo sklenjeno učno pogodbo med vajencem ali dijakom in delodajalcem oziroma pogodbo o praktičnem
izobraževanju za študente.
Izpolnjevanje zgoraj naštetih pogojev
bodo vlagatelji tudi potrdili z izjavo, ki je del
razpisne dokumentacije.
Vsak delodajalec se lahko na ta javni
razpis prijavi le z eno vlogo, ki lahko vsebuje
izvajanje praktičnega usposabljanja za več
vključenih oseb.
Izbrane bodo vse vloge vlagateljev, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje in katerih
vloge bodo oddane skladno z razpisno dokumentacijo.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis;
Javni razpis delno financira Evropska
unija, in sicer iz Evropskega socialnega
sklada, izvaja se v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: »Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja«;
prednostne usmeritve: »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje
v družbi temelječi na znanju«.
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za ta javni razpis, znaša skupaj
4.564.600,00 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
Skupna vrednost za projekt znaša
4.564.600,00 EUR, od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih
letih:
– 3.879.910,00 EUR s P.P. 6894 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – EU udeležba
(85,00%) in
– 684.690,00 EUR s P.P. 6947 – Usposabljanje ljudi za gospodarstvo v poklicnem
in strokovnem izobraževanju – slovenska
udeležba (15,00%).
Okvirna sredstva tega javnega razpisa
bodo predvidoma porabljena v proračunskem letu 2009.
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ta za izvajanje praktičnega usposabljanja
z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe, upoštevati in zagotavljati
enakost med spoloma.
12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: izvajalci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih tekom izvajanja projekta, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/07), Zakonom o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06 – popravek,
26/07, 33/07, 67/07, 10/08 in 68/08) in 37.
členom Uredbe 1083/2006/ES.
13. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev;
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – PUD 2008/2009.«
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
»Ne odpiraj – dopolnitev vloge na Javni razpis – PUD 2008/2009.
Vloge se lahko oddajo v zaprti ovojnici
tudi osebno v vložišču naročnika v času
uradnih Uradni Vloge, ki bodo posredovane
po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali
s povratnico na naslov naročnika.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno označene ovojnice, ki vsebujejo vloge in sicer v vrstnem redu kot so bile
predložene. Neustrezno označene ovojnice
in ovojnice prejete po roku za oddajo vlog,
bodo vrnjene pošiljatelju.
Rok za oddajo vlog je 17. 7. 2009.
Vlagatelje prosimo, da poleg vloge oddane po pošti ali osebno v vložišču naročnika, vlogo oddajo tudi v obliki elektronske
prijave na spletne strani ISARR (https://eprijava.svlr.gov.si/), kjer je razpis označen
s krajšim imenom »PUD 2008/9«. Za tehnično podporo elektronski prijavi je na telefonski številki Centra za podporo uporabnikom
sistema ISARR 01/300-98-15 vsak delovnik
med 8. in 16. uro zagotovljena strokovna
pomoč.
14. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev;
Odpiranje vlog bo potekalo 20. 7. 2009
ob 10. uri, v prostorih naročnika. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog odpiranje
ne bo javno. Za odpiranje vlog je zadolžena
strokovna komisija, imenovana s strani naročnika. Komisija je najmanj tričlanska v sestavi: predsednik in najmanj dva člana.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo popolnost vlog. Prijavitelja,
katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 5 dni od prejema
poziva. Vloge, katere prijavitelj ne dopolni
v skladu s pozivom za dopolnitev vloge,
komisija s sklepom zavrže.
15. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 60 dni po
prejemu popolne vloge. Rezultati razpisa
so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika, kjer
bo istočasno objavljen tudi sklep Ministrstva
za šolstvo in šport o končni višini spodbude delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja z delom za vajence, dijake
in študente. Izbranim vlagateljem naročnik
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posreduje sklepe o izboru. in jih pozove na
podpis pogodbe. Če se vlagatelj v roku 5
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil
vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki ne ustrezajo pogojem za izbor, se v roku obvesti
o odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo pri naročniku, in sicer v roku 8
dni od prejema tega sklepa. Pritožba mora
natančno opredeliti razloge, zaradi katerih
je vložena. O pritožbi zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev odloča stvarno
pristojen organ. Pritožba ne zadrži izvršitve
sklepa o odločitvi.
16. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko
zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo;
Razpisno dokumentacijo lahko do preteka roka za prijavo dobite po predhodnem dogovoru z Natašo Florjančič (tel.
01/434-58-87, e-poštni naslov: natasa.florjancic@sklad-kadri.si) v času uradnih ur,
v vložišču naročnika in na spletni strani naročnika: http://www.sklad-kadri.si. Uradne
ure so od ponedeljka do petka od 9. ure do
12. ure ter v sredo tudi od 14. do 16. ure.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge,
mora zanj zaprositi pravočasno, oziroma
najkasneje šest dni pred potekom roka za
oddajo vlog. Zahtevo mora posredovati na
e-poštni naslov: natasa.florjancic@skladkadri.si. Odgovori na morebitne zahteve po
dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja vprašanja na
spletni strani naročnika.
17. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje ali, da je višina sofinanciranja
projekta presegla maksimalno dovoljeno
stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, izvajalec ni prejel oziroma ne bo
prejel sredstev iz drugih virov financiranja
(prepoved dvojnega financiranja). Če bo
ugotovljeno, da je izvajalec prejel sredstva
za te stroške tudi iz drugih virov financiranja
ali pa so mu bila odobrena, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, izvajalec pa
bo dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta
sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva
nakazila do dneva vračila sredstev.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije
Št. 430-58/2009-1
Ob-4850/09
Na podlagi 5. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07) in v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07) ter Uredbo
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09, MP – 12/09), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Črno goro
v letih 2010–2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskoval-

no dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in
črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v
nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih
2010–2011.
Bilateralni projekti trajajo dve leti.
V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenije in Črna gora.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi
agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro, povečati
mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih črnogorskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav
slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in
tehnološkega razvoja.
5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa
Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za
vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa
Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 41/09).
Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in
črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata
pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo
za šolstvo in znanost, http://www.mpin.vlada.cg.yu). Kontaktna oseba na črnogorski
strani je gospa Smilja Prelević, e-mail: smiljana.prelevic@gov.me.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)
financiranje raziskovalne dejavnosti v letu
2009, poglavje J – Mednarodno znanstveno
sodelovanje, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3.
2008 in v skladu s sklepom 64. seje ZSA
z dne 16. 3. 2009. Navedeno vrednotenje
vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
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– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Mešana slovensko-črnogorska komisija za
znanstveno in tehnološko, v nadaljnjem besedilu: mešana komisija). Sklep o izboru
prijav za sofinanciranje izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupne komisije,
na katero je agencija vezana.
7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)
financiranje projektov
Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi
2010–2011 znaša okvirno 50.000,00 EUR.
Končni dogovor o številu odobrenih projektov in obsegu financiranja bo sprejet na
zasedanju mešane komisije, ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2009.
Sofinanciranje v letih 2010–2011 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške v znesku najugodnejše letalske karte za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori;
– stroške bivanja za črnogorske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu
B kategorije (***), vendar največ do 100
EUR dnevno (za kratke obiske – do 14 dni),
ob daljših obiskih pa v primeru zasedenosti
domov največ do 1252 EUR mesečno;
– dnevnice za črnogorske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji do višine, določene
v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov,
ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni
list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju:
uredba), tj. 21,39 EUR.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije črnogorskim raziskovalcem,
ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi
obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od
1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
9. Rok za predložitev prijav in način predložitve ter opremljenost prijav
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Črno goro v letih
2010–2011« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče agencije. Za pravočasne se štejejo prijave, ki so pravočasno
oddane v pisni in elektronski obliki. Prijava
je oddana pravočasno, če prispe v vložišče
agencije do 30. 9. 2009, najkasneje do 12.
ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave,
oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do
30. 9. 2009, najkasneje do 12. ure (poštni
žig). V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko samo ena prijava.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A (ARRS-MS-CG-05-A/2009) in
B (ARRS-MS-CG-05-B/2009). Obrazca A in

več kot 18.800,00 EUR za študente naravoslovja, tehnike ali medicine in ne več kot
10.000,00 EUR za študente družboslovja ali
humanistike;
in
– življenjske in študijske stroške; v višini 12.000,00 EUR za posamezno študijsko
leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2009/2010 oziroma 2009, če je študijsko leto enako koledarskemu. Pravica do
štipendije se podeli od letnika, ki se začne
v koledarskem letu 2009, pri čemer se mora
kandidat vpisati in s študijem v tujini v tem
letniku tudi pričeti v koledarskem letu 2009.
Trajanje štipendiranja je lahko največ za
toliko študijskih let, kolikor jih je predpisanih
s programom, za katerega štipendiranje se
kandidat prijavlja. Če se kandidat za štipendijo prijavlja za višji letnik programa, se
trajanje štipendiranja skrajša za toliko let,
kolikor jih je kandidat že zaključil do letnika,
za katerega štipendiranje se prijavlja.
Štipendij za študij v tujini ni možno pridobiti za študijska področja, določena v javnih
razpisih št. JPR21-ŠTIP-2009 in št. JPR22ŠTIPH-2009, ki ju je objavilo Ministrstvo
Republike Slovenije za kulturo, oziroma za
druge študijske programe s področja umetnosti in kulture.
2. Vrednost javnega razpisa
Vrednost tega razpisa je 2.000.000,00
EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od letnika, v katerega se bodo vpisali v koledarskem letu 2009 dalje za posamezni študijski program na posamezni ravni
izobraževanja, do zaključka izobraževanja.
3. Pogoji
Kandidat mora biti državljan Republike
Slovenije in imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Poleg pogoja iz prejšnjega odstavka
mora kandidat izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– je sprejet ali vpisan na dodiplomski ali
podiplomski (magistrski ali doktorski) študij
s področja naravoslovja, tehnike ali medicine ali podiplomski (magistrski ali doktorski)
študij s področja družboslovja ali humanistike in ne gre za študij iz zadnjega odstavka
1. točke tega razpisa;
– študij iz prejšnje alineje poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani)
tuji izobraževalni instituciji;
– bo na tem študiju pridobil uradno formalno javno veljavno raven izobrazbe, za
katero bo prejel javno veljavno spričevalo;
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav;
– oblika študija je redni študij;
– oblika študija ni študij na daljavo;
– bo v času študija prebival v državi
študija;
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja
štipendiranje,
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal

B, poimenovana ARRS-MS-CG-05-A/2009Pr in ARRS-MS-CG-05-B/2009-Pr (s končnico.doc oziroma.pdf), kjer je Pr priimek slovenskega vodje prijavljenega bilateralnega
projekta, morata najkasneje 30. 9. 2009,
do 12. ure, prispeti tudi po elektronski pošti
kot prilogi na naslov razpis-crnagora10-11@
arrs.si (zaradi avtomatičnega procesiranja
podatkov iz obrazca so zaželjeni obrazci
v wordovem formatu). Elektronske prijave
morajo biti vsebinsko popolnoma enake kot
pisne, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
Nepravočasnih ali nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in jih bo z dopisom vrnila
prijavitelju.
10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 2. 10. 2009, ob 10. uri,
v prostorih agencije.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2009.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni
strani agencije www.arrs.si, zainteresirani
pa jih lahko dvignejo tudi na agenciji, v enoti
za mednarodno sodelovanje.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič
Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozicnovak@arrs.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 44/2009
Ob-4897/09
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08, 102/08) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom za leto 2009 Javnega sklada Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela
na 33. redni seji dne 24. junija 2009 ter
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije (Uradni list RS, št. 33/08, 73/08)
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni
sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za študij slovenskih
državljanov v tujini za leto 2009
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je štipendiranje
slovenskih državljanov za študij na tujih izobraževalnih institucijah za posamezno raven
izobraževanja in pridobitev javno veljavnega
spričevala in sicer:
– za dodiplomski ali podiplomski študij
na področju naravoslovja, tehnike ali medicine,
– za podiplomski študij na področju družboslovja ali humanistike.
Štipendija se podeli za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar za posamezno študijsko leto ne

Stran

Stran

1754 /

Št.

51 / 3. 7. 2009

štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih;
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal
samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– od začetka študijskega leta, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan
v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje;
– za isti študijski program kandidat z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov.
Kandidatu pogoja iz prve alineje prejšnjega odstavka ni potrebno izpolnjevati, če
je na tuji instituciji sprejet ali vpisan kot poskusni študent na doktorski študij, ki ustreza
sledečim zahtevam:
– institucija ima predpisan začetni status
poskusnega študenta v programu in svojih
pravnih aktih,
– institucija ima predpisane obveznosti,
ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev
statusa doktorskega študenta,
– institucija po prehodu študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij.
Če se kandidat prijavlja za štipendijo za
študij, pri katerem je možen samostojen zaključek prve ravni s spričevalom ali prehod
iz prve na drugo raven brez pridobitve javno veljavnega spričevala po zaključku prve
ravni, se lahko prijavi za štipendijo samo
za prvo raven, pri čemer bo moral to raven
tudi uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno
spričevalo, ali za celoten program na obeh
ravneh, pri čemer v prijavi navede obe ravni
študija (npr. BA/MSci, MPhil/PhD), pri čemer
kandidat, če mu je taka štipendija odobrena,
študija ne sme zaključiti s prvo ravnjo. Za
študij na področju družboslovja ali humanistike noben del dvostopenjskega študija ne
sme potekati na dodiplomski ali njej primerljivi ravni. Kandidat, ki želi prvo raven uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo
pred nadaljevanjem izobraževanja na višji
ravni, se mora prijaviti le za prvo raven.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno, v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisani prijavnici, bodo zavržene.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora
kandidat priložiti dokazila o izpolnjevanju
pogojev in izbirnih meril:
4.1. uradno potrdilo tuje izobraževalne
institucije o vpisu ali sprejemu, v katerem je
naveden polni naziv študijskega programa,
da gre za redni študij, letnik oziroma leto
študija, študijsko leto in datum začetka študija, za katerega velja potrdilo, in sicer:
4.1.1. če je kandidat v program sprejet,
ni pa še vpisan, predloži uradno potrdilo
tuje izobraževalne institucije, v katerem ta
potrdi, da je kandidat sprejet v študijskem
letu 2009/2010,
4.1.2. če je kandidat že vpisan v program v študijskem letu 2009, če je študijsko leto enako koledarskemu, ali je vpisan
v program v študijskem letu 2008/2009 in
bo v študijskem letu 2009/2010 nadaljeval
z istim študijem v višjem letniku, predloži
uradno potrdilo tuje izobraževalne institucije
o trenutnem vpisu,
4.1.3. kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot
poskusni študent v skladu z določili predzadnjega odstavka prejšnje točke tega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje izo-
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braževalne institucije o statusu poskusnega
študenta, pri čemer morajo biti iz potrdila razvidne obveznosti, ki jih mora opraviti
kandidat za prehod na doktorski študij, rok,
v katerem mora te obveznosti opraviti, potrditev, da bo študent po opravljenem prehodu
vpisan retroaktivno na doktorski študij za
čas trajanja statusa poskusnega študenta
ter s strani institucije potrjen izpis iz pravnih
aktov, ki urejajo naveden status na tej izobraževalni instituciji,
4.1.4. kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za obe ravni dvostopenjskega študija
iz zadnjega odstavka prejšnje točke tega
razpisa, mora predložiti uradno potrdilo tuje
izobraževalne institucije o sprejemu ali vpisu
na tak študij, iz katerega mora biti razvidno
tudi trajanje posamezne ravni in obveznosti,
ki jih mora kandidat izpolniti za prehod med
obema ravnema,
4.2. pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in
trajanju študija, datumih posameznega študijskega leta ter datumu, do katerega mora
študent izpolniti študijske obveznosti programa (zaključek izpitov, oddaja naloge, zagovor ali druge obveznosti, ki jih mora študent uspešno opraviti za pridobitev stopnje
izobrazbe po tem programu), predmetnik
z opisom temeljnih in obveznih predmetov
za celotni študijski program ter vseh izbirnih
predmetov, ki jih je kandidat že opravil oziroma jih namerava izbrati, za vsa študijska leta
programa; v primeru raziskovalnega študija
brez predmetov kandidat odda celoten prvi
del dokumentacije, namesto predmetnika pa
mora oddati povzetek odobrenega raziskovalnega dela,
4.3. uradno potrdilo o višini letne šolnine,
ki se glasi na ime kandidata in ga izda tuja
izobraževalna institucija, oziroma potrdilo,
da kandidatu šolnine ni potrebno plačati,
4.4. spričevalo zadnje v celoti zaključene ravni izobraževanja ter spričevala vseh
zaključenih dodiplomskih in podiplomskih
študijskih programov,
4.5. uradno potrdilo izobraževalne institucije o doseženih ocenah in sicer:
4.5.1. zaključnega izpita, poklicne oziroma splošne mature, če je kandidat v času
prijave sprejet ali vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija,
4.5.2. zadnjega v celoti zaključenega
študija, če se kandidat prijavlja za štipendijo za prvi letnik podiplomskega študija in je
predhodni študij že v celoti zaključil,
4.5.3. zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, torej študijskega leta
2007/2008 (oziroma 2008, kadar je študijsko
leto enako koledarskemu), če je kandidat
v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik
študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ali če predhodne izobraževalne ravni
še ni v celoti zaključil,
4.5.4. zadnjega v celoti zaključenega izobraževanja, če je kandidat trenutno vpisan
v drugo ali višje leto tega študija in študij ni
ocenjevan z ocenami, o čemer prav tako
predloži potrdilo,
4.6. če je potrdilo o doseženih ocenah iz
točke 4.5. tega odstavka izdala tuja izobraževalna institucija, mora kandidat oddati tudi
uradno potrdilo te institucije o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne
ocene, vse pozitivne ocene in navede razpon posamezne ocene, če ta ni linearen,
4.7. izpis osebne bibliografije iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih
člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni

konferenci s predavanjem, objavo posterja
ali drugo obliko aktivne udeležbe, vpisana
v COBISS najkasneje do zadnjega dne roka
za prijavo na ta razpis.
Vsa dokazila z izjemo dokazila iz točk
4.2. in 4.7. prejšnjega odstavka morajo biti
originali oziroma overjeni prepisi. Oddanih
originalov in overjenih prepisov javni sklad
ne vrača.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po štirih kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je devetdeset (90).
5.1. Področje izobraževanja – 30 točk
Področje izobraževanja se točkuje kot
sledi:
– naravoslovje, tehnika, medicina – 30
točk
– družboslovje, humanistika – 0 točk
Za uvrstitev smeri v področje se upošteva klasifikacija, navedena v prilogi 1 tega
razpisa.
Pri interdisciplinarnih programih se za
točkovanje upošteva najprej tisto področje,
ki je v obsegu vseh obveznosti programa zastopano v največjem deležu glede na število
kreditov, število ur ali število predmetov, po
potrebi pa tudi namen študija glede na področje dela po zaključenem izobraževanju,
za katerega program primarno izobražuje.
Če so področja enakomerno zastopana,
se upošteva tisto področje, ki je ugodnejše
za kandidata.
5.2. Objave – 30 točk
Objava samostojnega znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji se točkuje
s 15 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični
oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu
se točkuje z 10 točkami, vsaka aktivna udeležba na znanstveni konferenci (predavanje,
objava posterja, objava v zborniku, ipd.) se
točkuje s 3 točkami. Najvišje možno skupno
število točk po tem merilu znaša 30 točk.
Za točkovanje se bodo upoštevale samo
tiste objave, ki bodo do dneva roka za prijavo po tem razpisu vpisane v bazo COBISS,
in niso rezultat študijskih obveznosti kandidata, za katere bo kandidat v prijavi predložil
izpis iz baze COBISS.
Če kandidat ob prijavi ne bo predložil
ustreznega izpisa iz COBISS, se upošteva,
da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu. Če bo kandidat predložil druga dokazila o dosežkih (fotokopije ali originali objav)
brez izpisa iz COBISS, se upošteva, da te
objave niso vnesene v COBISS in da kandidat ne uveljavlja točk po tem merilu.
5.3. Uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje kot sledi:
– povprečna ocena od vključno 6,0 do
7,0 – 0 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,0 do
7,8 – 5 točk,
– povprečna ocena od vključno 7,8 do
8,5 – 10 točk,
– povprečna ocena od vključno 8,5 do
9,0 – 20 točk, in
– povprečna ocena od vključno 9,0 do
vključno 10 – 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene potrdila iz 5.
alineje 4. točke tega razpisa, razen če institucija izrecno ne navede drugače na potrdilu
iz 6. alineje 4. točke tega razpisa.
Pri ocenah, doseženih na institucijah
v tujini, ter ocenah na srednješolski ravni
v Sloveniji, se vsaka ocena najprej pretvori
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v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja,
na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek javnega razpisa vodi v skladu
z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo
s sklepom imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa javni razpis, ter
določila prednostni seznam teh kandidatov,
kjer bo te kandidate razvrstila po vrstnem
redu glede na prejeto višino točk in sicer od
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa,
izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje
število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat, ki se
prijavlja za študij za področje naravoslovja, tehnike ali medicine, ki se vpisuje na
višjo raven izobraževanja ali ki ima višjo
povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. Vsako naslednje merilo se uporabi le, če po
predhodnem merilu ni bilo možno razvrstiti
kandidatov.
7. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe ter predložitvi
morebitnih z odločbo predvidenih dokazil
s strani kandidata, javni sklad z izbranimi
kandidati sklene pogodbo o štipendiranju.
Nakazilo štipendije se lahko izvrši šele po
sklenitvi pogodbe o štipendiranju.
Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem
roku. Po zaključenih študijskih obveznostih
programa se mora štipendist zaposliti pri
delodajalcu s sedežem oziroma stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji ali se
samozaposliti.
Štipendist mora biti zaposlen ali samozaposlen za polni delovni čas vsaj toliko let,
kolikor študijskih let je prejemal štipendijo,
pri čemer ni nujno, da je štipendist v celotnem navedenem obdobju v delovnem razmerju pri istem delodajalcu.
Če štipendist sklene delovno razmerje
za čas, ki je krajši od polnega delovnega
časa, se trajanje zaposlitve preračuna na
polni delovni čas.
Podrobneje je štipendijsko razmerje določeno s pogodbo o štipendiranju ter s splošnimi pogoji poslovanja.
8. Dostopnost dokumentacije
Besedilo javnega razpisa, prijavnico in
obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na
spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22
(5. nadstropje), Ljubljana, v poslovnem času
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med
9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter
v petek med 9. in 14. uro.
9. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, mora pred odhodom javnemu skladu predložiti originalno pooblastilo
osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje.

nologija, razvojna, človeška in morska biologija, mikrobiologija, molekularna biologija,
paleobiologija, virologija, biofizika, mikologija, parazitologija, patologija, fiziologija)
A.4. kemija (fizikalna kemija, strukturna
kemija, anorganska kemija, organska kemija, analizna kemija, geokemija, biokemija,
kemiinformatika, študije materialov, matematična kemija, kvantna, organska in anorganska kemija, teoretična kemija)
A.5. geologija (mineralogija in petrologija,
paleontologija in biostratigrafija, sedimentologija, geokemija, geofizika. regionalna geologija, naravni viri (mineralne in energetske
surovine ter voda), geologija okolja)
A.6. informacijski sistemi
A.7. računalniško intenzivne metode in
aplikacije (algoritmi, optimizacije, simulacije)
A.8. okoljske vede (varstvo okolja, okoljska kemija, geologija, geokemija, geomorfologija, geofizika, hidrologija, meteorologija,
mineralogija, oceanografija, pedologija, paleontologija, študije sedimentov in prsti)
A.9. farmacija
B. Tehnika
B.1. gradbeništvo (gradbeni materiali,
geotehnika, konstrukcije v gradbeništvu,
potresno inženirstvo, gradbena fizika, računalniško integrirana graditev objektov)
B.2. kemijsko inženirstvo (transportni pojavi, separacijski procesi, procesno sistemsko inženirstvo, kataliza in reakcijsko inženirstvo, polimerno inženirstvo, biokemijsko
inženirstvo, anorganski produkti, organski
produkti, tehnika za varstvo okolja)
B.3. energetika (smotrna raba energije,
goriva in tehnologija za konverzijo energije,
obnovljivi viri in tehnologije, energetski postroji, sistemske raziskave)
B.4. materiali (anorganski nekovinski
materiali, kovinski materiali, polimerni materiali)
B.5. mehanika (analitična mehanika, eksperimentalna mehanika, numerično modeliranje, konstrukcijska mehanika, mehanika
fluidov)
B.6. sistemi in kibernetika (tehnologija vodenja sistemov, znanja o sistemih in
vodenju sistemov, postopki in orodja za
načrtovanje in izvedbo sistemov vodenja,
gradniki za sisteme vodenja, področja uporabe, spremljajoča področja, biomedicinska
tehnika, medicinska elektronika, medicinska
fizika, medicinska informatika)
B.7. računalništvo in informatika (informacijski sistemi, inteligentni sistemi, računalniška teorija, algoritmi, podatkovne strukture, računalniška arhitektura, operacijski
sistemi, omrežja in računalniške komunikacije, varnost in zanesljivost, programiranje
in programski jeziki, informatika, interakcija
človek-računalnik, kvantno računalništvo,
računalniška grafika, računalništvo in družba, umetna inteligenca, informacijski sistemi
in poslovna informatika)
B.8. sistemske vede (teorija kaosa, kompleksni sistemi, kibernetika, kontrolna teorija, sistemska biologija, sistemska dinamika,
sistemska ekologija, sistemsko inženirstvo,
sistemska teorija)
B.9. telekomunikacije
B.10. elektronske komponente in tehnologije (materiali za elektronske komponente,
elektronske komponente, mikroelektronika,
optoelektronika, vakuumistika, karakterizacija elektronskih komponent in materialov)
B.11. proizvodne tehnologije in sistemi
(proizvodna kibernetika, izdelovalna tehno-

Pooblastila, oddanega na obrazcu za pooblastilo, ki je del razpisne dokumentacije,
ni potrebno notarsko overiti.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo in sicer v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj
z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 65. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa v Uradnem listu RS in
traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo
prijav, ki je torek, 14. julij 2009.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času in
sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in
15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek
med 9. in 14. uro.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse
zahtevane priloge in podatke, ki jih določa
ta razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na
predpisani prijavnici, bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke 28.
člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 14/07-UBP3, 126/07) takse prosta.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani javnega sklada www.sklad-kadri.si
v razdelku Aktualni razpisi, na spletnem forumu o 65. javnem razpisu na istih straneh,
osebno ali telefonsko pa v času uradnih
ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob
sredah tudi med 14. in 16. uro, pri sledečih
osebah:
– Doris Sattler, e-pošta doris.sattler@sklad-kadri.si, tel. št. 01/434-58-92,
ali
– Špela Sušec, e-pošta spela.susec@sklad-kadri.si, tel. št. 01/434-10-86.
Priloga 1
Klasifikacija področij in podpodročij
A. Naravoslovje
A.1. matematika (analiza, topologija,
numerična in računalniška matematika, algebra, teorija grafov, verjetnostni račun in
statistika, algebra, verjetnostna teorija, geometrija, uporabna matematika, teorija števil,
logika in osnove matematike)
A.2. fizika in astronomija (fizika kondenzirane materije, teoretična fizika, fizika srednjih in nizkih energij, eksperimentalna fizika
osnovnih delcev, biofizika, medicinska fizika,
akustika, astrofizika, atomska, molekularna
in optična fizika, biofizika, fizika stisnjene
snovi, kriogenika, elektromagnetizem, fizika
osnovnih delcev, dinamika tekočin, geofizika, matematična fizika, medicinska fizika,
plazma in kvantna fizika, fizika trdnih snovi,
statistična mehanika, termodinamika, uporabna fizika)
A.3. biologija (zoologija in zoofiziologija,
botanika, ekosistemi, rastlinska fiziologija,
aerobiologija, celična biologija, kronobiologija, kriobiologija, ekologija, genetika, endokri-
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logija, avtomatizacija, robotika, industrijski
inženiring, varilstvo)
B.12. konstruiranje (osnovna in sistemska znanja, specialna konstrukcijska znanja,
specialna razvojna znanja, strojni deli, stroji
in naprave)
B.13. električne naprave (elektromagnetni pretvorniki, pretvorniki močnostne elektronike, integrirani pogonski sistemi, stikalne
naprave)
B.14. procesno strojništvo (večfazni sistemi, prenosnost v trdninah in tekočinah,
transmisijski sistemi, industrijski hazard, kriogenika, zgorevanje, vodna moč)
B.15. tekstilstvo in usnjarstvo (tekstilna
in tehnična vlakna, tekstilna kemija, tekstilno mehanski procesi, konfekcioniranje in
oblikovanje tekstilij, usnjarstvo in predelava
usnja)
B.16. meroslovje (senzorji in zajemanje
podatkov, signali in prenos, procesiranje in
vrednotenje, metrologije področij)
B.17. rudarstvo in geotehnologija (rudarstvo, disperzni sistemi, geotehnologija,
geotehnika)
B.18. geodezija
B.19. transport in promet (prometna tehnika in tehnologija, prometni sistemi, varnost, letalska uprava, infografika, transportne študije, mednarodni transport, pomorski
transport, masovni transport, navigacijski
sistemi, transportno inženirstvo)
B.20. vodarstvo
B.21. tehnološko usmerjena fizika
B.22. komunikacijska tehnologija (grafična tehnologija, interaktivna tehnologija)
B.23. biotehnika (gozdarstvo, lesarstvo
in papirništvo, živalska produkcija in predelava: genetika in selekcija, prehrana živali,
etologija in tehnologija v živinoreji, predelava animalnih surovin, rastlinska produkcija in predelava: kmetijske rastline, tla in
mikroklima, voda, kmetijski prostor, okolje,
naravovarstveno kmetijstvo, fitomedicina,
kmetijska tehnika, tehnologija živil rastlinskega izvora, ekonomika agroživilstva in razvoj podeželja)
B.24. veterina (morfologija, fiziologija in
reprodukcija živali, animalna patologija in
epizootiologija, terapija in zdravstveno varstvo živali, zdravstvo živali z vidika očuvanja
črede, zdravstveno varstvo živil živalskega
izvora)
B.25. biotehnologija (tehnologija rekombinantne DNA, bioinženirstvo, animalna
biotehnologija, mikrobna biotehnologija,
rastlinska biotehnologija, zaključni procesi
v biotehnologiji)
C. Medicina
C.1. medicina (medicinska tehnologija,
akupunktura, anesteziologija, preventivna
medicina in medicina dela, urgentna medicina, endokrinologija, epidemiologija, forenzika, geriatrika, ginekologija, hematologija,
interna medicina, nefrologija, nevrologija,
obstetrika, ortopedska kirurgija, radiologija,
reumatologija, športna medicina, kirurgija,
traumatologija, urologija, pediatrija, kardiologija, stomatologija, patologija, imunologija,
nevrobiologija, onkologija, reprodukcija človeka, srce in ožilje, metabolne in hormonske
motnje, psihiatrija)
C.2. zdravstvene vede (zdravstvena nega,
prehrana in dietetika, optometrija, fizioterapija, govorna terapija, osnovno zdravstvo,
zdravstvena skrb, rekreacijska terapija)
D. Družboslovje
D.1. vzgoja in izobraževanje (pedagogika, andragogika, specialna didaktika, defek-
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tologija, kurikulum (različne ravni in področja), izobraževalna filozofija, psihologija in
tehnologija, različna predmetna ali področna
izobraževanja na različnih ravneh – predšolsko, osnovnošolsko, srednje ali visokošolsko izobraževanje, izobraževanje odraslih,
predmetno izobraževanje)
D.2. ekonomija (agrarna, potrošniška,
okoljska, finančna ekonomija, ekonomija
okolja, geografije, zgodovine in druge področne ekonomske študije, ekonometrija,
teorija iger, teorija človeškega razvoja, industrijska organizacija, mikro in makroekonomija, matematična ekonomija, monetarna ekonomija, politična ekonomija, javne
finance, nepremičninska ekonomija, socialna ekonomija)
D.3. sociologija (uporabna sociologija,
skupinska dinamika, informatika v skupnostih, primerjalna sociologija, konfliktne in
kulturološke študije, kriminologija, demografija, okoljska sociologija, organizacijske
vede, študije o znanosti in tehnologiji, socialni kapital, socialna ekonomija, filozofija in
psihologija, socialna politika, raziskave na
področju sociologije – sociologija različnih
področij)
D.4. poslovne, organizacijske in upravne
vede (javna uprava, javne službe, management, logistika)
D.5. okoljski management (upravljanje
z naravnimi viri, rekreacijska ekologija, toksikologija, trajnostni razvoj)
D.6. pravo (kanonsko in primerjalno
pravo, ustavno pravo, civilno in kazensko
pravo, pravna filozofija, primerjalne pravne
študije)
D.7. politične vede (politologija, politika
regij ali držav, primerjalna politologija, mednarodni odnosi in mednarodne institucije,
mirovne študije, politična kultura, ekonomija
in zgodovina, študije javnega sektorja, politična filozofija)
D.8. obramboslovje (študije različnih področij obramboslovja (letalstvo, topništvo),
doktrina, primerjalne vojaške študije, teorija
iger, vodenje, logistika, obrambna etika, obveščevalne dejavnosti, vojaško pravo, vojaška medicina, pomorstvo, strategija, taktika)
D.9. novinarstvo, medijske študije in komunikologija (novinarstvo (televizija, tisk,
novi mediji), medijske študije (radijo, televizija, masovni mediji), komunikologija, informacijska teorija, medkulturna komunikacija,
oglaševanje, komunikacijsko oblikovanje,
marketing, masovno komuniciranje, prevajanje, odnosi z javnostmi, neverbalna komunikacija)
D.10. kriminologija in socialno delo
D.11. urbanizem
D.12. psihologija (abnormalna psihologija, uporabna psihologija, vede o obnašanju,
klinična psihologija (psihoterapija), kognitivna in diferencialna psihologija, razvojna in
izobraževalna psihologija, razvojna, eksperimentalna in forenzična psihologija, medsebojna komunikacija, organizacijska psihologija, psihoanaliza, psihometrija, psihofizika,
kvantitativna in socialna psihologija, športna
in medijska psihologija)
D.13. šport (kineziologija – pedagoški
vidik (športna vzgoja, trening, motorično
učenje), kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.), kineziologija – biomehanski, biometrični vidik)
D.14. narodna vprašanja (narodno vprašanje – družboslovni ali humanistični vidik)
D.15. informacijska znanost, bibliotekarstvo in muzejske študije (arhivske študije,

bibliometrika, informatika, informacijska arhitektura, muzejske študije, upravljanje muzejev)
D.16. socialno delo (socialno delo
z razlčnimi skupinami (otroci in druge skupine), medicinsko socialno delo, mentalno
zdravje, šolsko socialno delo)
D.17. geografija (fizična geografija, družbena geografija, historična geografija, regionalna geografija, aplikativna geografija,
kartografija, človeška geografija (kulturna,
ekonomska, zgodovinska, politična, socialna, urbana), okoljska geografija, biogeografija, klimatologija, obalna geografija, geomorfologija, geodezija, hidrologija, ekologija
krajine)
E. Humanistika
E.1. zgodovina (zgodovinopisje, zgodovina različnih držav, regij, področij in obdobij)
E.2. arheologija (klasična arheologija, arheologija različnih regij ali obdobij)
E.3. antropologija (fizična antropologija,
socialna in kulturna antropologija, biološka
antropologija, antroploško jezikoslovje, kulturna antropologija, zgodovinska in medicinska antropologija)
E.4. področne študije (študije regij ali
držav, študije posameznih etničnih skupin,
ženske in moške študije, spolne študije, psihologija spolov, izobraževanje o spolnosti)
E.5. jezikoslovje (raziskovanje posameznih jezikov, teoretično in uporabno jezikoslovje, procesiranje naravnega jezika,
programsko jezikoslovje (computional linguistics), analiza diskurza, morfologija, fonetika, semantika, sintaksa, retorika, posamezni jeziki – klasični, moderni)
E.6. kulturologija
E.7. literarne vede
E.8. muzikologija
E.9. filozofija (metafizika, epistemologija,
logika, etika, etstetika, socialna in politična
filozofija, filozofske tradicije in šole, zgodovina filozofije, aplikativna filozofija)
E.10. teologija
F. Umetnost in kultura
F.1. vizualne umetnosti (umetnostna
zgodovina, kaligrafija, risanje, slikanje, fotografija, kiparstvo, litografija)
F.2. arhitektura, oblikovanje in aplikativne umetnosti (arhitektura, urbano načrtovanje, notranje oblikovanje, oblikovanje krajine, restavratorstvo, industrijsko (produktno)
oblikovanje, modno in tekstilno oblikovanje,
grafično oblikovanje, oblikovanje uporabniških vmesnikov)
F.3. glasba in glasbene študije (glasba, glasbena teorija, glasbena zgodovina,
upravljanje z umetnostjo (usmeritev glasba), študij posameznih inštrumentov, petje,
dirigiranje)
F.4. ples (koreografija, analiza plesa, plesne študije, zgodovina plesa, posamezne
vrste plesa)
F.5. film in televizija (animacija, film,
filmska kritika, filmska teorija, televizijske
študije)
F.6. gledališče (upravljanje z umetnostjo
(specializacija gledališče), zgodovina gledališča, igranje, režija, scenografija, dramaturgija, gledališko pisanje, gledališka glasba)
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 45/2009
Ob-4898/09
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slove-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08, 102/09) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije potrdila na 33.
redni seji dne 24. Junija 2009, ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 33/08, 73/08); v nadaljevanju SPP, Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: javni sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za doktorski študij tujih
državljanov v Sloveniji v študijskem letu
2009/2010
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine na slovenskih visokošolskih izobraževalnih institucijah, in sicer
za:
– šolnino; najvišji znesek odobrene letne
štipendije za šolnino za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 100% šolnine, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za doktorski študij, pri katerem se šolnina plačuje
za posamezno študijsko leto, oziroma 100%
stroškov šolnine, vendar ne več kot 6.000,00
EUR, za dvoletni raziskovalni doktorski študij po zaključenem magistrskem študiju, ki
se plačuje po zaključenih fazah doktorskega
študija, vendar največ za še nepokriti delež
šolnine, če ima kandidat šolnino sofinancirano s strani drugih pravnih oseb;
in
– življenjske in študijske stroške; v skupni višini 7.500,00 EUR za posamezno študijsko leto.
Za šolnino se šteje znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi
za obiskovanje izobraževalnega programa.
Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot
na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali
drugega zavarovanja in drugih stroškov.
Sredstva bodo podeljena za študijsko
leto 2009/2010. Pravico do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem
letu 2009 dalje, vendar največ do konca trajanja študijskega programa, na katerega se
je kandidat vpisal. Kandidat se mora vpisati
in s študijem v letniku, v katerega je vpisan,
tudi pričeti v koledarskem letu 2009.
2. Vrednost razpisa: vrednost razpisa
je 250.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta
2009/2010 dalje za posamezni doktorski
študijski program.
3. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– ni državljan Republike Slovenije in za
slovensko državljanstvo ni oziroma ne bo
zaprosil ali ga pridobil celoten čas študija, za
katerega štipendiranje se prijavlja,
– ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2009/2010 sprejet
ali vpisan na doktorski študij naravoslovja,
tehnike ali medicine,
– študij iz prejšnje alinee poteka v okviru
javno veljavnega (akreditiranega) študijske-

ga programa na javno veljavni (akreditirani)
izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno spričevalo,
– bo imel od začetka študijskega programa v študijskem letu 2009/2010 veljavno
dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– ne prihaja na študij v Slovenijo preko
programov akademskih izmenjav;
– bo imel celoten čas študija, za katerega
štipendiranje se prijavlja, status študenta;
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji;
– oblika študija ni študij na daljavo oziroma se študij ne odvija le s konzultacijami
v Republiki Sloveniji;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal katere od
štipendij iz 5. člena Zakona o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/07, (63/07 – popr.,
40/09)), torej državne, kadrovske ali Zoisove
štipendije,
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo prejemal štipendije
ali drugih prejemkov za izobraževanje po
drugih predpisih, torej takšnih prejemkov iz
virov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu
in načinu vračanja enakovredni štipendijam
po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih delodajalca;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo niti v delovnem
razmerju niti ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
– v času študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco
brezposelnih oseb;
– kandidat za isti študijski program z javnim skladom nima predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed
predhodnih razpisov;
– v času tega študija ne bo imel statusa
mladega raziskovalca in tega statusa tudi
ne bo pridobil.
4. Dokumentacija
Kandidat mora oddati originalno v celoti
izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavnico. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnici, bodo zavržene.
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka še ne prebiva v Republiki Sloveniji, mora ob prijavi oddati pooblastilo za
zastopanje osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku za
pridobitev štipendije, v skladu z določili iz 7.
točke tega razpisa.
Izpolnjeni in podpisani prijavnici ter pooblastilu za zastopanje mora kandidat priložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih
meril:
4.1. fotokopijo veljavnega potnega lista;
4.2. lastnoročno podpisano izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena študija
v skladu s 33. členom Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 71/08 – UPB5), v katerem
navede datum in številko izdaje tega dovoljenja; če kandidat tega dovoljenja še ni
pridobil, predloži uradno potrdilo o začetem
postopku za njegovo pridobitev, ki ga izda
diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini oziroma pristojni
organ v Republiki Sloveniji;
4.3. potrdilo o vpisu ali sprejemu na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010;
4.4. potrdilo o statusu doktorskega študenta, in sicer:
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a) če se kandidat vpisuje na študij 3.
bolonjske stopnje potrdilo institucije, da se
vpisuje na tak študij,
b) če kandidat že ima magistrsko diplomo in se vpisuje na raziskovalni doktorski
študij – potrdilo institucije o sprejemu teme
doktorske disertacije oziroma potrdilo, da
je kandidat vložil prošnjo za odobritev teme
doktorske disertacije,
c) če je kandidat v študijskem letu
2008/2009 vpisan na podiplomski študij in
tega študija ne bo zaključil z magistrsko
nalogo, temveč je bil kandidatu že odobren
neposredni prehod na doktorski študij v študijskem letu 2009/2010 – potrdilo institucije o odobrenem neposrednem prehodu na
doktorski študij po zaključenem prvem ali
drugem letniku podiplomskega študija,
d) če se kandidat vpisuje na štiriletni
doktorski program po zaključenem dodiplomskem študiju na samostojni visokošolski zavod – potrdilo institucije o izvajanju programov štiriletnega doktorskega
študija;
4.5. diplomo dodiplomskega izobraževanja,
4.6. diplomo zadnjega zaključenega podiplomskega izobraževanja, če ga je kandidat zaključil,
4.7. potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če
je kandidat ta študij zaključil v tujini, mora
predložiti tudi uradno ocenjevalno lestvico
z legendo ocen, ki jo izda tuja institucija, na
kateri je kandidat zaključil ta študij; kandidatom, ki so študij zaključili na Hrvaškem,
v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ali
Makedoniji uradne ocenjevalne lestvice z legendo ocen ni potrebno predložiti.
4.8. potrdilo o višini letne šolnine in trajanju študija na ime kandidata, ki ga izda
slovenska izobraževalna institucija,
4.9. potrdilo visokošolske institucije v Republiki Sloveniji, da se bo študij kandidata
ves čas odvijal v Sloveniji,
4.10. dokazila o avtorstvu ali soavtorstvu
znanstvenih člankov in prispevkov:
a) za objave: izpis bibliografskih enot
iz vzajemne baze podatkov (če ta v državi
kandidata obstaja) ALI za vsako objavo fotokopija prvih strani člankov, kazal in naslovnic publikacij, iz katerih so razvidni avtorji in
kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma
ISSN številko s prevodom v slovenski ali
angleški jezik.
b) za aktivno udeležbo na znanstveni
konferenci: za vsako udeležbo fotokopija
naslovnice in kazala brošure o prispevkih
na konferenci, iz katerih so razvidni avtorji in
kataložni zapis o publikaciji z ISBN oziroma
ISSN številko s prevodom v slovenski ali
angleški jezik.
Kandidat mora vsako objavo, ki jo uveljavlja, označiti.
Za točkovanje se bodo upoštevali zgolj
članki in prispevki, objavljeni najkasneje na
zadnji dan roka za oddajo prijav.
4.11. dokazila o sofinanciranju študija
s strani drugih pravnih oseb (pogodba o sofinanciranju ali drugo potrdilo).
Dokazila, z izjemo dokazil iz 4.1 in 4.10.
točke prejšnjega odstavka, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi.
Oddanih originalov in overjenih prepisov
javni sklad ne vrača.
Dokazila iz 4.11. točke so obvezna le za
tiste kandidate, katerih študij, za katerega
štipendiranje se prijavljajo, je sofinanciran
s strani drugih pravnih oseb.
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Dokazila so lahko oddana v tujem jeziku
vendar ima sklad pravico zahtevati prevod.
5. Merila za ocenjevanje prijav
Prijave se ocenjujejo po dveh kriterijih,
najvišje možno skupno število točk je šestdeset (60).
a) Objave – 30 točk
Kot objave bodo upoštevani zgolj tisti
znanstveni prispevki v znanstveni periodični
oziroma monografski publikaciji, ki niso rezultat študijskih obveznosti kandidata.
Objava samostojnega znanstvenega
prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma monografski publikaciji se
točkuje z 10 točkami, objava znanstvenega prispevka v domači ali tuji znanstveni
periodični oziroma monografski publikaciji
v soavtorstvu se točkuje s 7 točkami, vsaka
aktivna udeležba na znanstveni konferenci
(predavanje, objava posterja ali druga oblika
aktivnega sodelovanja) se točkuje s 3 točkami. Najvišje možno skupno število točk po
tem merilu znaša 30 točk.
maksimalno
število točk
= 30
Objava samostojnega
znanstvenega prispevka
v domači ali tuji
znanstveni periodični
oziroma monografski
publikaciji
Objava znanstvenega
prispevka v domači ali
tuji znanstveni periodični
oziroma monografski
publikaciji v soavtorstvu
Aktivna udeležba na
znanstveni konferenci
(predavanje ali objava
posterja) samostojno ali
v soavtorstvu

vsaka objava
– 10 točk

vsaka objava
– 7 točk

vsaka aktivna
udeležba – 3
točke

b) Študijski uspeh – 30 točk
Uspeh se točkuje, kot sledi:
– povprečna ocena od
vključno 6,0 do 7,0
0 točk
– povprečna ocena od
vključno 7,0 do 7,8
5 točk
– povprečna ocena od
vključno 7,8 do 8,5
10 točk
– povprečna ocena od
vključno 8,5 do 9,0
20 točk
– povprečna ocena 9,0 in več 30 točk.
Za izračun povprečne ocene se enakovredno upoštevajo vse ocene iz potrdila iz
točke 4.7 tega razpisa. Pri ocenah, doseženih na institucijah v tujini, se vsaka ocena
najprej pretvori v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja, na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečna ocena.
6. Izbirni postopek in razmejitvena merila
Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija. Komisijo s sklepom
imenuje direktor javnega sklada.
Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bo komisija ocenila na
podlagi meril, ki jih določa razpis, ter določila prednostni seznam teh kandidatov, kjer
bo te kandidate razvrstila po vrstnem redu
glede na prejeto število točk, in sicer od
kandidata z največ točkami do kandidata
z najmanj točkami.
Za štipendiranje bodo med kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje razpisa, izbrani tisti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kandidati, katerih vloge bodo glede na merila razpisa prejele višje število točk.
V primeru, da ima več kandidatov isto
število točk, ima prednost kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova
za točkovanje po merilu uspeha.
7. Pooblastilo
Kandidat, ki v času trajanja razpisnega
postopka prebiva v tujini, mora pooblastiti
osebo s prebivališčem v Republiki Sloveniji
za zastopanje.
Obrazec za pooblastilo je del razpisne
dokumentacije in je na voljo na spletnih straneh ali na sedežu javnega sklada. Pooblastila, oddanega na tem obrazcu, ni potrebno
notarsko overiti.
Pooblastilo mora biti oddano v originalu.
8. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodbe ter nakazilo štipendije
Direktor javnega sklada vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe ter po tem, ko kandidat
predloži dokazila, zahtevana v odločbi, javni
sklad z izbranimi kandidati sklene pogodbo
o štipendiranju.
Nakazilo štipendije je mogoče izvršiti
šele po sklenitvi pogodbe o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju se sklene
v skladu z SPP.
9. Dostopnost dokumentacije
Besedilo razpisa, prijavnica in obrazec
za pooblastilo kandidati dobijo na spletni
strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije na Dunajska, 22 v Ljub
ljani, v poslovnem času v ponedeljek, torek
in četrtek, med 9. in 15. uro, ob sredah med
9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati morajo prijavo (v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili) predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom:
prijava na 66. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave razpisa v Uradnem listu RS in traja
do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je torek, 22. september 2009.
Prijava je vložena pravočasno, če jo javni
sklad prejme, preden izteče rok za vložitev
prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po
pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v času uradnih ur,
vsak delovni dan, od ponedeljka do petka,
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo vložena zadnji dan prijavnega
roka do 12. ure.
Prijave, vložene po poteku prijavnega
roka, bo javni sklad zavrgel.
Prijava se šteje za popolno, če je oddana
na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta
razpis. Prijave, ki ne bodo vložene na predpisanem prijavnici, bodo zavržene.
Kandidati, ki ne bodo oddali popolne
prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave.
V primeru, da kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo javni sklad njihove prijave
zavrgel.
Prijava je v skladu z določili 26. točke
28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 14/07 – UBP3, 126/07) takse
prosta.

11. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani javnega sklada
www.sklad-kadri.si v razdelku Aktualni razpisi -> 66. javni razpis, v času uradnih ur
pa osebno ali telefonsko, vsak delovni dan,
od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro,
ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, pri
Doris Sattler, tel. 01/434-58-92, doris.sattler@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-4899/09
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni
list RS, št. 139/06, 16/08, 43/08, 102/08) in
v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2009, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela na
33. redni seji dne 24. 6. 2009, ter Splošnimi
pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
(Uradni list RS, št. 33/08, 73/08), Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, objavlja
javni razpis
krediti za študij v tujini
1. Predmet razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Deželna banka Slovenije, d.d. bosta za dodiplomski ali
podiplomski študij v tujini dodelila kredite
v skupnem znesku do 1.250.000,00 EUR za
financiranje šolnine in življenjskih stroškov.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje
v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno
(akreditirano) tujo izobraževalno institucijo
in bo na tem študiju pridobil javno veljavno
diplomo.
Če kandidat ne izpolnjuje druge alineje
2. točke razpisa, mora izpolnjevati enega
izmed naslednjih pogojev:
– ima obvezen status raziskovalca, če
institucija v tujini tak status zahteva pred
odobritvijo vpisa na doktorski študij,
– odhaja na izmenjavo v tujino od 6 mesecev do 1 leta v okviru sodelovanja med
slovenskimi in tujimi visokošolskimi institucijami,
– odhaja na vsaj 6 mesečno strokovno
usposabljanje v tujino po zaključenem visokošolskem izobraževanju.
3. Pogoji za najem kredita
– Višina kredita je lahko od 4.000,00
EUR do 21.000,00 EUR glede na višino šolnine in ostalih stroškov v državi študija.
– Rok vračila je od dveh do sedem let
po končanem študiju z vračunanim enoletnim moratorijem (enoletni odlog vračanja)
po zaključku študija. Najdaljša skupna doba
koriščenja kredita je deset let.
– Obrestna mera za kredite je fiksna,
4,9% p.a., in se v času koriščenja kredita
ne spreminja.
– Obresti se bodo obračunavale od dneva porabe posojila in se za čas do začetka
odplačevanja pripisale glavnici.
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– Kredit bo odobren brez zaračunavanja
stroškov odobritve.
– Zavarovanje kredita je možno s poroštvom dveh kreditno sposobnih porokov. Če
to ni mogoče, bo v skladu s poslovno politiko
Deželne banke Slovenije d.d. možno zavarovanje kredita tudi na drugačen način.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Vsi kandidati morajo oddati izpolnjeno in
podpisano prijavno dokumentacijo.
Kandidati, ki so sprejeti na študij, morajo
oddati tudi sledeče dokumente:
– fotokopijo dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo
z navedbo študijskega programa,
– potrdilo o višini letne šolnine in ostalih
stroških študija na instituciji na katero se vpisuje ter podatke o ostalih stroških (življenjski
stroški, študijska literatura, zavarovanje …).
Potrdilo je lahko izpisano s spletne strani
izobraževalne institucije.
Kandidati, ki odhajajo na izmenjavo, morajo oddati potrdilo slovenske visokošolske
institucije s tujo izobraževalno institucijo
o sodelovanju v programu izmenjave in njegovem trajanju.
Kandidati, ki odhajajo na strokovno usposabljanje, morajo oddati potrdilo tuje institucije, da so sprejeti na strokovno usposabljanje z navedbo trajanja tega usposabljanja in
oceno stroškov.
5. Ocenjevanje prijav
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije bo pregledal prispelo
vlogo ter v primeru nepopolne vloge, pozval
kandidata k njeni dopolnitvi z ustreznimi dokumenti. Popolna vloga bo pregledana ali
izpolnjuje razpisne pogoje, ter posredovana
v odobravanje na banko, ki bo o dodelitvi
kredita dokončno odločila.
6. Sklenitev pogodbe
Upravičenec do kredita oziroma njegov
pooblaščenec in njegovi poroki bodo osebno povabljeni k podpisu pogodbe na banko.
Banka bo ob odobritvi kredita upravičencu
odprla osebni transakcijski račun, brez zaračunavanja stroškov vodenja le-tega v prvem
letu poslovanja in nanj nakazala odobreni
kredit.
7. Pogodbene obveznosti
Upravičenec do kredita je dolžan Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije v roku enega meseca
po zaključku študija predložiti potrdilo o zaključku študija, za katerega mu je bil odobren kredit, s čemer dokazuje namensko
porabo le-tega.
8. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za kreditiranje). Rok za zbiranje
prijav prične teči od 3. julija 2009 do 2. julija
2010 oziroma do podelitve kreditov v vrednosti 1.250.000,00 EUR.
Vloge poslane po e-pošti oziroma po
faxu se ne bodo upoštevale.
Dokumentacija je vložena pravočasno,
če jo sklad prejme, preden se izteče rok za
vložitev prijave. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko Javni sklad
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije prejme vlogo, šteje dan oddaje na
pošto.
Dokumentacijo je možno oddati osebno
na naslovu Javnega sklada za razvoj kadrov
in štipendije vsak dan, od 9. bo 15. ure, ob
sredah tudi do 16. ure.

se nanaša na širjenje in uvajanje IKT in informacijske družbe.
3. Cilj razpisa: podpreti dodatne izobraževalne aktivnost v okviru vsaj sedmih izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe z najmanj 75 udeleženci
na posamezni izobraževalni konferenci.
4. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne
IKT izobraževalne konference, ki bodo
obravnavale določeno problematiko s področja IKT in informacijske družbe in bodo
nevtralne z vidika predstavljenih tehnologij,
blagovnih znamk, produktov in storitev.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje konferenc, ki so namenjene promociji produktov ali storitev oziroma blagovnih
znamk posameznih IKT ponudnikov.
5. Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so stroški, ki:
– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni
za njegovo izvedbo,
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne
vrednosti in
– morajo biti v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.
Upravičeni so stroški za naslednje aktivnosti:
– priprava in izvedba konference;
– priprava in izvedba neposrednega prenosa konference preko interneta (ang. video
streaminga);
– priprava, tisk in distribucija promocijskih materialov in gradiv za udeležence ter
zbornika konference;
– priprava in vzpostavitev portala izobraževalne konference, vključno s pripravo in
objavo predavanj;
– priprava in izvedba video konferenčne
povezave na konferenci;
– priprava prostora za izvedbo konference;
Neposredni stroški:
– stroški osebja – delo: Stroški dela vključujejo vse stroške dela zaposlenih (II. bruto plača s pripadajočimi davki in prispevki
delavca in delodajalca), povračila stroškov
v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače
ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno
zakonodajo (dopust, praznik, bolniška, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, ipd.),
če jih delodajalec ne refundira iz drugih virov
ter druge dajatve (npr. dodatno pokojninsko
zavarovanje, če je zakonsko opredeljeno),
izražene in v sorazmerju z opravljenimi urami na tem projektu.
Dokazilo o stroških je fotokopija pogodbe
o zaposlitvi (za nove zaposlitve) oziroma akt
o vključitvi na projekt; časovnica opravljenih
ur dela na projektu po mesecih za posamezno osebo in po posameznih prijavljenih
aktivnostih, št. opravljenih ur, vrednost ure
in skupni znesek ter poročilo o izvedenih aktivnostih, fotokopija plačilnega lista; REK-1
(obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja); ostala dokazila, ki so
osnova za izvršena plačila zaposlenemu na
operaciji (npr. odločba/sklep o letnem dopustu, odločba o regresu za letni dopust ipd.).
Izplačila so dokazujejo z izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno

9. Dostopnost dokumentacije
Dokumentacija za najem kredita in besedilo razpisa sta na voljo na spletni strani –
www.sklad-kadri.si oziroma na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije. Dodatne informacije so
na voljo v informacijski pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in
štipendije na Dunajski 22, v poslovnem času
od ponedeljka do petka osebno, po telefonu
ali po elektronski pošti – krediti@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-4910/09
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO, 109/08), Proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št.
126/06, 114/07), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Rebalansa proračuna Republike Slovenije
za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07, 58/2008 – ZZdrS-E, 109/08
– ZJF-D, 26/09, 31/09 – popr.), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije – PPIPRS (Uradni list
RS, št. 50/07, 61/08), Mnenja Ministrstva za
finance o shemi de minimis, št. priglasitve
M001-5748542-2008 z dne 21. 8. 2008,
in dopolnitev, M001-5748542-2008/1 z dne
1. 7. 2009, Programa dela Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije za leto 2009 in finančnega načrta Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije za leto 2009
(sklep Vlade RS št. 47601-3/2009/5 z dne
16. 4. 2008), pogodbe št. 3211-09-000133
o izvajanju in financiranju programa promoviranje e-poslovanja in uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij med
Ministrstvom za visoko šolstvo znanost in
tehnologijo in Javno agencijo Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja
izobraževalnih konferenc s področja
informacijsko komunikacijskih
tehnologij
(št. 6/2009)
1. Naročnik – neposredni proračunski
uporabnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik (Neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana.
Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je
JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana.
2. Namen razpisa
Namen Javnega razpisa je spodbuditi
širjenje, uvajanje in uporabo informacijsko
komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju:
IKT), znanj in veščin v podjetjih, javnih institucijah in družbi.
Z razpisom želimo spodbuditi izvajanje
izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih konferenc s področja IKT in informacijske družbe. Kot izobraževalna konferenc
se šteje enodnevni ali večdnevni dogodek
namenjen širši javnosti, katerega vsebina
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plačilo obračuna posamezni osebi; izpis iz
transakcijskega računa iz katerega je razvidno plačilo vseh davkov in prispevkov
ustreznim organom oziroma potrdilo DURS
o plačanih obveznostih.
– stroški zunanjih storitev (največ do
50% neposrednih stroškov), ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta (avtorski
honorarji predavateljev, podjemna pogodba
z zunanjimi izvajalci – fizičnimi osebami,
pogodba z zunanjimi izvajalci – pravnimi
osebami).
Dokazila o stroških so fotokopije dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, če je po zakonodaji obvezen ali predstavlja pogodbeno obveznost, avtorske ali
podjemne pogodbe in s pogodbo povezane
dokumentacije, dokazila o opravljeni storitvi,
računi o opravljenih storitvah na katerih je
navedeno stroškovno mesto.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo zunanjemu izvajalcu.
Posredni stroški:
– ostali stroški delovanja (stroški materiala: dostop do interneta; stroški najema prostora in opreme), ki so nastali neposredno
kot rezultat izvedbe projekta.
Dokazilo o stroških je fotokopija računa,
preračun deleža stroškov na projekt in opis
metodologije izračuna tega deleža.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo računa.
Vsi nastali stroški upravičenca morajo
temeljiti na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti,
enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. Natančnejša pravila za izbor
dobaviteljev storitev so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Račune, ki jih izstavijo izvajalci storitev
plača podjetje z neposrednim nakazilom
izvajalcu in ne JAPTI. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški,
ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti
v okviru odobrenih aktivnosti in so nastali
od 1. 1. 2009 in so bili plačani do datuma
predložitve zahtevka, kar podjetje dokaže
s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune uveljavljajo kot upravičene stroške za
sofinanciranje.
Javni razpis se izvaja po pravilu de minimis. Upošteva se shema:
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja
izobraževalnih prireditev s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, št. priglasitve M001-5748542-2008 z dne 21. 8.
2008 in dopolnitve M001-5748542-2008/1
z dne 1. 7. 2009.
Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki
so opredeljene v namenu in predmetu tega
razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le
za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso
delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi
sredstvi državnega ali lokalnega proračuna
ali virov EU in drugih javnih virov.
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu
podjetju – upravičencu na podlagi pravila
»de minimis« ne sme presegati 200.000
EUR v obdobju treh let oziroma kot je to
določeno v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji
Evropske Unije s tega področja. Poleg tega
je potrebno upoštevati pravila glede kumulacije pomoči, in sicer dodeljena državna
pomoč poleg pomoči »de minimis« za iste
upravičene stroške ne sme preseči inten-
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zivnosti pomoči, ki je določena za posebne
okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej ne glede na obliko ali
namen pomoči.
6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov:
V okviru javnega razpisa bodo upravičeni
stroški podprti do višine 50%.
V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov za
izvedbo izobraževalnih konferenc v okviru
izobraževalnih konferenc s strani JAPTI
v višini najmanj od 5.000,00 EUR do največ
25.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV
ni upravičen strošek.
7. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov
Sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih konferenc nastali od 1. 1. 2009
do najkasneje 30. 10. 2009. Pomoč se bo
dodeljevala po pravilu »de minimis« s strani
Ministrstva za finance.
Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo, vključno z dokazili, do najkasneje
15. 9. 2009, za izvedeno izobraževalno konferenco, ki se je že zaključila do vključno
31. 8. 2009. Zahtevek za izplačilo za izvedeno izobraževalno konferenco, ki se je zaključila v času od 1. 9. 2009 do 30. 10. 2009,
mora podjetje dostaviti, vključno z dokazili,
najkasneje do 3. 11. 2009.
8. Dvojno financiranje
Sofinanciranje se lahko izvede le za
upravičene stroške izobraževalnih konferenc, ki se niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih
virov) in v okviru namenov tega javnega
razpisa.
V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih
javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi
od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik
vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do
dneva vračila sredstev.
9. Upravičeni prejemniki sredstev
Upravičeni prejemniki sredstev razpisa
so:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06
popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B,
67/07 – ZTFI, 100/07 popr., 10/08, 68/08) –
v nadaljevanju ZGD-1B, ali
– zbornice, ki so ustanovljene po Zakonu
o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS,
št. 60/06, 56/08 Skl. US: U-I-120/08-6 sklep
sodišča) ali Zakonu o obrti (Uradni list RS,
št. 40/04, 117/06 – ZDavP-2, 102/07) – v nadaljevanju ObrZ-UPB1, ali
– javni ali zasebni zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti,
– društva s področja IKT, registrirana
po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št.
61/2006, 91/2008, 102/2008) – v nadaljevanju ZDru-1.
in ki so registrirani v RS za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja, kar
lahko na zahtevo JAPTI dokažejo z ustreznim aktom, ter za izobraževalno dejavnost
in na dan prijave opravljajo svojo dejavnost
najmanj 1 leto.
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10. Pogoji za kandidiranje:
Na javnem razpisu lahko kandidirajo
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Pogoji

Dokazilo

So podjetja, ki so registrirana po ZGD-1B, zbornice, ki so ustanovljene po ZGZ ali ObrZ, javni
ali zasebni zavodi ali društva ustanovljena po ZDru-1 in bodo na dan prijave opravljali svojo
dejavnost najmanj 1 leto in ki so registrirane v RS za izobraževalno dejavnost.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

So registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je potrebna, za
izvajanje prijavljenega projekta.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Niso storili velike strokovne napake s področja predmeta razpisa.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

So finančno in poslovno sposobni izvesti razpisne vsebine

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Razpolagajo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Na dan oddaje vloge niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Imajo poravnane vse svoje obveznosti do države.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Niso na seznamu poslovnih subjektov v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov,
s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS 43/07, 68/07, 102/07,
29/08, 55/08, 91/08).

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Niso za isti namen že pridobile ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev
državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Niso od leta 2000 pridobile oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Bodo vodili stroške projekta na posebnem stroškovnem mestu oziroma bodo imeli ločeno
knjigovodsko evidenco za potrebe projekta.

Izjava podjetja: Obrazec št. 2

Podjetje prijavitelj izobraževalne konferenc lahko kandidira na javni razpis samo
z eno vlogo.
11. Omejitve sodelovanja
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za
sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu,
– vladne službe, institucije javne uprave,
– podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07, 17/08):
– področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
– oddelek 05 – Pridobivanje premoga,
– jeklarsko industrijo (skupina 07.1 –
Pridobivanje železove rude; skupina 24.1
– Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih
cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3
Druga primarna predelava železa in jekla;
razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 –
Litje jekla),
– oddelek 10 – Proizvodnja živil,
– oddelek 11 – Proizvodnja pijač,
– oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov,
– skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa,
– sektor ladjedelništva (razred 30.11 –
Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij),
– sektor sintetičnih vlaken,
– dejavnosti izdelovanja in trženja pro
izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
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12. Merila in način izbora prejemnikov:
Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in
bodo skladne s predmetom in namenom
javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril.

Merila
Trajanje konference
Razsežnost in dostopnost konference
Vsebinska skladnost s Strategijo razvoja informacijske
družbe v RS – si2010
Finančna konstrukcija
Skupaj

Največje
število točk
20
30
20
30
100

Način uporabe in pomen posameznih
meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je skupaj 100.
JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki
bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne
pogoje, določene s tem javnim razpisom, in
bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk.
Iz predložene finančne konstrukcije mora
biti razvidno, da so v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki
bi povzročila odprto finančno konstrukcijo,
se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na
to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila
točk za sofinanciranje.
13. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
so na razpolago za sofinanciranje predmeta
javnega razpisa je 149.000,00 EUR.
Sredstva so v skladu s pogodbo med
Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in JAPTI zagotovljena v proračunu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Direktorata za informacijsko
družbo za leto 2009. V skladu s finančnim
načrtom JAPTI so rezervirana na proračunski postavki JAPTI:
– 0903/6 Promoviranje e-poslovanja in
uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Dokončna višina odobrenih sredstev bo
določena skladno s pravilom »de minimis«
v okviru razpisanih sredstev.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila
ustreznih vlog.
14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev
Zahtevek za izplačilo in Poročilo o izvedenih izobraževalnih aktivnostih (zahtevek za
sofinanciranje – priloga 1 in 2) prijavitelj ne
izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedena
obrazca bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju
posredovali kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu
z datumi, določenimi v pogodbi.
15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik
mora hraniti vso projektno dokumentacijo
deset let.
16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do
celotne projektne dokumentacije vsem or-

ganom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega
razpisa.
17. Način prijave
Vloga mora biti pripravljena v skladu
z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni
razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih konferenc s področja IKT ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene
bodo vrnjene pošiljateljem.
18. Rok za prijave in odpiranje vlog
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana, najkasneje do 3. 8. 2009 do 12.
ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje bodo
obravnavane kot nepravočasne in kot takšne neodprte vrnjene pošiljateljem.
Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 4. 8. 2009 v sejni sobi JAPTI,
Dunajska cesta 156, Ljubljana, WTC, IV.
nadstropje ob 12. uri.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja
k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu
s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo
s sklepom zavržene.
Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge
predloži izpolnjene naslednje dokumente po
spodaj navedenem vrstnem redu:
1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1).
2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(obrazec št. 2).
3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3).
4. Akcijski načrt izvajanja aktivnosti
(obrazec št. 4).
5. Finančni načrt (obrazec št. 5).
6. Obrazec »de minimis« (obrazec št.
6).
7. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 7).
Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz
razpisne dokumentacije in s prilogami, ki
morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji.
19. Obveščanje o izboru
Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje 60 dni od datuma
odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom
o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu
pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od
prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za
pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi
ocene prvi možnost prejeti sredstva.
Morebitne pritožbe zoper sklep prijavitelji
vložijo na JAPTI v roku 15 dni od prejema
sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj
pritožnik mora natančno opredeliti razloge,
zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za
ocenjevanje vlog.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo lahko objavljeni na
spletnih straneh JAPTI v obliki seznama
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prejemnikov, ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek sofinanciranja. Osebni podatki fizičnih
oseb niso informacije javnega značaja in
ne bodo objavljeni.
20. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (navodila in obrazci) je na
voljo na spletnem naslovu: http://www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156,
Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na
osnovi zahteve podane na elektronski naslov snezana.dzidic@japti.si.
21. Dodatne informacije in obveščanje
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 12. uro vendar najkasneje do 4 delovne dni pred dnevom za
oddaje vlog v elektronski obliki na naslov
snezana.dzidic@japti.si ter po pošti na naslov Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, Snežana Džidič, Dunajska
c. 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »IKT konference«.
Odgovore bo agencija tudi javno objavila
na spletnih straneh JAPTI.
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije

– Delibera CIPE št. 166 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013;
– Delibera CIPE št. 158 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega
strateškega referenčnega okvir 2007–2013
za Cilj 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«;
– Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija
2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241
z dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev
javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio-strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013;
– Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008
italijanskega Ministrstva za gospodarstvo in
finance – Generalni inšpektorat za finančne
odnose z Evropsko unijo (IGRUE) in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek
za politiko na področju strukturnih skladov
EU, o izvajanju programov v okviru Cilja 3 »Evropsko teritorialno sodelovanje«
2007–2013;
– Odlok Predsednika Republike št.
196 z dne 3. oktobra 2008, (Uradni list št.
294 z dne 17. decembra 2008), italijanska
uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, ki določa pravila upravičenosti
izdatkov v okviru programov, sofinanciranih
iz sredstev strukturnih skladov, v programskem obdobju 2007–2013.
Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko
krajino, Organ upravljanja programa:
– Deželni zakon št. 18 z dne 27. marca
1996, kakor je bil spremenjen in dopolnjen
z deželnim zakonom št. 4 z dne 17. februarja 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve;
– Deželni zakon št. 21 z dne 8. avgusta
2007 in št. 7 z dne 20. marca 2000 ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih organov in deželnih organov, odobren z Odlokom predsednika dežele št. 0277/PRES
z dne 27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve;
– Deželna zakona št. 17 z dne 30. decembra 2008 (Finančni zakon 2009) in št.
18 z dne 30. decembra 2008;
– Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija
2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki
izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji.
Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/EGS,
79/409/EGS, 2006/54/ES in Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007),
objavljen v redni Prilogi deželnega uradnega
lista št. 16, z dne 25. julija 2008.
V javnem razpisu navedeni zakoni, uredbe in akti Evropske unije se navezujejo na
trenutno veljavno zakonodajo.
1. Uvod
Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013,
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina,
v skladu s sklepom Nadzornega odbora,
sprejetim na sedmi seji dne 11. junija 2009
v Mestrah (Benetke), objavlja javni razpis za
predložitev standardnih projektov, ki bodo
sofinancirani v okviru programa v skladu
s postopki in značilnostmi, navedenimi
v Operativnem programu.
Operativni program in razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani programa www.ita-slo.eu.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo
k splošnemu cilju programa, t.j. »Povečanje

Ob-4948/09
Javni razpis
za predložitev standardnih projektov
št. 02/2009
Vsebina
1. Uvod
2. Predmet javnega razpisa
3. Značilnosti standardnih projektov
4. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja
5. Upravičeno območje
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji
7. Upravičeni izdatki
8. Predložitev vlog
9. Postopek izbora in končna razvrstitev
10. Časovni okvir postopka
11. Dodatne informacije in izjava o varovanju osebnih podatkov
12. Pristojni organ in kontaktni podatki
13. Spori
14. Priloge
Okrajšave
Program Program čezmejnega
sodelovanja Slovenija-Italija
2007–2013
VP
Vodilni partner
ESRR
Evropski sklad za regionalni
razvoj
V skladu z zakonodajo Skupnosti:
– Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL
L št. 210 z dne 31. julija 2006), in zlasti člen
17 in 20 o odgovornostih organa za potrjevanje in držav članic, kakor tudi končnih
upravičencev glede sistema spremljanja in
nadzora;
– Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009
o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006
(UL L št. 126 z dne 21. maja 2009);
– Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija
2006);

– Uredbo Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek (UL L št. 348 z dne
24. decembra 2008);
– Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne
7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L št. 94 z dne
8. aprila 2009);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne
spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES)
št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta (UL L št. 371 z dne 27. decembra
2006);
– Zakonodajo EU, ki določa predpise na
področju državnih pomoči (vključno z “Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih
pomoči v podporo dostopu do financiranja
ob trenutni finančni in gospodarski krizi” –
Sporočilo Komisije (2009/C 83/01) in nadaljnjimi ukrepi);
– Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga
in storitev ter druge ustrezne direktive in
uredbe na področju javnih naročil, kakor
tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih
direktiv;
– Programom čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007–2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007)
6584 končni z dne 20. decembra 2007.
V skladu z naslednjo nacionalno in deželno zakonodajo:
Za Republiko Slovenijo:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/1999, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07 in 109/08);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09 in 31/09);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno
pomoč v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
110/07);
– Nacionalna zakonodaja na področju
javnega naročanja.
Za Republiko Italijo
– Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega
proračuna;
– Italijanski nacionalni zakon št. 241/1990
o upravnem postopku, kot ga dopolnjuje italijanski nacionalni zakon št. 15/2005;
– Zakonodajni odlok št. 163 z dne
12. aprila 2006 »Zakon o javnem naročanju
del, storitev in blaga v skladu z Direktivama
2004/17/ES in 2004/18/ES«;
– Delibera CIPE št. 174/2006 z dne
22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
2007–2013;
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privlačnosti in konkurenčnosti programskega območja«.
Projekti morajo ustrezati naslednjim
prednostnim nalogam programa:
– Prednostna naloga 1: »Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija«;
– Prednostna naloga 2: »Konkurenčnost
in na znanju temelječa družba«;
– Prednostna naloga 3: »Socialna integracija«.
Okviren seznam upravičenih aktivnosti je naveden v 4. poglavju Operativnega
programa.
Vsak projektni predlog se lahko nanaša
samo na eno od zgoraj navedenih prednostnih nalog. V primeru, da se načrtovane
projektne aktivnosti nanašajo na izvedbo
aktivnosti, povezanih z več kot eno prednostno nalogo, se izbere samo tisto prednostno nalogo, pri kateri načrtovane aktivnosti
prevladujejo.
V primeru projektnih aktivnosti, ki zapadejo pod pravila o državnih pomočeh
v smislu člena 87(1) Pogodbe, se sofinanciranje teh aktivnosti izvaja v skladu
z ustreznimi bistvenimi in postopkovnimi
določili na področju državnih pomoči (t.j.
pomoč dodeljena na podlagi priglašenih in
odobrenih shem, skupinskih izjem ali pravila de minimis).
3. Značilnosti standardnih projektov
Vsak projektni predlog mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. sodelovati morata vsaj dva partnerja,
eden slovenski in eden italijanski partner;
2. izpolnjevati mora vsaj dva pogoja, ki jih določa 19. člen Uredbe (ES) št.
1080/2006: skupna priprava, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje1;
3. imeti mora pristen čezmejni značaj
tako v smislu čezmejnega vpliva, kakor tudi
partnerstva;
4. celotni skupni izdatki se gibljejo med
50.000,00 € in 1.500.000,00 €;
5. traja lahko največ 36 mesecev;
6. glede na načelo samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti2, morajo biti
izdatki plačani, vključeni v poročila in zahtevke za povračilo v naslednjih deležih: do
30. septembra 2010 je potrebno Organu
upravljanja posredovati zahtevek za povračilo v višini najmanj 5% skupne vrednosti
projekta, do 30. septembra 2011 v višini
najmanj 40% in v višini 55% do zaključka
projekta. V primeru, da zahtevani deleži in
roki ne bodo upoštevani, lahko Nadzorni
odbor uveljavlja pravico do odstopa od Pogodbe o sofinanciranju.
4. Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja
V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje projektov na razpolago
60.000.000,00 €, kar predstavlja kumulativni znesek v višini 83,88% programskih
sredstev, predvidenih za leto 2009, 100%
programskih sredstev, predvidenih za leti
2010 in 2011 ter 28,17% za leto 2012
v skladu z odobrenim finančnim načrtom
Operativnega programa.
1
Za podrobnejši opis pogojev glej Seznam
postopkovnih meril in meril za izbor (Priloga 8)
ter Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov (Priloga
7).
2
Glej 93. člen Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.
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Sredstva so porazdeljena po posa
meznih prednostnih nalogah, kot sledi:
Sofinanciranje
v okviru
Evropskega
sklada za
regionalni razvoj
(ESRR)
v€

Nacionalno javno
sofinanciranje v €

Skupaj v €

Prednostna naloga 1
»Okolje, transport in
trajnostna teritorialna
integracija«
(39%)

19.890.000,00

3.510.000,00

23.400.000,00

Prednostna naloga 2
»Konkurenčnost in na
znanju temelječa družba«
(31%)

15.810.000,00

2.790.000,00

18.600.000,00

Prednostna naloga 3
»Socialna integracija«
(30%)

15.300.000,00

2.700.000,00

18.000.000,00

Skupaj

51.000.000,00

9.000.000,00

60.000.000,00

Prednostna naloga

V okviru programa se lahko sofinancira
samo upravičene izdatke3.
Programska sredstva sestoje iz namenskih sredstev Skupnosti iz ESRR v višini
največ 85%, največ 15% sredstev pa se
zagotavlja iz nacionalnih javnih virov.
Nacionalno javno sofinanciranje (15%)
na državni ravni v Italiji bo italijanskim partnerjem zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo in finance – Generalni inšpektorat za
finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)
preko svojega rotacijskega sklada v skladu
z zakonom št. 183/1987.
Slovenski javni partnerji4 morajo del
upravičenih izdatkov sofinancirati iz lastnih
virov v višini 5%, preostalih največ 10% nacionalnega javnega sofinanciranja bo zagotovil nacionalni organ – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko v okviru proračunske postavke »PP6513 – nacionalno sofinanciranje Cilja 3«. V primeru zasebnih slovenskih
partnerjev bo največ do 15% nacionalnega
javnega sofinanciranja zagotovil nacionalni
organ – Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko
v okviru proračunske postavke »PP6513 –
nacionalno sofinanciranje Cilja 3«.
V primeru, da dodelitev nepovratnih
sredstev zapade pod pravila o državnih
pomočeh v skladu s členom 87(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, kot
je navedeno v 2. poglavju javnega razpisa,
je potrebno spoštovati ustrezna bistvena in
postopkovna določila, še posebej tista, ki
se nanašajo na največjo višino prispevkov
k upravičenim izdatkom5.
5. Upravičeno območje
Upravičeno območje Programa čezmejnega
sodelovanja
Slovenija-Italija
2007–2013 je:
– v Republiki Sloveniji: Goriška statistična regija, Obalno-kraška statistična regija,
Glej 7. poglavje javnega razpisa.
V skladu s finančnim načrtom Operativnega programa (poglavje 5.b) javnih sredstev ni
mogoče nadomestiti z zasebnimi sredstvi.
5
Glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov standardnih projektov in
njihovo Prilogo 4 (Priloga 7 javnega razpisa).
3
4
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Gorenjska statistična regija, Osrednjeslovenska statistična regija (načelo fleksibilnosti) in Notranjsko-kraška statistična regija
(načelo fleksibilnosti).
– v Republiki Italiji:
Avtonomna Dežela Furlanija Julijska
krajina: Tržaška, Goriška in Videmska pokrajina; pokrajina Pordenone (načelo fleksibilnosti6)
Dežela Veneto: pokrajine Benetke, Rovigo, Padova; pokrajina Treviso (načelo fleksibilnosti)
Dežela Emilia-Romagna: pokrajini Ferrara in Ravenna.
V skladu z 21. členom, točka 1 Uredbe
(ES) št. 1080/2006, so izdatki nastali na
območjih, vključenih v program na podlagi
načela fleksibilnosti (glej zgoraj), upravičeni
v višini največ do 20% zaprošenih sredstev ESRR v okviru posameznega projekta. Izdatki, nastali na območjih, vključenih
v program na podlagi načela fleksibilnosti,
se preverjajo na podlagi krajevnega izvora
partnerjev in na podlagi lokacije izvajanja
aktivnosti ter vpliva na območje7.
6. Upravičeni prijavitelji in partnerji8
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji in partnerji, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v upravičenem območju
programa, ali pa opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem
območju programa, vendar imajo sedež ali
organizacijsko enoto izven upravičenega
območja, kjerkoli v državi Sloveniji ali Italiji,
kakor je navedeno v 5. poglavju javnega
razpisa.
Državne/deželne javne institucije, ki
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in
dejavnosti na upravičenem območju programa, sodijo med upravičence izven upravičenega območja programa v primeru, da
izvedene aktivnosti nimajo takojšnjega
učinka na upravičenem območju programa. Zato mora biti koristnost njihovega partnerstva za doseganje ciljev projekta jasno
dokazana.
V skladu z 20. členom Uredbe (ES) št.
1080/2006 je potrebno uporabiti načelo vodilnega partnerja9.
V skladu z Operativnim programom seznam potencialnih prijaviteljev in partnerjev
v okviru vsake prednostne naloge vključuje:
Prednostna naloga 1: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze
in raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja,
regionalne razvojne agencije, inštitucije, ki
upravljajo zavarovana območja, podjetja in
njihove konzorcije, gospodarske zbornice,
strokovna združenja in druge upravičence,
ki delujejo v skladu z naravo prednostne
naloge;
Prednostna naloga 2: javne organe,
javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in raziskovalne ustanove, znanstvene
6
Za podrobnejši opis načela fleksibilnosti
glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, del A
(Priloga 7).
7
Glej opombo številka 6.
8
Za podrobnejši opis o upravičenosti prijaviteljev glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov standardnih projektov, del
A (Priloga 7).
9
Za podrobnejši opis načela vodilnega partnerja glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov standardnih projektov, del
A.1 (Priloga 7).
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in tehnološke parke, centre za inovacije,
neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, industrijske cone, gospodarske
zbornice, strokovna združenja, ustanove
za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge;
Prednostna naloga 3: javne organe, javne in javno-zasebne konzorcije, univerze in
raziskovalne ustanove, nevladne organizacije, neprofitne agencije in združenja, regionalne razvojne agencije, podjetja in njihove
konzorcije, gospodarske zbornice, ustanove
za strokovno usposabljanje in druge upravičence, ki delujejo v skladu z naravo prednostne naloge.
7. Upravičeni izdatki
Glede upravičenosti izdatkov je potrebno
uporabljati pravila Skupnosti in nacionalna
pravila. Dodatne podrobnosti so navedene
v Priročniku o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju – standardni projekti
(Priloga 6) in v Navodilih za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih
projektov (Priloga 7).
Obdobje upravičenih izdatkov na ravni programa je med 1. januarjem 2007 in
31. decembrom 2015.
Obdobje upravičenih izdatkov projekta
se šteje od 1. januarja 2007 do treh mesecev po datumu zaključka izvajanja projektnih
aktivnosti. V primeru, da projekt zapade pod
pravila o državnih pomočeh, je potrebno še
posebej upoštevati določila o upravičenosti
izdatkov in pravila kumulacije (glej Prilogo 6
– Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih
pomočeh in poročanju – standardni projekti, poglavje 3.c ter Prilogo 7 – Navodila za
pripravo in predložitev projektnih predlogov
standardnih projektov).
8. Predložitev vlog
Po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske
krajine in na spletni strani programa www.
ita-slo.eu10 prijavitelji predložijo Prijavnico
(glej Prilogo 1), ki mora biti v celoti pravilno
izpolnjena v slovenskem in italijanskem jeziku, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja (VP).
Skupaj s Prijavnico je potrebno predložiti
naslednje dokumente:
1. v celoti izpolnjen Opis stroškovnega
načrta (glej Prilogo 2);
2. kopijo veljavnega osebnega dokumenta (prednja in hrbtna stran) odgovorne osebe VP in odgovornih oseb vsakega projektnega partnerja11;
3. pismo o nameri (glej Prilogi 3 in 4) VP
in vsakega projektnega partnerja, žigosano
in podpisano s strani odgovorne osebe VP
oziroma odgovorne osebe posameznega
projektnega partnerja;
4. izjavo vodilnega partnerja (glej Prilogo
5), žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe VP v skladu z nacionalnimi
zahtevami12;
5. izjavo o velikosti subjekta v skladu
z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in
srednje velikih podjetjih (glej Prilogo 12) –
10
Javni razpis je objavljen tudi na uradnih
spletnih straneh partnerjev programa in v Uradnem listu Republike Slovenije.
11
Zahteva je v skladu z italijanskim nacionalnim zakonom št. 241/1990 o upravnem
postopku.
12
V primeru italijanskega VP se izjava podpiše v skladu z DPR št. 445/2000.
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samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo
s podjetniško dejavnostjo13;
6. dokumente, ki dokazujejo finančno
sposobnost, kot je navedeno v Prijavnici,
del A »Trajnost/Finančna sposobnost«14;
7. dovoljenja ali druge dokumente, ki so
potrebni v okviru posameznih pravnih postopkov, kot je navedeno v delih D.1 in D.2
Prijavnice;
8. druge dokumente, kot na primer: akt
o ustanovitvi začasnega združenja med
podjetji, interne pravilnike javnih institucij,
pooblastilo za podpisovanje.
V primeru, da Prijavnice in vseh dokumentov, navedenih v točkah od 1 do 5, prijavitelj ne predloži ali pa niso predloženi
v skladu z zahtevanimi pogoji, bo vloga zavrnjena in izločena iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
Organ upravljanja lahko le za dokumente, navedene v točkah od 6 do 8, zaprosi za
dodatne dopolnitve in/ali pojasnila. Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov v roku petih dni od prejema
poziva s strani Organa upravljanja. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene oziroma pojasnjene
v roku, bodo zavržene in izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Prijavnico in vse zahtevane priloge je
potrebno posredovati:
– v enem originalnem tiskanem izvodu;
– v skenirani različici na CD-ju ali USB
ključu. Elektronska različica mora biti enaka
tiskanemu izvodu ter opremljena z vsemi
zahtevanimi podpisi in žigi;
– prijavnica in Opis stroškovnega načrta
morata biti posebej na CD-ju ali USB ključu
tudi v formatu word oziroma računalniškem
programu za urejanje besedil (Prijavnica)
in v formatu excel oziroma računalniškem
programu za urejanje preglednic (Opis stroškovnega načrta);
– v posamezni ovojnici je posredovan
samo en projekt.
Vloge, ki ne bodo v celoti posredovane
v skladu z zgoraj navedenimi oblikami, bodo
zavrnjene.
Tiskan izvod skupaj s CD-jem/USB ključem je potrebno posredovati na naslov:
Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
via Udine 9
I-34132 Trieste
Italia
Če bo prišlo do sprememb naslova, bo
spremenjen naslov objavljen na spletni strani programa (www.ita-slo.eu).
Na zapečateni ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja ter prejemnika in pripis “Ne odpiraj – javni razpis
za standardne projekte/Non aprire – bando
pubblico per progetti standard CBC IT-SI
2007–2013. V primeru, da na ovojnici ne bo
naveden naziv in naslov pošiljatelja in prejemnika ter pripis, bo vloga zavržena.
Vloge morajo biti posredovane s priporočeno poštno pošiljko ali osebno vročene
13
Za definicijo majhnih in srednje velikih
podjetij glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008, Priloga 1, člen 1.
14
Za podrobnejši opis glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov standardnih projektov, del A (Priloga 7).

ali poslane s kurirsko službo oziroma hitro
pošto:
1. Osebno dostavljene vloge morajo prispeti na naslov najkasneje do 15. oktobra
2009 do 12. ure. Kot datum prejema se
upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
2. Vloge posredovane s kurirsko službo
oziroma hitro pošto se upošteva kot osebno
dostavljene vloge in morajo prispeti na naslov najkasneje do 15. oktobra 2009 do 12.
ure. Kot datum prejema se upošteva datum
prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
3. Vloge, posredovane s priporočeno
poštno pošiljko, morajo biti odposlane do
15. oktobra 2009 do 12. ure. Kot datum
prejema se upošteva datum poštnega žiga,
pod pogojem, da vloga prispe na navedeni
naslov do vključno 30. oktobra 2009.
Vloge, posredovane na kakršenkoli drugi
način, bodo zavrnjene in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po skrajnem roku, četudi zamuda ni odvisna od pošiljatelja/prijavitelja, in ne glede
na datum oddaje pošiljke, bodo zavržene
in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Deželna uprava Furlanije Julijske
krajine ni odgovorna za zamudo pri dostavi pošiljk, ne glede na razlog za zamudo.
Odgovornost za pravočasno oddajo vlog je
izključno na strani prijavitelja.
V primeru osebne dostave in posredovanja vlog s kurirsko službo oziroma hitro
pošto je le-to mogoče v poslovnem času
deželne uprave, in sicer: od ponedeljka do
četrtka med 8.30 in 16.30 ter v petek med
8.30 in 13. uro.
Ocenjevala se bo samo vsebina prve
predložene ovojnice; kakršne koli nadaljnje
posodobljene različice predložene s strani
VP ali nanašajoč se na isti projekt, ne bodo
upoštevane.
Pri poimenovanju elektronske različice
Prijavnice uporaba naslednjih znakov (»è«;
»à«, »ù«, »ò«, »ì«, »č«, »š«, »ž« itd.) ali
razmikov ni dovoljena. Ime datoteke je sestavljeno iz akronima projekta in okrajšave
»AF«.
9. Postopek izbora in končna razvrstitev
Odpiranje vlog ni javno in se prične dne
16. oktobra 2009.
Ocenjevanje vlog bo izvedeno, kot je
opredeljeno v Operativnem programu, na
podlagi pogojev in meril, določenih v Prilogi 8.
Predmet ocenjevanja so samo dokumenti, navedeni v 8. poglavju javnega razpisa.
Vloge morajo obvezno izpolnjevati vse
pogoje formalne administrativne ustreznosti
in upravičenosti (Priloga 8, del A.1 in A.2 –
merila formalne administrativne ustreznosti
in upravičenosti). V kolikor le-ti niso izpolnjeni, bodo vloge izključene iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja.
Vloge se prijaviteljem ne vračajo.
Po zaključku preverjanja administrativne
ustreznosti in upravičenosti Nadzorni odbor
potrdi seznam ocenjenih vlog z navedbo
neupravičenih vlog.
Na spletni strani programa www.itaslo.eu, del »javni razpisi«, bo objavljen seznam ocenjenih vlog z navedbo razlogov za
zavrnitev/zavržbo neupravičenih vlog.
Po sklepu Nadzornega odbora prijavitelji
neupravičenih vlog prejmejo, s priporočeno
poštno pošiljko, obvestilo o zavrnitvi/zavržbi
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z navedbo rezultatov preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vloge.
Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje formalne
administrativne ustreznosti in upravičenosti
(upravičene vloge), bodo ocenjene glede na
kakovost projekta (ocenjevanje kakovosti) in
v skladu z merili za izbor (Priloga 8, del B).
Za vsako merilo bodo dodeljene točke. Na
podlagi dodeljenih točk bodo vloge razvrščene na prednostno lestvico.
Vsaka upravičena vloga lahko zbere največ 98 točk:
– največ 30 točk za kakovost vsebine in
ustreznost predloga;
– največ 23 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja;
– največ 15 točk za dodano vrednost
projekta;
– največ 30 točk za skladnost z merili za
izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo.
Upravičene vloge, uvrščene na prednostno lestvico z najmanj 70 točkami – pod
pogojem, da so za vsako zgoraj navedeno
skupino meril prejele najmanj 50% točk od
skupnega števila razpoložljivih točk posamezne skupine meril, bodo sofinancirane
glede na uvrstitev na prednostno lestvico
do porabe v okviru javnega razpisa razpoložljivih sredstev.
V primeru, da več vlog doseže enako
število točk, bo prednost dodeljena najprej
vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”;
v primeru, da ima še vedno več vlog enako
število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk
v delu “Kakovost čezmejnega partnerstva
in vodilnega partnerja”; v primeru, da ima
več vlog še vedno enako število točk, bo
prednost dodeljena vlogam, ki so zbrale
najvišje število meril glede na posamezno
prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se bo
upošteval datum prejema vloge, pri čemer
bo prednost imela vloga, ki je prej prispela
na navedeni naslov.
Skupni tehnični sekretariat bo pripravil
prednostno lestvico ocenjenih projektnih
predlogov s predlogom točkovanja in povzetek Poročila o ocenjevanju ter ju posredoval
Nadzornemu odboru.
Nadzorni odbor nato odobri prednostno
lestvico projektnih predlogov.
Projektni predlogi, ki so prejeli minimalno zahtevano število točk, vendar jih
zaradi nezadostnih razpisanih sredstev, ni
mogoče sofinancirati v celoti, ne bodo sofinancirani.
V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.eu bo objavljena prednostna lestvica ocenjenih projektnih predlogov
in navedba predlogov projektov izbranih za
sofinanciranje v skladu z odobritvijo nadzornega odbora. Objavljen bo tudi seznam
zavrnjenih/zavrženih predlogov projektov in
razlogi za zavrnitev. V skladu s 7. členom
Uredbe Komisije (ES) 1828/2006 bo objavljen tudi seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih
sredstev.
Po sklepu Nadzornega odbora bodo prijavitelji z uradnim dopisom (s priporočeno
poštno pošiljko) obveščeni o rezultatih ocenjevanja.
Vodilni partnerji odobrenih projektov za
sofinanciranje (glej tudi 10. poglavje) bodo
pozvani, da v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno

Odgovorna oseba za izvedbo postopka:
Direktor Direktorata za mednarodne odnose in odnose z EU (direttore.relint@regione.fvg.it – tel. +39 040 3775959).
V primeru spremembe odgovorne osebe za izvedbo postopka, bo obvestilo objavljeno na spletni strani programa www.
ita-slo.eu.
Kakršnekoli dodatne informacije glede
javnega razpisa lahko dobite pri:
Skupnem tehničnem sekretariatu
Predsedstvo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajina
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU
Služba za odnose z EU in evropsko integracijo
via Udine, 9 I-34132 Trst, Italija
Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik),
+39 040 377 5994-5978-5979 (italijanski jezik)
Faks: +39 041 377 5907
E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it
Spletna stran programa: www.ita-slo.eu
Slovenski info točki
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel.: +386 5 7318 533
Faks: +386 5 7318 531
E-pošta: anton.harej@gov.si
Spletna stran: http://www.svlr.gov.si,
http://www.euskladi.si
V primeru spremembe naslovov, bodo
le-te objavljene na spletni strani programa
www.ita-slo.eu.
13. Spori
V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Trstu.
14. Priloge
Priloge niso objavljene v Uradnem listu
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine kot tudi ne v Uradnem listu Republike
Slovenije, temveč samo na spletni strani
programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”,
in na uradnih spletnih straneh partnerjev
programa.
1. Prijavnica
2. Opis stroškovnega načrta
3. Vzorec Pisma o nameri le za italijanske vodilne partnerje in projektne partnerje
4. Vzorec Pisma o nameri le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje
5. Vzorec Izjave vodilnega partnerja
6. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – standardni
projekti
7. Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov standardnih projektov
8. Seznam postopkovnih meril in meril
za izbor
9. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju med
Organom upravljanja in vodilnim partnerjem
10. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med
vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji
11. Vzorec Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju
12. Izjava o velikosti subjekta v skladu
z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in
srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško
dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
13. Izjava Deggendorf (predložiti ob
podpisu Pogodbe o sofinanciranju) – samo
za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo

višino sredstev sofinanciranja podpišejo Pogodbo o partnerstvu (glej Prilogo 10) z vsemi partnerji projekta ter en originalni izvod
Pogodbe o partnerstvu posredujejo Organu
upravljanja.
Slovenski partnerji projekta bodo v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora prejeli
obvestilo o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na podlagi obvestila bodo
nato slovenski vodilni partnerji in projektni
partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe
o nacionalnem sofinanciranju (glej Prilogo
11). Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo
posredovala kopijo navedenega obvestila
o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja tudi Organu upravljanja.
Organ upravljanja bo vodilnega partnerja
pozval k podpisu Pogodbe o sofinanciranju
(glej Prilogo 9).
10. Časovni okvir postopka
Celoten postopek izbora, od objave javnega razpisa za predložitev standardnih projektov do objave končne prednostne lestvice
projektnih predlogov, traja 9 mesecev.
VP odobrenih projektov za sofinanciranje
morajo okvirno v roku enega meseca po
prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, pripraviti
in podpisati Pogodbo o partnerstvu z vsemi
partnerji projekta in nato en originalni izvod
Pogodbe o partnerstvu posredovati Organu upravljanja. V kolikor Organ upravljanja ne prejme omenjenega izvoda Pogodbe
o partnerstvu pravočasno, pošlje VP opomin
z navedbo skrajnega roka za predložitev
le-tega.
Slovenski partnerji projekta morajo v tem
času pridobiti obvestilo o odobritvi višine
sredstev nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter
zatem podpisati Pogodbo o nacionalnem
sofinanciranju (glej 9. poglavje).
11. Dodatne informacije in izjava o varovanju podatkov
Končni upravičenci morajo projektne aktivnosti izvesti v skladu z navodili javnega
razpisa, veljavnimi evropskimi, nacionalnimi
in deželnimi zakoni, s posebnim poudarkom
na tistih, ki se nanašajo na strukturne sklade, javna naročila, državne pomoči, varstvo
okolja, enake možnosti in nediskriminacijo,
informiranje in obveščanje javnosti.
V skladu s 7.d členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 bo na spletni strani
programa www.ita-slo.eu objavljen seznam
upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih sredstev.
Podatke, pridobljene s predloženimi projektnimi predlogi v okviru javnega razpisa,
ki so potrebni za njihovo ocenjevanje, bo
obravnaval pristojni direktorat Avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine v skladu
z zakonom o varovanju osebnih podatkov,
le-ti se lahko v skladu z zakonodajo sporočijo katerim koli zakonitim organom (italijanski
Zakonodajni odlok št. 196/2003).
12. Pristojni organ in kontaktni podatki
V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 7
z dne 20. marec 2000, je odgovorni organ
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina,
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU, Služba za odnose z EU in evropsko
integracijo.
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s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta
2008.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Ob-4949/09
Javni razpis
za predložitev strateških projektov
št. 01/2009
Poziv v okviru druge stopnje postopka
Kazalo
1. Uvod
2. Upravičeni prijavitelji in partnerji
3. Predložitev vlog
4. Postopek izbora in končna razvrstitev
5. Časovni okvir postopka
6. Izvajanje projektov
7. Pristojni organ in kontaktni podatki
8. Spori
9. Priloge
Okrajšave
Program Program čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija
2007-2013
VP
Vodilni partner
PPI
Predlog projektne ideje
Na podlagi javnega razpisa za oddajo
predlogov strateških projektov št. 01/2008,
objavljenega v Uradnem listu Avtonomne
dežele Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne
15. oktobra 2008 in v Uradnem listu Republike Slovenije št. 99 z dne 17. oktobra
2008, objavljamo poziv v okviru druge stopnje postopka, ki je sestavni del javnega
razpisa št. 01/2008.
V skladu z zakonodajo Skupnosti:
– Uredbo (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL
L št. 210 z dne 31. julija 2006) in predvsem
členoma 17 in 20 o odgovornostih Organa
za potrjevanje in držav članic, kakor tudi
končnih upravičencev glede sistema upravljanja in nadzora;
– Uredbo (ES) št. 397/2009 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009
o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006
(UL L št. 126 z dne 21. maja 2009);
– Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. julija
2006);
– Uredbo Sveta (ES) št. 1341/2008 z dne
18. decembra 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti,
ki ustvarjajo prihodek (UL L št. 348 z dne
24. decembra 2008);
– Uredbo Sveta (ES) št. 284/2009 z dne
7. aprila 2009 o spremembi Uredbe (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (UL L št. 94 z dne
8. aprila 2009);
– Uredbo Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 in njene naknadne
spremembe o pravilih za izvajanje Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 in Uredbe (ES) št.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 371 z dne 27. decembra 2006);
– Zakonodajo EU, ki določa predpise na
področju državnih pomoči (vključno z “Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih
pomoči v podporo dostopu do financiranja
ob trenutni finančni in gospodarski krizi” –
Sporočilo Komisije (2009/C 83/01) in nadaljnjimi ukrepi);
– Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
31. marca 2004 o usklajevanju postopkov
za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in
storitev ter druge ustrezne direktive in uredbe na področju javnih naročil, kakor tudi nacionalni predpisi o izvajanju takih direktiv;
– Programom čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija 2007-2013, ki ga je Evropska komisija odobrila z Odločbo št. K(2007)
6584 končni z dne 20. decembra 2007.
V skladu z naslednjo nacionalno in deželno zakonodajo:
Za Republiko Italijo:
– Zakon in predpisi o splošnem računovodskem sistemu za izvrševanje državnega
proračuna;
– Italijanski nacionalni zakon št. 241/1990
o upravnem postopku, kot ga dopolnjuje italijanski nacionalni zakon št. 15/2005;
– Zakonodajni odlok št. 163 z dne
12. aprila 2006 – “Zakon o javnem naročanju del, storitev in blaga v skladu z Direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES”;
– Delibera CIPE št. 174 z dne 22. decembra 2006 – odobritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013;
– Delibera CIPE št. 166 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013;
– Delibera CIPE št. 158 z dne 21. decembra 2007 – izvajanje Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013 za
Cilj 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”;
– Delibera CIPE št. 36 z dne 15. junija
2007 (objavljeno v Uradnem listu št. 241
z dne 16. oktobra 2007) – definicija kriterijev
javnega nacionalnega sofinanciranja evropskih socio-strukturnih aktivnosti v programskem obdobju 2007–2013;
– Nota št. 0044831 z dne 4. aprila 2008
italijanskega Ministrstva za gospodarstvo
in finance – Generalni inšpektorat za finančne odnose z Evropsko unijo (IGRUE)
in Ministrstva za gospodarski razvoj – Oddelek za politiko na področju strukturnih
skladov EU, o izvajanju programov v okviru
Cilja 3 “Evropsko teritorialno sodelovanje”
2007–2013;
– Odlok Predsednika Republike št.
196 z dne 3. oktobra 2008 (Uradni list št.
294 z dne 17. decembra 2008), italijanska
uredba za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006, ki določa pravila upravičenosti
izdatkov v okviru programov, sofinanciranih
iz sredstev strukturnih skladov, v programskem obdobju 2007–2013.
Za Republiko Slovenijo:
– Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06,
14/07 in 109/08);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in 26/09);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni
list RS, št. 114/07, 58/08, 26/09 in 31/09);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07 in 61/08);

– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno
pomoč v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št.
110/07);
– Nacionalna zakonodaja na področju
javnega naročanja.
Za Avtonomno deželo Furlanijo Julijsko
krajino, Organ upravljanja programa:
– Deželni zakon št. 18 z dne 27. marca
1996, kakor je bil spremenjen in dopolnjen
z Deželnim zakonom št. 4 z dne 17. februarja 2004, in nadaljnje spremembe in
dopolnitve;
– Deželna zakona št. 21 z dne 8. avgusta 2007 in št. 7 z dne 20. marca 2000
ter Pravilnik o organizaciji deželnih upravnih
organov in deželnih organov, odobren z Odlokom predsednika dežele št. 0277/PRES
z dne 27. avgusta 2004, in nadaljnje spremembe in dopolnitve;
– Deželna zakona št. 17 z dne 30. decembra 2008 (Finančni zakon 2009) in št.
18 z dne 30. decembra 2008;
– Deželni zakon št. 7 z dne 21. julija
2008 o izpolnjevanju obveznosti Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, ki
izhajajo iz članstva Italije v Evropski uniji.
Izvajanje Direktiv 2006/123/ES, 92/43/EGS,
79/409/EGS, 2006/54/ES in Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (zakon Skupnosti 2007),
objavljen v redni Prilogi deželnega uradnega
lista št. 16 z dne 25. julija 2008.
V pozivu navedeni zakoni, uredbe in akti
Evropske unije se navezujejo na trenutno
veljavno zakonodajo.
In v skladu:
– z javnim razpisom za oddajo predlogov
strateških projektov št. 01/2008, objavljenim
v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije
Julijske krajine št. 42 z dne 15. oktobra 2008
in v Uradnem listu Republike Slovenije št.
99 z dne 17. oktobra 2008;
– s sklepom šeste seje Nadzornega odbora, ki je potekala 5. februarja 2009 v Abano Terme (Padova), je bil pogojno potrjen
seznam Predlogov projektnih idej, ocenjenih
z vidika formalne administrativne ustreznosti
in upravičenosti;
– s poročilom št. 1048/IE o izpolnjenih
pogojih, ki ga je Organ upravljanja dne
20. februarja 2009 posredoval Nadzornemu
odboru, je bil potrjen končni seznam administrativno ustreznih in upravičenih Predlogov
projektnih idej;
– z odobritvijo Priročnika za ocenjevanje
strateških in standardnih projektov s strani
Nadzornega odbora v okviru osme dopisne
seje z dne 5. maja 2009;
– s sklepom sedme seje Nadzornega
odbora, ki je potekala 11. junija 2009 v Mestrah (Benetke), je bila potrjena prednostna
lestvica Predlogov projektnih idej, ocenjenih
z vidika kakovosti v skladu s postopkom za
izbor, opisanim v 9. poglavju omenjenega
javnega razpisa št. 01/2008.
1. Uvod
Organ upravljanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013,
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, v skladu s sklepom Nadzornega odbora, sprejetim na sedmi seji dne 11. junija
2009 v Mestrah (Benetke), objavlja poziv
št. 01/2009 v okviru druge stopnje postopka
javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008, objavljenim
v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 42 z dne 15. oktobra
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2008 in v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 99 z dne 17. oktobra 2008.
V skladu s poglavjem 6.c programa se
predlogi strateških projektov izberejo na
podlagi dvostopenjskega postopka javnega
razpisa.
Omenjeni javni razpis št. 01/2008 je določal postopek v okviru prve stopnje, ki se
je zaključil z odobritvijo prednostne lestvice
Predlogov projektnih idej (PPI), kot podlago
za povabilo izbranih PPI v drugo stopnjo
postopka.
Poziv določa postopek v okviru druge
stopnje javnega razpisa. Izbrani PPI bodo
podrobneje predstavljeni s predložitvijo Prijavnice, ki bo ocenjena, kar bo nato podlaga za odobritev sofinanciranja v okviru
programa.
Operativni program in razpisna dokumentacija v okviru druge stopnje javnega
razpisa je dostopna na spletni strani programa www.ita-slo.eu.
Za poziv v okviru druge stopnje javnega
razpisa se uporabljajo tudi spodaj navedena
poglavja javnega razpisa za oddajo predlogov strateških projektov št. 01/2008:
– “Predmet javnega razpisa” (2. poglavje);
– “Značilnosti strateških projektov” (3.
poglavje);
– “Upravičeno območje” (5. poglavje);
– “Trajanje projekta in upravičeni izdatki”
(7. poglavje);
– “Dodatne informacije in izjava o varovanju podatkov” (12. poglavje).
Besedilo prvega stavka 4. poglavja “Razpoložljiva sredstva in delež sofinanciranja”
navedenega javnega razpisa št. 01/2008 se
spremeni kot sledi:
“V okviru javnega razpisa je za sofinanciranje strateških projektov, ki bodo odobreni
po zaključku druge stopnje, na razpolago
41.176.470,59 €, kar predstavlja kumulativni znesek programskih sredstev v skladu
z odobrenim finančnim načrtom Operativnega programa, ki so na voljo za leti 2007,
2008 in 16,12% za leto 2009.”
V skladu z zgoraj navedenim se spremeni tudi tabela v 4. poglavju kot sledi:
Sofinanciranje
Skupnosti
v okviru
Evropskega
sklada za
regionalni razvoj
(ESRR) v €

Nacionalno javno
sofinanciranje
v€

Skupaj v €

13.650.000,00

2.408.823,53

16.058.823,53

Prednostna naloga 2
“Konkurenčnost in na znanju
temelječa družba”
(31%)

10.850.000,00

1.914.705,88

12.764.705,88

Prednostna naloga 3
“Socialna integracija”
(30%)

10.500.000,00

1.852.941,18

12.352.941,18

Skupaj

35.000.000,00

6.176.470,59

41.176.470,59

Prednostna naloga

Prednostna naloga 1 “Okolje,
transport in trajnostna
teritorialna integracija”
(39%)

2. Upravičeni prijavitelji in partnerji1
1
Za podrobnejši opis upravičenosti prijaviteljev glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov strateških projektov, del
A (Priloga 7).
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Informacije o upravičenosti prijaviteljev in
partnerjev so dostopne v 6. poglavju navedenega javnega razpisa št. 01/2008.
V vsakem primeru je poziv namenjen izključno vodilnim partnerjem (VP) tistih PPI,
ki so bili predloženi v okviru prve stopnje postopka, ocenjeni kot upravičeni in so prejeli
minimalno zahtevano število točk (najmanj
50 točk od 100 točk), v skladu z 9. poglavjem javnega razpisa št. 01/2008. Omenjeni
prijavitelji so s tem pozivom vabljeni k predložitvi popolne Prijavnice.
Vse ostale Prijavnice ne bodo upravičene v okviru tega poziva.
V skladu z 20. členom Uredbe (ES) št.
1080/2006 in v njem opisanim načelom vodilnega partnerja, ki je temeljni pogoj za projekte v okviru programov teritorialnega sodelovanja2, mora VP, naveden v PPI, v okviru
prve stopnje, ostati enak tudi v okviru druge
stopnje postopka. Čezmejno partnerstvo,
ki mora izpolnjevati pogoje upravičenosti,
pa je mogoče v utemeljenih primerih delno
spremeniti z namenom doseganja boljših
projektnih rezultatov. VP mora spremembo
partnerstva utemeljiti.
Partnerstvo, predstavljeno v Prijavnici,
se v primerjavi s partnerstvom predstavljenim v PPI, ne sme bistveno spremeniti, pri
čemer je potrebno ohraniti vsebino projekta, problematiko, cilje, aktivnosti in učinke
projekta. V primeru, da se vsebina projekta,
problematika, cilji, aktivnosti in učinki projekta predstavljeni v PPI spremenijo, bosta VP
in pripadajoča Prijavnica izločena oziroma
zavrnjena.
3. Predložitev vlog
Po objavi poziva v Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na
spletni strani programa www.ita-slo.eu3, kar
predstavlja začetek druge stopnje postopka
javnega razpisa, prijavitelji predložijo Prijavnico (glej Prilogo 1). Prijavnica mora biti
v celoti pravilno izpolnjena v slovenskem in
italijanskem jeziku, žigosana in podpisana
s strani odgovorne osebe VP.
Skupaj s Prijavnico je potrebno predložiti
naslednje dokumente:
1. v celoti izpolnjen Opis stroškovnega
načrta (glej Prilogo 2);
2. kopijo veljavnega osebnega dokumenta (prednja in hrbtna stran) odgovorne osebe VP in odgovornih oseb vsakega projektnega partnerja4;
3. Pismo o nameri (glej Prilogi 3 in 4) VP
in vsakega projektnega partnerja, žigosano
in podpisano s strani odgovorne osebe VP
oziroma odgovorne osebe posameznega
projektnega partnerja;
4. Izjavo vodilnega partnerja (glej Prilogo
5), žigosano in podpisano s strani odgovorne osebe VP v skladu z nacionalnimi
zahtevami5;
5. Izjavo o velikosti subjekta v skladu
z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in
srednje velikih podjetjih (glej Prilogo 12) –
2
Za podrobnejši opis načela vodilnega partnerja glej Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov strateških projektov, del
A.1 (Priloga 7).
3
Javni razpis je objavljen tudi na uradnih
spletnih straneh partnerjev programa in v Uradnem listu Republike Slovenije.
4
Zahteva je v skladu z italijanskim nacionalnim zakonom št. 241/1990 o upravnem
postopku.
5
V primeru italijanskega VP se izjava podpiše v skladu z DPR št. 445/2000.
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samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo
s podjetniško dejavnostjo6;
6. dokumente, ki dokazujejo finančno
sposobnost kot je navedeno v Prijavnici,
del A “Trajnost/Finančna sposobnost”7;
7. dovoljenja ali druge dokumente, ki so
potrebni v okviru posameznih pravnih postopkov, kot je navedeno v delih D.1 in D.2
Prijavnice;
8. druge dokumente, kot na primer: akt
o ustanovitvi začasnega združenja med
podjetji, interne pravilnike javnih institucij,
pooblastilo za podpisovanje.
V primeru, da Prijavnice in vseh dokumentov, navedenih v točkah od 1 do 5, prijavitelj ne predloži ali pa niso predloženi
v skladu z zahtevanimi pogoji, bo vloga zavrnjena in izločena iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
Organ upravljanja lahko le za dokumente, navedene v točkah od 6 do 8, zaprosi za
dodatne dopolnitve in/ali pojasnila. Dopolnitve in/ali pojasnila morajo prispeti na zahtevani naslov v roku petih dni od prejema
poziva s strani Organa upravljanja. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene oziroma pojasnjene
v roku, bodo zavržene in izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Prijavnico in vse zahtevane priloge je
potrebno posredovati:
– v enem originalnem tiskanem izvodu;
– v skenirani različici na CD-ju ali USB
ključu. Elektronska različica mora biti enaka
tiskanemu izvodu ter opremljena z vsemi
zahtevanimi podpisi in žigi;
– Prijavnica in Opis stroškovnega načrta
morata biti posebej na CD-ju ali USB ključu
tudi v formatu word oziroma računalniškem
programu za urejanje besedil (Prijavnica)
in v formatu excel oziroma računalniškem
programu za urejanje preglednic (Opis stroškovnega načrta);
– v posamezni ovojnici je posredovan
samo en projekt.
Vloge, ki ne bodo v celoti posredovane
v skladu z zgoraj navedenimi oblikami, bodo
zavrnjene.
Tiskan izvod skupaj s CD-jem/USB ključem je potrebno posredovati na naslov:
Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Struttura direzionale relazioni internazionali e comunitarie
Servizio rapporti comunitari e integrazione europea
via Udine 9
I-34132 Trieste
Italia
Če bo prišlo do sprememb naslova, bo
spremenjen naslov objavljen na spletni strani programa (www.ita-slo.eu).
Na zapečateni ovojnici morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja ter prejemnika in pripis “Ne odpiraj – javni razpis/Non aprire – bando pubblico CBC IT-SI
2007–2013 – 2. stopnja strateški projekti/2
fase progetti strategici”. V primeru, da na
ovojnici ne bo naveden naziv in naslov pošiljatelja in prejemnika ter pripis, bo vloga
zavržena.
6
Za definicijo majhnih in srednje velikih
podjetij glej Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008
z dne 6. avgusta 2008, Priloga 1, člen 1.
7
Za podrobnejši opis glej Navodila za pripravo in predložitev projektnih predlogov strateških projektov, del A (Priloga 7).
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Vloge morajo biti posredovane s priporočeno poštno pošiljko ali osebno vročene
ali poslane s kurirsko službo oziroma hitro
pošto:
1. Osebno dostavljene vloge morajo prispeti na naslov najkasneje do 10. septembra 2009 do 12. ure. Kot datum prejema se
upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine.
2. Vloge posredovane s kurirsko službo
oziroma hitro pošto se upošteva kot osebno
dostavljene vloge in morajo prispeti na naslov najkasneje do 10. septembra 2009 do
12. ure. Kot datum prejema se upošteva datum prejemne štampiljke Avtonomne dežele
Furlanije Julijske krajine.
3. Vloge, posredovane s priporočeno
poštno pošiljko, morajo biti odposlane do
10. septembra 2009 do 12. ure. Kot datum
prejema se upošteva datum poštnega žiga,
pod pogojem, da vloga prispe na navedeni
naslov do vključno 25. septembra 2009.
Vloge, posredovane na kakršenkoli drugi
način, bodo zavrnjene in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Vloge, ki bodo prispele na navedeni naslov po skrajnem roku, četudi zamuda ni odvisna od pošiljatelja/prijavitelja, in ne glede
na datum oddaje pošiljke, bodo zavržene
in izključene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Deželna uprava Furlanije Julijske
krajine ni odgovorna za zamudo pri dostavi pošiljk, ne glede na razlog za zamudo.
Odgovornost za pravočasno oddajo vlog je
izključno na strani prijavitelja.
V primeru osebne dostave in posredovanja vlog s kurirsko službo oziroma hitro
pošto je le-to mogoče v poslovnem času
deželne uprave, in sicer od ponedeljka do
četrtka med 8.30 in 16.30 ter v petek med
8.30 in 13. uro.
Ocenjevala se bo samo vsebina prve
predložene ovojnice; kakršne koli nadaljnje
posodobljene različice predložene s strani
VP ali nanašajoč se na isti projekt, ne bodo
upoštevane.
Pri poimenovanju elektronske različice
Prijavnice uporaba naslednjih znakov(“è”;
“à”, “ù”, “ò”, “ì”, “č”, “š”, “ž”, itd.) ali razmikov
ni dovoljena. Ime datoteke je sestavljeno iz
akronima projekta in okrajšave “AF”.
4. Postopek izbora in končna razvrstitev
Odpiranje vlog ni javno in se prične dne
11. septembra 2009.
Ocenjevanje vlog bo izvedeno, kot je
opredeljeno v Operativnem programu, na
podlagi pogojev in meril, določenih v Prilogi 8.
Merilo B.2.8 v Prilogi 8 “Partnerstvo zagotavlja več kot minimalno sofinanciranje, ki
je zahtevano v javnem razpisu”, ne bo upoštevano pri oceni vlog v okviru tega poziva.
Predmet ocenjevanja so samo dokumenti, navedeni v 3. poglavju.
Priporočila o izvajanju projekta, ki jih je
ob zaključku prve stopnje postopka oblikoval Nadzorni odbor, bodo ustrezno upoštevana v okviru druge stopnje ocenjevalnega
postopka.
Vloge morajo obvezno izpolnjevati vse
pogoje formalne administrativne ustreznosti
in upravičenosti (Priloga 8, del A.1 in A.2 –
merila formalne administrativne ustreznosti
in upravičenosti). V kolikor le-ti niso izpolnjeni, bodo vloge izključene iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja.
Vloge se prijaviteljem ne vračajo.

Po zaključku preverjanja administrativne
ustreznosti in upravičenosti Nadzorni odbor
potrdi seznam ocenjenih vlog, pri čemer se
v primerih neupravičenih vlog doda navedba
razlogov za zavrnitev/zavržbo.
Po sklepu Nadzornega odbora prijavitelji
neupravičenih vlog prejmejo, s priporočeno
poštno pošiljko, obvestilo o zavrnitvi/zavržbi
z navedbo rezultatov preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti vloge.
Na spletni strani programa www.itaslo.eu, del “javni razpisi”, bodo objavljeni
rezultati ocenjevanja administrativne ustreznosti in upravičenosti.
Vloge, ki izpolnjujejo vse pogoje formalne
administrativne ustreznosti in upravičenosti
(upravičene vloge), bodo ocenjene glede na
kakovost projekta (ocenjevanje kakovosti) in
v skladu z merili za izbor (Priloga 8, del B).
Za vsako merilo bodo dodeljene točke. Na
podlagi dodeljenih točk bodo vloge razvrščene na prednostno lestvico.
Vsaka upravičena vloga lahko zbere največ 98 točk:
– največ 30 točk za kakovost vsebine in
ustreznost predloga;
– največ 23 točk za kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja;
– največ 15 točk za dodano vrednost
projekta;
– največ 30 točk za skladnost z merili za
izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo.
Upravičene vloge, uvrščene na prednostno lestvico z najmanj 60 točkami – pod
pogojem, da so za vsako zgoraj navedeno
skupino meril prejele najmanj 50%+1 točke
od skupnega števila razpoložljivih točk posamezne skupine meril, bodo sofinancirane
glede na uvrstitev na prednostno lestvico do
porabe v okviru javnega razpisa razpoložljivih sredstev.
V primeru, da več vlog doseže enako
število točk, bo prednost dodeljena najprej
vlogam z višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”;
v primeru, da ima še vedno več vlog enako
število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z višjim številom točk
v delu “Kakovost čezmejnega partnerstva
in vodilnega partnerja”; v primeru, da ima
več vlog še vedno enako število točk, bo
prednost dodeljena vlogam, ki so zbrale
najvišje število meril glede na posamezno
prednostno nalogo. Kot zadnje merilo se bo
upošteval datum prejema vloge, pri čemer
bo prednost imela vloga, ki je prej prispela
na navedeni naslov.
Skupni tehnični sekretariat bo pripravil
prednostno lestvico ocenjenih projektnih
predlogov s predlogom točkovanja in povzetek Poročila o ocenjevanju ter ju posredoval
Nadzornemu odboru.
Nadzorni odbor nato odobri prednostno
lestvico projektnih predlogov.
Projektni predlogi, ki so prejeli minimalno zahtevano število točk, vendar jih zaradi
nezadostnih razpisanih sredstev, ni mogoče
sofinancirati v celoti, ne bodo sofinancirani.
Po sklepu Nadzornega odbora bodo prijavitelji z uradnim dopisom (s priporočeno
poštno pošiljko) obveščeni o rezultatih ocenjevanja.
V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in na spletni strani programa www.ita-slo.se bo objavljena prednostna lestvica ocenjenih projektnih predlogov
in navedba predlogov projektov izbranih za
sofinanciranje v skladu z odobritvijo nad-
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zornega odbora. Objavljen bo tudi seznam
zavrnjenih/zavrženih predlogov projektov in
razlogi za zavrnitev. V skladu s 7. členom
Uredbe Komisije (ES) 1828/2006 bo objavljen tudi seznam upravičencev sofinanciranih projektov in višina dodeljenih javnih
sredstev.
Objava končne prednostne lestvice projektnih predlogov predstavlja zaključek druge stopnje javnega razpisa in s tem celotnega postopka izbora.
Vodilni partnerji odobrenih projektov za
sofinanciranje bodo pozvani, da v roku enega meseca po prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, podpišejo Pogodbo o partnerstvu (glej
Prilogo 10) z vsemi partnerji projekta ter en
originalni izvod Pogodbe o partnerstvu posredujejo Organu upravljanja.
Slovenski partnerji projekta bodo v skladu z odločitvijo Nadzornega odbora prejeli
obvestilo o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Na podlagi obvestila bodo
nato slovenski vodilni partnerji in projektni
partnerji povabljeni k podpisu Pogodbe
o nacionalnem sofinanciranju (glej Prilogo
11). Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo
posredovala kopijo navedenega obvestila
o odobritvi višine nacionalnega sofinanciranja tudi Organu upravljanja.
Organ upravljanja bo vodilnega partnerja
pozval k podpisu Pogodbe o sofinanciranju
(glej Prilogo 9).
5. Časovni okvir postopka
Celoten postopek, od objave tega poziva
do objave končne prednostne lestvice projektnih predlogov, traja 6 mesecev.
VP odobrenih projektov za sofinanciranje
morajo okvirno v roku enega meseca po
prejemu obvestila o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, pripraviti
in podpisati Pogodbo o partnerstvu z vsemi
partnerji projekta in nato en originalni izvod
Pogodbe o partnerstvu posredovati Organu upravljanja. V kolikor Organ upravljanja ne prejme omenjenega izvoda Pogodbe
o partnerstvu pravočasno, pošlje VP opomin
z navedbo skrajnega roka za predložitev
le-tega.
Slovenski partnerji projekta morajo v tem
času pridobiti obvestilo o odobritvi višine
sredstev nacionalnega sofinanciranja s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter
zatem podpisati Pogodbo o nacionalnem
sofinanciranju.
6. Izvajanje projektov
Ob upoštevanju načela samodejnega
prenehanja prevzetih obveznosti8 morajo
biti izdatki plačani, vključeni v poročila in
zahtevke za povračilo v naslednjih deležih:
do 30. oktobra 2010 je potrebno Organu
upravljanja posredovati zahtevek za povračilo v višini najmanj 20% skupne vrednosti
projekta, do 30. septembra 2011 v višini
najmanj 30%, do 30. septembra 2012 v višini najmanj 30% in v višini 20% do zaključka projekta. V primeru, da navedeni roki in
deleži ne bodo upoštevani, lahko Nadzorni
odbor uveljavlja pravico do odstopa od Pogodbe o sofinanciranju.
Posebno pozornost je potrebno med
pripravo Prijavnice in Opisa stroškovnega

10. Vzorec Pogodbe o partnerstvu med
vodilnim partnerjem in projektnimi partnerji
11. Vzorec Pogodbe o nacionalnem sofinanciranju
12. Izjava o velikosti subjekta v skladu
z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in
srednje velikih podjetjih – samo za italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško
dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije (ES) št.
800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
13. Izjava Deggendorf (predložiti ob podpisu Pogodbe o sofinanciranju) – samo za
italijanske subjekte, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo. Glej Uredbo Komisije
(ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008.
14. Popravki razpisne dokumentacije.
Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009. Seznam popravkov.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

8
Glej 93. člen Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006.

načrta nameniti zgoraj navedeni časovnici
letne porabe dodeljenih sredstev v izogib
tveganju samodejnega prenehanja prevzetih obveznosti.
7. Pristojni organ in kontaktni po
datki
V skladu z Deželnim zakonom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine št. 7
z dne 20. marec 2000 je odgovorni organ
Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina,
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU, Služba za odnose z EU in evropsko
integracijo.
Odgovorna oseba za izvedbo postopka:
Direktor Direktorata za mednarodne odnose in odnose z EU (direttore.relint@regione.fvg.it – tel. +39 040 3775959).
V primeru spremembe odgovorne osebe za izvedbo postopka, bo obvestilo objavljeno na spletni strani programa www.
ita-slo.eu.
Kakršnekoli dodatne informacije glede
poziva lahko dobite pri:
Skupnem tehničnem sekretariatu
Predsedstvo Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Direktorat za mednarodne odnose in odnose z EU
Služba za odnose z EU in evropsko integracijo
via Udine 9, I-34132 Trst, Italija
Tel.: +39 040 377 5972 (slovenski jezik),
+39 040 377 5994-5978-5979 (italijanski jezik)
Faks: +39 040 377 5907
E-pošta: jts.itaslo@regione.fvg.it
Spletna stran programa: www.ita-slo.eu
Slovenski info točki
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Regionalna pisarna Štanjel
Štanjel 1a, SI-6222 Štanjel, Slovenija
Tel.: +386 5 7318 533
Faks: +386 5 7318 531
E-pošta: anton.harej@gov.si
Spletna stran: http://www.svlr.gov.si,
http://www.euskladi.si
V primeru spremembe naslovov, bodo
le-te objavljene na spletni strani programa
www.ita-slo.eu.
8. Spori
V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Trstu.
9. Priloge
Priloge niso objavljene v Uradnem listu
Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine kot tudi ne v Uradnem listu Republike
Slovenije, temveč samo na spletni strani
programa www.ita-slo.eu, del “javni razpisi”,
in na uradnih spletnih straneh partnerjev
programa.
1. Prijavnica
2. Opis stroškovnega načrta
3. Vzorec Pisma o nameri le za italijanske vodilne partnerje in projektne partnerje
4. Vzorec Pisma o nameri le za slovenske vodilne partnerje in projektne partnerje
5. Vzorec Izjave vodilnega partnerja
6. Priročnik o upravičenih izdatkih, državnih pomočeh in poročanju – strateški
projekti
7. Navodila za pripravo in predložitev
projektnih predlogov strateških projektov
8. Seznam postopkovnih meril in meril
za izbor
9. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju med
Organom upravljanja in vodilnim partnerjem
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Na podlagi sprejetega proračuna Občine Mozirje za leto 2009 (Uradni list RS,
14/2009), Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 62/00, 114/01 in 20/06), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Mozirje za programsko obdobje 2007–2013
(Uradni list RS, 24/08) Občina Mozirje objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Mozirje
v letu 2009
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Mozirje v letu 2009.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošni finančni določbi:
1. Upravičeni stroški se nanašajo na:
– Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
– Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev.
2. Za Ukrep A.: Dokazila/plačani računi
za izvedene investicije, ki jih upravičenec
priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega
obdobja.
Upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki so nastali po 1. 1. 2009, do vključno
31. 12. 2009.
Za Ukrep B.: Predložiti seznam lokalnih,
odročnih prog z navedbo razdalj in številom
prevozov letno.
Upravičeni stroški po tem razpisu so le
tisti, ki so nastali po 1. 1. 2009, do vključno
31. 12. 2009.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
Obseg razpoložljivih sredstev: 7.500 €
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično
pomoč za boljšo učinkovitost in strokovnost
primarnih kmetijskih pridelovalcev ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti
preživetja.
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Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja,
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
Upravičenci:
1. društva in združenja,
Občina Mozirje z izvajalci, ki so upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo
le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni
program dela oziroma dokazila, zahtevana
z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično podporo zagotavljajo skupine pro
izvajalcev ali druge kmetijske organizacije
za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za
dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med
trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
B. Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev
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Obseg razpoložljivih sredstev: 2.000€
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati
dodatne stroške transporta in opreme.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza
(transporta in opreme).
Upravičenci:
– Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– Subjekti, ki so registrirani in opravljajo
gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za
opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih
prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje
dostopnih progah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov za prevoz
(transport in opremo).
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivno
sti: upravičeni stroški po tem razpisu le tisti,
ki so nastali za ukrep A. po 1. 1. 2009, do
vključno 31. 12. 2009, in za ukrep B. po 1. 1.
2009, do vključno 31. 12. 2009.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje ali osebno v sprejemni pisarni občine, do vključno
31. 7. 2009 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj –
kmetijstvo 2009«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis, odpira
in obravnava komisija, imenovana s strani
župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga
nepopolna, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove
prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku
ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot
nepopolna zavrže. Komisija pripravi predlog
razdelitve ter dokončno razdelitev sredstev
predlaga v potrditev županu. Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa
razpisana razpoložljiva sredstva, lahko določi najvišji znesek sredstev na vlagatelja.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Mozirje v osmih
dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo

vseboval določbe o namenu, upravičenih
stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Mozirje bo z izbranimi izvajalci sklenila
pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti.
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Mozirje: http://www.mozirje.si
ali pa v sprejemni pisarni Občine Mozirje,
Šmihelska cesta 2, Mozirje, vsak dan do
izteka prijave na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom: vse dodatne informacije: Ivo Glušič, tel. 03/839-33-00 ali na elektronskem
naslovu: ivo.glusic@mozirje.si.
Občina Mozirje
Št. 122-29/2009
Ob-4946/09
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07, 41/07,122/07), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva (Uradni list RS, št. 72/04 in 113/08)
in na podlagi Odloka o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/09) objavlja župan
Občine Bohinj
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
socialnovarstvene storitve pomoč
družini na domu na območju Občine
Bohinj
I. Koncedent: Občina Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.
II. Predmet koncesije: izvajanje javne
službe Pomoč družini na domu v skladu
s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99, 127/03,
125/04, 60/05, 120/05, 2/06, 140/06,
120/07, 90/08 in 121/08). Storitev obsega:
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju
socialnih stikov.
III. Obseg razpisane koncesije: podeli se
1 koncesija za vodenje in izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu.
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno, oziroma 20
ur tedensko. Trenutno je v program vključeno 17 uporabnikov, storitev izvajata dve
oskrbovalki.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance in oskrbovalke
iz razpisanega območja izvajanja koncesije.
Trenutno veljavna ekonomska cena storitve, ki jo je potrdil Občinski svet Občine
Bohinj in velja od 1. 7. 2008 dalje, znaša
16,57 €. Cena za uporabnika s priznano
60% subvencijo občine je 5,53 €/uro/ delovnik.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati 1. septembra 2009. Koncesija se podeli za 10 let,
z možnostjo podaljšanja.
V. Krajevno območje za katero se razpisuje koncesija: celotno območje Občine
Bohinj.
VI. Uporabniki storitve: upravičenci do
socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim
preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo
drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in
telesno počutje in lahko funkcionirajo v zna-
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nem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za
določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod navedenimi pogoji so
uporabniki storitve:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi
starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,
nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije
ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata
občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega
statusa invalida, pa so po oceni pristojnega
centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo
v duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
VII. Viri financiranja storitve: storitev se
na podlagi 100. člena Zakona o socialnem
varstvu financira iz prispevkov uporabnikov
in iz občinskega proračuna.
VIII. Način izvajanja storitve in določitev cene: način izvajanja storitve se uredi
s koncesijsko pogodbo. Ceno storitve na
podlagi predloga koncesionarja in v skladu
s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, št. 87/06, 127/06, 8/07 in 5/09) določi
koncedent.
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se
urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami,

zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega
varstva.
X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje
navedene v 7. členu Pravilnika o koncesijah
na področju socialnega varstva in v 5. členu
Odloka o organizaciji in izvajanju socialno
varstvene storitve Pomoč družini na domu
v Občini Bohinj.
XI. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije: vrsta dokazil in druga dokumentacija, ki jo je treba
priložiti vlogi, je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji.
XII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnika
Koncedent bo pri izbiri koncesionarja
uporabila naslednja merila in kriterije:
1. orientacijska cena/urna postavka
(efektivna ura) – največ 50 točk,
2. organizacija in fleksibilnost izvajanja
javne službe – največ 15 točk,
3. program dela za 5 let – največ 10
točk,
4. ocena tehničnih sredstev in opreme –
največ 10 točk,
5. oddaljenost sedeža oziroma izpostave
izvajalca od območja, za katerega bo podeljena koncesija – največ 15 točk.
Podrobnejša predstavitev kriterijev je
razvidna iz razpisne dokumentacije.
Orientacijska cena, ki jo predlaga ponudnik, mora vsebovati stroške dela ter stroške blaga in storitev ločeno.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo v skladu
z navedenimi merili in kriteriji zbral višje število točk v primerjavi z ostalimi ponudniki.
XIII. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo ponudb je 3. 8. 2009. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno,
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če je zadnji dan roka za oddajo, do 15. ure,
oddana v tajništvu Občine Bohinj, Triglavska
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov Občina
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, s pripisom »Prijava na Javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
na območju Občine Bohinj – ne odpiraj«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv
in točen naslov ponudnika. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja
do preteka razpisnega roka. Vse dopolnitve
ponudbe morajo biti predložene v roku in na
način, kot to velja za ponudbe in z dodatno
oznako »Dopolnitev ponudbe«.
XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije:
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani občine (www.obcina.bohinj.si)
in v tajništvu Občine Bohinj, Triglavska 35,
4264 Bohinjska Bistrica.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij
je Iva Lapajne, višja svet. za družbene dejavnosti in gospodarstvo, tel. 04/577-01-15.
XV. Odpiranje ponudb in obveščanje
o izboru: odpiranje ponudb bo v sredo, 5. 8.
2009, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Bohinj,
Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Odpiranje ponudb je javno in mu lahko prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu.
XVI. Organ, pristojen za podelitev koncesije: po končanem postopku, ki ga določajo
predpisi o podelitvi koncesije, na predlog komisije direktor občinske uprave izda odločbo
o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar
podpiše koncesijsko pogodbo z županom
Občine Bohinj.
Občina Bohinj
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Javne dražbe
Ob-4950/09
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), 38. do 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07),
Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja
z nepremičnim premoženjem Občine Tržič
za leti 2008 in 2009 z dopolnitvami in Sklepa
Občinskega sveta, sprejetega na 21. redni
seji dne 23. 4. 2009,
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
– parc. št. 114/14, stavbišče v izmeri
479 m², 114/16, stavbišče v izmeri 208 m²,
1182/17, dvorišče v izmeri 98 m2, 1182/18,
dvorišče v izmeri 456 m2, 1182/20, dvorišče
v izmeri 37 m2 in 1182/21, dvorišče v izmeri
248 m2, vse vpisne v vl. št. 1146, k.o. Bistrica;
– parc. št. 1182/19, dvorišče v izmeri
267 m2, vpisana v vl. št. 220, k.o. Bistrica;
– parc. št. 118/2, stanovanjska stavba
v izmeri 391 m2 in 118/18, dvorišče v izmeri
350 m2, vpisani v vl. št. 219, k.o. Bistrica.
Izklicna cena: 307.101,83 EUR.
Nepremičnine se prodajajo skupaj in
v naravi predstavljajo tri objekte s pripadajočimi zemljišči. Nepremičnine se prodajajo
pod pogojem, da kupec poruši in odstrani
tri obstoječe objekte ter uredi dostopno in
dovozno pot po parc. št. 118/17 in delu parc.
št. 118/2 in 118/8, k.o. Bistrica, vse v roku
do 31. 12. 2009, ter pod pogojem, da v roku
30 dni po zaključku izgradnje predmetne
poti, lastnikom nepremičnin parc. št. 114/12,
114/18, 1182/26 in 1182/28, k.o. Bistrica,
ter parc. št. 114/9, 114/13, 114/17, 118/12,
1182/11, 1182/23 in 1182/23 in 1182/27, k.o.
Bistrica, podeli brezplačno služnostno pravico dostopa in dovoza z vsemi vozili na delu
sedanjih parc. št. 118/2 in 118/8, k.o. Bistrica, v času gradnje poti pa se zaveže zagotoviti dostopno pot preko parc. št. 1182/19,
k.o. Bistrica oziroma drug ustrezen dostop.
V izklicni ceni je upoštevana zaveza kupca
glede rušenja zgradb; višji ali nižji stroški rušenja ne vplivajo na višino kupnine. Natančnejši pogoji prodaje so določeni v osnutku
prodajne pogodbe, ki ga dražitelji dobijo pri
kontaktni osebi iz 10. točke.
Predmetne nepremičnine se po Odloku
o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za
območje Občine Tržič (Ur. l. RS, št. 8/94,
114/00, 93/01 in 71/05) nahajajo v ureditvenem območju z oznako 1 P2, v tipu ureditvene enote d (delavnice, proizvodni objekti), kjer so dopustne naslednje dejavnosti:
proizvodnja, poslovni prostori, trgovina za
občasno oskrbo, storitvene dejavnosti, šport
in rekreacija.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Navedena izklicna cena ne vključuje
davka na promet nepremičnin, ki ga plača
prodajalec. Najnižji znesek višanja cene je
2.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v petek, 24. 7. 2009, s pričetkom ob
10. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za dražbo k.o. Bistrica''. Plačilo varščine pred začetkom javne
dražbe je pogoj za sodelovanje na javni
dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakor koli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri Mojci Aljančič, tel.
04/59-71-533.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe: Na javni dražbi
lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne
osebe/samostojni podjetniki posamezniki
s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah

članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo
dražitelji, ki morajo najkasneje do začetka
javne dražbe priporočeno po pošti oziroma
osebno na naslov: Občina Tržič, tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je treba navesti ''Javna dražba
– k.o. Bistrica – Ne odpiraj'', oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji
– Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v obliki
notarskega zapisa v 15 dneh po končani
dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar
ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo
varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina
Tržič zadrži njegovo varščino.
– Prodajalec plača stroške izdelave cenitvenega poročila, davek na promet nepremičnin in notarske stroške overitve, kupec
pa stroške sestave pogodbe v obliki notarskega zapisa, stroške vpisa v zemljiško
knjigo in morebitne ostale stroške.
– Izročitev nepremičnin v posest kupcu
se opravi po celotnem plačilu kupnine.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič www.trzic.si.
Občina Tržič
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Razpisi delovnih mest
Št. 264/2009
Ob-4851/09
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek razpisuje, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 16/07), Zakona o osnovni
šoli, uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 81/06) in Pravilnika o normativih in
standardih za izvajanje programa osnovne
šole (Uradni list RS, št. 57/07), naslednja
prosta delovna mesta:
– 2 prosti delovni mesti: učitelj razrednega pouka – m/ž, za nedoločen čas
s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: učitelj likovne vzgoje in podaljšanega bivanja – m/ž,
za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: učitelj angleškega jezika in podaljšanega bivanja
– m/ž, za nedoločen čas s polnim delovnim
časom,
– 1 prosto delovno mesto: učitelj nemškega jezika in podaljšanega bivanja
– m/ž, za določen čas s polnim delovnim
časom,
– 1 prosto delovno mesto: učitelj podaljšanega bivanja – m/ž, za določen čas
s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: učitelj podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
– m/ž, za določen čas s krajšim delovnim
časom od polnega,
– 2 prosti delovni mesti: vzgojitelj predšolskih otrok – m/ž, za nedoločen čas
s polnim delovnim časom čas,
– 2 prosti delovni mesti: pomočnik
vzgojitelja predšolskih otrok – m/ž, za
nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: pomočnik
vzgojitelja predšolskih otrok – m/ž, za
določen čas s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: hišnik in čistilec – m/ž, za nedoločen čas s polnim
delovnim časom,
– 3 prosta delovna mesta, čistilec – m/ž,
za nedoločen čas s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: čistilec – m/ž,
za določen čas s krajšim delovnim časom
od polnega,

– 1 prosto delovno mesto: kuhar – m/ž,
za določen čas s polnim delovnim časom,
– 1 prosto delovno mesto: perica in čistilec – m/ž, za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Začetek dela 1. september 2009.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in s potrdilom iz kazenske evidence sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na naslov:
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta 66,
3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Št. 2009-296
Ob-4906/09
Svet Zdravstvenega doma Brežice na
podlagi sklepa 1. redne konstitutivne seje
Sveta ZD z dne 23. 6. 2009 in 22. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Brežice razpisuje delovno mesto:
direktorja/direktorice Zdravstvenega
doma Brežice.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan kandidat/tka, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih
mestih,
– da je državljan R Slovenije,
– da predloži program razvoja zdravstvenega doma za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja/direktorice traja štiri
leta in teče od dneva izdaje soglasja občine
ustanoviteljice k imenovanju.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Zdravstveni dom Brežice, Černelčeva cesta 8,
8250 Brežice, z oznako: »Prijava na razpis
– ne odpiraj«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v roku, določenem z zakonom.
Svet Zdravstvenega doma Brežice
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Druge objave
Št. 478-90/2006
Ob-4852/09
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 94/07) ter Posamičnega programa ravnanja, št. 478-36/2009-2513-VII., objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/ 747-13-34 in
747-13-23; faks 03/5743-446, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost:
1.) Stanovanje št. 19, v izmeri 24,70 m2,
v etaži št. 3 večstanovanjskega objekta, na
naslovu Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur,
vpisano v zemljiškoknjižnem podvložku št.
1378/20, k.o. Šentjur pri Celju, pod oznako
19.E, za izhodiščno ceno: 29.600,00 EUR.
Predmetno stanovanje je obremenjeno
z najemnim razmerjem. V izhodiščno vrednost nepremičnine davek na promet nepremičnin ni vključen.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja
IV. Pogoji prodaje:
1. Nakup po načelu videno – kupljeno,
prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje.
2. Ponudnik mora do zaključka postopka
zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10%
ponujene cene na transakcijski račun Občine
Šentjur – proračun št. 01320-0100004983,
sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna
plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne
bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu)
se varščina vračuna v kupnino.
3. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID štev. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse
razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
5. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
nepremičnine umakne ali dopolni do roka
za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina
ne vrne.

6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne
cene. Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
pozval k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega ponudnika.
7. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico.
8. Kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom.
9. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok
plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.
11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
12. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
14. Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti
prodajno pogodbo.
15. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina
zapade v korist prodajalca in velja, da je
kupec odstopil od pogodbe.
16. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni
del pogodbe o prodaji nepremičnine.
17. Uspeli ponudnik oziroma kupec plača
poleg kupnine tudi davčne dajatve in stroške
notarskih storitev. Zemljiškoknjižni prenos
vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko
pravico na nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
V. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe:
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan, od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
– ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden
naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 27. 7. 2009, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 7. 2009, ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-4853/09
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 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 Občine Tabor leto 2009
(Uradni list RS, št. 18/09), na podlagi sklepa
št. 11 s 15. redne seje Občinskega sveta
Občine Tabor, z dne 27. 10. 2008 in sklepa
št. 14 z 20. redne seje OS Občine Tabor,
z dne 15. 6. 2009
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin –
subvencioniranih stanovanj –
Občine Tabor
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, matična št.
1357727, davčna št. SI43471862.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in
subvencionirana cena:
2.1 Občinsko stanovanje št. 15 v skupni
izmeri 56,13 m2, s subcencionirano ceno:
53.900,00 EUR.
2.2 Občinsko stanovanje št. 14 v skupni
izmeri 81,02 m2, s subvencionirano ceno:
74.500,00 EUR.
Obe stanovanji se nahajata v 1. nadstropju več stanovanjske stavbe, na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor, parc. št.:
1994, k.o. Ojstriška vas, Občina Tabor in je
namenjenih izključno za prodajo občanom
Občine Tabor.
3. Pogoji prodaje
3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno – kupljeno« in bo prodana ponudniku, za katerega bo ugotovljeno, da je podal
ponudbo, najbolj skladno z razpisnimi pogoji
in bo izbran s sklepom župana.
3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno predpogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru in prodajno pogodbo v roku
60 dni po opravljenem izboru. V nasprotnem
primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Tabor pravico zadržati
vplačano varščino.
3.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena
sestavina pogodbe.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1 Ponudnik je dolžan poravnati varščino v višini 10% subvencionirane cene
nepremičnine na TRR Občine Tabor, pri
UJP Žalec, št. 01384-0100004757. Plačana
varščina se izbranemu ponudniku vračuna
v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne
brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire
najprimernejšega ponudnika.
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4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčno številko, številko TRR,
naziv in naslov banke za vračilo varščine)
in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša,
– 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 8 dni
od dneva objave javnega zbiranja ponudb.
V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana.
4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin – stanovanj v Občini Tabor« na
naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor,
Komisija za izvedbo postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Tabor.
4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo iz gospodinjske evidence družinskih članov (za mlade družine in mlade
pare),
– dokazilo o statusu mladega raziskovalca (za mlade raziskovalce),
– dokazilo o upokojitvi (za upokojence),
– potrdilo o plačani varščini,
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe,
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
do 30. 8. 2009.
S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno subvencionirano
ceno nepremičnin.
5. Dodatne informacije: dodatne informacije in ogledi stanovanj: Saša Zidanšek
Obreza, direktorica OU, tel. 040/490-713.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 13. 7. 2009,ob 14. uri v sejni sobi
Občine Tabor.
6.2 V primeru večih enakovrednih ponudb glede na razpisne pogoje, bo pristojna
Komisija ponudnike pozvala na razgovor,
v roku 3 delovnih dni.
6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v roku 5 dni po odpiranju prispelih ponudb.
6.4 Župan oziroma imenovana Komisija
s soglasjem župana lahko ustavita začeti
postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla.
7. Posebni kriteriji:
Prednost pri nakupu stanovanj bodo ob
upoštevanju daljše dobe stalnega bivanja
v Občini Tabor imeli občani Občine Tabor po
naslednjem vrstnem redu:
– mlade družine (tudi enostarševske) do
30 let,glede na višje število otrok,
– družine (tudi enostarševske) nad 30
let, glede na višje število otrok,
– mladi pari do 30 let,
– osebe s statusom mladega raziskovalca,
– upokojenci,
– ostali.
8. Poseben pogoj:
Kupec stanovanja ne sme prodati najmanj pet let od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, to je na
oglasni deski Občine Tabor, na spletni strani
Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si in
v Uradnem listu RS.
Občina Tabor

Ob-4868/09
Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317
Oplotnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 44. in
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
in Odloka o proračunu Občine Oplotnica za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 121/08)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Oplotnica,
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, telefon
02/845-09-00, faks: 02/845-09-09, matična številka 1357506000, ID za DDV:
SI70271046 (v nadaljevanju: prodajalec).
II. Predmet javnega zbiranja ponudb in
izhodiščna cena
Zemljišče parc. št. 2281/4, k.o. Oplotnica, v površini 443 m2, parc. št.2281/2,
k.o. Oplotnica, v površini 259 m2, parc. št.
2282/1, k.o. Oplotnica, v površini 1511 m2,
parc. št. 2282/2, k.o. Oplotnica, v površini
374 m2, vse pripisane k ZKV 1753, zemljišče parc. št. *322, k.o. Oplotnica v površini
320 m2, pripisane k ZKV 802.
Glede na prostorske izvedbene akte so
nepremičnine opredeljene kot nezazidano
stavbno zemljišče v poselitvenem območju naselja Oplotnica. Zemljišča so delno
komunalno urejena, v bližini so posamezna komunalna omrežja. Na zemljišču je
staro gospodarsko poslopje in je zato fundus zazidano stavbno zemljišče, ki leži na
parc. št.*322, v k.o. Oplotnica. Objekt je dotrajan in je potreben temeljite obnove ali pa
porušitve. Zaradi takšnega stanja ga v oceni
ni obravnavanega.
Nepremičnine se prodajajo v paketu.
Skupna izhodiščna cena za navedene nepremičnine znaša 79.467,71 EUR.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba.
IV. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«, poznejših reklamacij
v primeru napak ne bomo upoštevali.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS po
veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
ponujene cene, s priloženo celotno številko
svojega računa (št. računa in naziv banke)
za primer vračila varščine.
Varščina se nakaže na račun Občine
Oplotnica, številka 01371-0100009759,
sklic na: 00 722100, z navedbo »Varščina
za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne
bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni
po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku všteta v kupnino.
e) Izhodiščna cena ne vsebuje DDV ter
ostalih stroškov.
f) Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
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V. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku (ime, priimek oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega
računa, naziv in naslov banke za vračilo
varščine).
Ponudbi mora biti priloženo:
– potrdilo o vplačilu varščine,
– fotokopijo osebne izkaznice za fizične
osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma za samostojne podjetnike
priglasitev pri pristojnem davčnem uradu,
– pisno izjavo o strinjanju s pogoji javnega razpisa.
VI. Rok sklenitve pogodbe: z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za
uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti.
VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu pogodbe na TRR prodajalca
oziroma od izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla. V primeru, da kupnina ni plačana
v predvidenem roku, se pogodba šteje za
razdrto in se plačana varščina obdrži.
VIII. Prehod lastništva: po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških
se bo kupcu nepremičnina izročila v last
s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih nepremičninah v pristojni zemljiški
knjigi.
IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 45 dni.
X. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika. V primeru prejema več ponudb
z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
Obveznost prodajalca, da sklene s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje
je izključena. Občina Oplotnica lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
XI. Rok za oddajo ponudb
Rok za oddajo ponudb je do vključno
20. 7. 2009, do 11. ure.
Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure, v sprejemni pisarni Občine
Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, ali pošljejo na naslov Občina Oplotnica,
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, s pripisom
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine »Ne odpiraj«.
V primeru, da ponudba ne bo oddana
v skladu z določili tega razpisa, je pristojna
komisija ne bo upoštevala.
XII. Kontakt: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni
na Občini Oplotnica pri Bojana Vučina, tel.
02/845-09-05, vsak delovni dan, od 8. do
10. ure. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Oplotnica
Ob-4903/09
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07
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in 94/07) in Letnega programa prodaje občinskega stvarnega nepremičnega premoženja za leto 2009, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Pivka
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka, tel. 05/72-10-100, faks
05/72-10-102.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Stanovanjska hiša Stara Sušica 8,
s pripadajočim zemljiščem obsega nepremičnine:
– 1763/2, njiva v izmeri 154 m2,
– 1763/9, gospodarsko poslopje v izmeri
377 m2,
– 1763/10, stanovanjska stavba v izmeri
435 m2, vse vpisane v vl. št. 253, k.o. Stara
Sušica.
Zemljišča se nahajajo v vasi Stara Sušica. Gre za starejšo, nevseljivo stanovanjsko
stavbo z gospodarskih poslopjem. Za stanovanjsko hišo se nahaja prostor za shranjevanje orodja oziroma pridelkov. Vsi objekti
so kamnite izvedbe. Zemljišča se nahajajo
v poselitvenem območju naselja Stara Sušica, manjši del nepremičnine 1763/9 je opredeljeno kot kmetijsko zemljišče.
Izklicna cena: 32.112,78 EUR.
2.2. Stanovanjska hiša na naslovu Kal
56, z vrtom obsega nepremičnine:
– 1/5, stanovanjska stavba v izmeri
294 m2, vpisana v vl. št. 433, k.o. Kal,
– 1/3, travnik v izmeri 382 m2, vpisana
v vl. št. 433, k.o. Kal.
Obe zemljišči sta stavbni. Nepremičnina
1/5 se nahaja neposredno ob cesti, ki vodi
skozi spodnji (južni) del vasi in predstavlja
stanovanjsko stavbo. Objekt je v nizu objektov in je v osnovi starejši, vendar tokom
časa obnovljen.
Parcela 1/3 se nahaja južno od parcele 1/5. V naravi gre za del gospodarskega
objekta in je v slabem stanju.
Izklicna cena: 42.139,60 EUR.
3. Nepremičnine se prodajo po načelu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec kupuje nepremičnine v stanju,
kakršno je in ne more uveljavljati večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
4. Vrsta pravnega posla: z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku postopka
javnega zbiranja ponudb.
5. Kupec je dolžan plačati predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnin.
Prodajalec nosi stroške notarske overitve te pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnin iz te pogodbe
na ime kupca nosi kupec.
6. Rok za plačilo kupnine (zmanjšano
za vplačano varščino) je 8 dni po podpisu
prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa, ki ga izda Občina Pivka. Kupec je po
podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost
nepremičnin po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine-vrednosti nepremičnine v roku,
ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
Po plačilu celotne kupnine se opravi
zemljiškoknjižni prenos.
7. Varščina: Interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% ponujene cene. Varščino
se nakaže na zakladniški podračun Občine
Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Banki Slovenije z navedbo: » Plačilo varščine za javni razpis nepremičnine Stara
Sušica« oziroma »Plačilo varščine za javni
razpis nepremičnine Kal«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino,
neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez
obresti v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku. Kolikor
ponudnik, ki je uspel na razpisu ne sklene
prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne
plača kupnine, organizator javnega razpisa
obdrži vplačano varščino.
8. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto od dneva, ki je
predviden za odpiranje ponudb, samostojni
podjetniki morajo priložiti izpis iz poslovnega
registra Slovenije, fizične osebe pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko;
– pravne osebe morajo navesti: naziv in
sedež, davčno številko, matično številko in
navedbo zakonitega zastopnika ter podpisnika pogodbe;
– ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne
sme biti nižja od izklicne cene;
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja
s pogoji javnega razpisa;
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene ter celotno številko transakcijskega računa in naziv banke
za primer vračila varščine, da ponudnik ne
uspe s svojo ponudbo.
9. Ponudba mora biti veljavna še najmanj 45 dni po preteku roka za odpiranje
ponudb.
10. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do 22. 7.
2009 do 10. ure na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb – nepremičnine
Stara Sušica – Ne odpiraj« oziroma »Javno
zbiranje ponudb – nepremičnine Kal – Ne
odpiraj«.
11. Kraj in čas odpiranja ponudb: komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
nepremičnine bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 22. 7. 2009 ob 12.30,
v prostorih Občine Pivka. Odpiranje ponudb
bo komisijsko.
Ponudba, ki bo prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba) in pa pravočasne a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka o čemer bodo ponudniki
pisno obveščeni. Ne glede na navedeno
bodo pozvani ponudniki, ki so oddali nepopolno ponudbo k dopolnitvi ponudbe, če
ponudba vsebuje vse elemente, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
12. Merilo za izbor: edino merilo za izbor
najugodnejše ponudbe je višina ponujene
kupnine. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
v ponudbi ponudi najvišjo ceno. V primeru,
če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo lahko z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.
13. Omejitve v zvezi s postopkom prodaje
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.

Organizator javnega zbiranja ponudb
lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrne vplačana kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi postopka bodo ponudniki pisno obveščeni.
14. Posebna zahteva: kupec mora pred
podpisom prodajne pogodbe za nepremičnine v vasi Stara Sušica, podpisati soglasje,
da Občine Pivka ne bo oviral pri popravilu
nižje ležeče občinske ceste, ki meji na zemljišča, ki so predmet tega razpisa.
15. Ogled nepremičnin in informacije:
vse dodatne informacije o pogojih javnega razpisa in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Emanuela Lenarčič). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega razpisa
je objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 478-17/2008-19
Ob-4904/09
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
(v nadaljevanju: občina), ki jo v postopku
javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen zastopa Komisija za
vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja (v nadaljevanju: Komisija)
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO), določil Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, v nadaljevanju: Uredba), Letnega
programa razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Komen št. 478-07/2009-1
z dne 6. 3. 2009 ter Posamičnega programa
razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Komen št. 478-17/2008-2, ki ga je
sprejel Občinski svet Občine Komen dne
17. 9. 2008, objavlja
poziv
za javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin Občine Komen
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina
Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna
št. SI98324390, matična št. 5883091, tel.
05/731-04-50, faks: 05/731-04-60, e-pošta:
obcina@komen.si.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine:
a) nepremičnina s parcelno št. 2111/150,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 661,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
b) nepremičnina s parcelno št. 2111/152,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 474,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
c) nepremičnina s parcelno št. 2111/153,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 441,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
d) nepremičnina s parcelno št. 2111/154,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
e) nepremičnina s parcelno št. 2111/155,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
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pašnik, v velikosti 1331,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
f) nepremičnina s parcelno št. 2111/156,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1066,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
g) nepremičnina s parcelno št. 2111/157,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 1012,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
h) nepremičnina s parcelno št. 2111/158,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 669,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
i) nepremičnina s parcelno št. 2111/159,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 712,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
j) nepremičnina s parcelno št. 2111/160,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 656,00 m2, namenjena
individualni stanovanjski gradnji,
k) nepremičnina s parcelno št. 2111/161,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
l) nepremičnina s parcelno št. 2111/162,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 454,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
m) nepremičnina s parcelno št. 2111/163,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 451,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
n) nepremičnina s parcelno št. 2111/164,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 446,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
o) nepremičnina s parcelno št. 2111/165,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 475,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
p) nepremičnina s parcelno št. 2111/166,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 476,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji,
q) nepremičnina s parcelno št. 2111/167,
k.o. Komen, vpisana v zk vložek št. 1293,
opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot
pašnik, v velikosti 517,00 m2, namenjena
vrstni stanovanjski gradnji.
Lastništvo navedenih nepremičnin na
zemljiškoknjižnem vložku št. 1293, k.o. Komen, je vknjiženo na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, do celote.
Nepremičnine so proste vseh bremen.
Zemljišča se nahajajo v poselitvenem območju, območju stanovanj, prostorska enota KO-S-132, na območju novo predvidene
stanovanjske soseske »Komen-jug«.
3. Izhodiščna cena
Ocenjena izhodiščna vrednost vseh nepremičnin na dan 31. 5. 2009 znaša 57,00
EUR/m2.
Cena je bila določena na podlagi cenitve
z dne 11. 6. 2009, ki jo je izdelal Boris Rep,
univ. dipl. gradb. inž., pooblaščeni ocenje-

valec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem
Slovenskega inštituta za revizijo.
Cena (izhodišča in ponujena) se revalorizira od dneva cenitve do plačila kupnine.
Navedena izhodiščna cena ne vključuje
20% davka na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
4. Kriteriji izbire najugodnejše ponudbe
Izmed zavezujočih ponudb bodo izbrani
ponudniki, ki bodo ob izpolnjevanju vseh
ostalih pogojev ponudili in predložili najvišjo
ceno.
V primeru enake cene bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najhitrejši pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah pri izgradnji.
5. Podrobnejše informacije o predmetu
prodaje: zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komen,
Komen 86, 6223 Komen.
6. Stroški: vse stroške, ki izvirajo iz
sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik bo poleg
ponujene kupnine dolžan plačati stroške
overitve prodajne pogodbe pri notarju, pripadajoči davek in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo pristojnega
sodišča.
7. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 28. 7. 2009 do 8.15, na naslov:
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,
Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja, z oznako
»Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen
polni naslov pošiljatelja.
8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
8.1 Vsebina ponudbe
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
a) Podatke o ponudniku:
– samostojni podjetniki in fizične osebe
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv
banke in navedbo transakcijskega računa
za vračilo varščine,
– tuje pravne in fizične osebe: ime in
priimek, naslov stalnega bivališča, enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in
navedbo transakcijskega računa za vračilo
varščine,
b) ponudba mora obsegati ponujeno
ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene,
c) navedbo nepremičnin/e, za katero/e
se daje ponudba,
d) pričetek investicijskega ciklusa na
predmetnih nepremičninah pri izgradnji,
e) priloge iz točke 8.2. teh pogojev poziva
za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.
8.2 Priloge
Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe),
– priglasitveni list (samostojni podjetnik
posameznik),
– izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od 1 meseca in ustre-
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zno overjeno pooblastilo za vložitev pisne
ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec
(pravne osebe),
– ponudbeni obrazec (prijavni obrazec
OBR-1),
– izjavo o sprejemanju pogojev javne
ponudbe (prijavni obrazec OBR-2),
– izjavo o vezanosti na dano ponudbo
v času 90 dni od oddaje ponudbe (prijavni
obrazec OBR-3),
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% ponujene cene, na TRR Občine Komen številka 01249-0100006231, sklic na
številko 478-17, s pripisom: varščina za javno zbiranje ponudb. V kolikor ponudnik ne
plača varščine v celoti, se premalo plačana
varščina vrne brezobrestno, v roku 8 dni po
oddaji ponudbe, njegova ponudba pa ne
upošteva. Ponudniku, ki na razpisu ne bo
uspel, bo prodajalec varščino brezobrestno
vrnil v 8 dneh po izpolnitvi dokumentacije,
ki mu jo bo občina Komen pred vračilom
posredovala, izbranemu ponudniku pa se
varščina brezobrestno vračuna v ceno ob
plačilu.
Vse listine, ki jih je potrebno predložiti
(razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot
original upošteva tudi kopija listine overjena
pri notarju ali upravni enoti.
9. Pogoji prodaje
9.1. Nepremičnine se prodajajo tako, da
je mogoče podati pisno ponudbo za:
– vsako posamično nepremičnino iz a)
do j) črke druge točke tega poziva,
– za vse nepremičnine iz k) do q) črke
druge točke tega poziva kot celota.
Ponudbe za nepremičnine se lahko dajo
v eni ovojnici, pri tem pa splošnih podatkov
ni potrebno prilagati večkrat.
9.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje
nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
9.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni
po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo,
da je od nakupa odstopil in ima Občina
Komen pravico zadržati vplačano varščino.
Občina lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe.
S podpisom prodajne pogodbe kupec
soglaša s komunalnimi posegi potrebnimi
za izgradnjo komunalne infrastrukture in izrecno pooblašča prodajalca, da prodajno
pogodbo predloži kot njegovo soglasje v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj pri
izgradnji komunalne infrastrukture.
9.4. Plačilo celotne kupnine na TRR Občine Komen, številka 01249-0100006231,
sklic na številko ….., s pripisom: Prodajna
pogodba – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parcelno št….. – priimek
in ime oziroma firma kupca, v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve
računa je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca
je razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino in lahko
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice na nepremičninah
prodajalec izda po plačilu celotne kupnine
in po poravnavi vseh stroškov. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest
z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
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10. Dodatne informacije
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in
informacije za ogled nepremičnin-lokacije,
dobijo interesenti na Občini Komen, Komen
86, 6223 Komen, na tel. 05/73-10-450, kontaktne osebe: Katja Mulič, Emil Grmek in
Erik Modic ali zahtevajo pisno po e-pošti:
obcina@komen.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije
v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru.
11. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
11.1. Primerni kupci morajo zavezujočo
ponudbo poslati ali oddati na naslov iz točke 7. najpozneje do 28. 7. 2009 do 8.15.
V primeru, da bo Komisija ocenila, da zgolj
na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči
ugodnejše pogoje prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih.
11.2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo v 5 dnevnem roku pozvani
k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba roku določenim
za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec
ne bo upošteval.
11.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki
ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane
in se o tem obvesti ponudnika. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele
na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen,
najkasneje do 28. 7. 2008 do 8.15. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
11.4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
11.5. Odpiranje ponudb in postopek za
izbor najugodnejšega ponudnika v skladu
z ZSPDPO in Uredbo bo opravila pristojna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Komisija, imenovana s sklepom župana Občine Komen, na sedežu občine, dne 28. 7.
2009, ob 9. uri.
11.6. Na podlagi tretjega odstavka 21.
člena ZSPDPO se lahko po prejemu ponudb z namenom doseganja za prodajalca
ugodnejše ponudbe lahko izvedla dodatna
pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11.7. Komisija bo ugotovila, kateri izmed
ponudnikov je podal najugodnejšo ponudbo
ter bo predlaga županu njegov izbor. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo
s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika.
11.8. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 8 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ugodnejši
ob upoštevanju kriterijev iz točke 4.
11.9. Če v postopku javnega zbiranja
ponudb ni dosežena vsaj izhodiščna ocenjena vrednost, je javno zbiranje ponudb
neuspešno.
11.10. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnin z izbranim ponudnikom je
najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika.
11.11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom ter si pridržuje pravico, da začeti
postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije ter brezobrestno morebitne
vplačane varščine.
12. Objava javnega zbiranja ponudb za
prodajo nepremičnin Občine Komen: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin
Občine Komen je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani:
www.komen.si.
Občina Komen
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Evidence sindikatov
Št. 101-8/2009-4
Ob-4198/09
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o organiziranju in delovanju
sindikalne podružnice non ferrrum, s sedežem v Kranju, Struževo 66, ki so bila
sprejeta dne 5. 5. 2009.
2. Pravila iz prve točke se vpišejo v evidenco statutov sindikatov pri tem organu,
pod zaporedno številko 198.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 09-020-000261

Ob-4867/09

Popravek
V objavi po Zakonu o elektronskih komunikacijah št. 09-020-000045 (Ob-1590/09),
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 11/09
z dne 13. 2. 2009, se besedilo »pogodbe
o izvajanju upravljanja s pretvorbo številk«
nadomesti z besedilom »pogodbe o izvajanju s pretvorbo številk«, prav tako se besedilo »izvajalcev upravljanja s pretvorbo
številk« nadomesti z besedilom »izvajalcev
pretvorbe številk«.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-4869/09
Direktorica družbe Politex Storitve
d.o.o., Cesta borcev 1, 1235 Radomlje,
z matično številko 5297419000, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Ljub
ljani pod vl. št. 1/02350/00 (v nadaljevanju: Politex d.o.o.), na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 30. 6. 2009 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, predložen Oddelitveni načrt družbe Politex d.o.o.
2. Na sedežu družbe Politex d.o.o., Cesta borcev 1, 1235 Radomlje, bo od objave
tega obvestila en mesec, v času od 8. do
12. ure, na vpogled Oddelitveni načrt družbe
Politex d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe
Politex d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Politex d.o.o.
Danica Dornik, direktorica
Ob-4870/09
Direktor družbe Trimužijat Trgovina in zastopanje d.o.o., Orehovlje 2 A, 5291 Miren,
z matično številko 5603200000, vpisane
v sodni register Okrožnega sodišča v Novi
Gorici pod vl. št. 1/02431/00 (v nadaljevanju: Trimužijat d.o.o.), na podlagi 629. člena
Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 3. 7. 2009 je bil sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva
14, 5000 Nova Gorica, predložen Oddelitveni načrt družbe Trimužijat d.o.o.
2. Na sedežu družbe Trimužijat d.o.o.,
Orehovlje 2 A, 5291 Miren, bo od objave
tega obvestila en mesec, v času od 8. do
12. ure, na vpogled Oddelitveni načrt družbe
Trimužijat d.o.o. ter Zaključno poročilo družbe Trimužijat d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Trimužijat d.o.o.
Mavricij Mužina, direktor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4896/09
»Skupščina družbe Jalia, svetovanje in
investiranje, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska
cesta 52, je dne 22. 6. 2009 sprejela sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki znaša
2.550.045,12 EUR za znesek 525.947,25
EUR na znesek 2.024.097,87 EUR.
Vse upnike družbe se poziva, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanšanjem osnovega kapitala.«
Jalia, svetovanje in investiranje, d.o.o.
direktor Stojan Žibert

Sklici skupščin
Ob-4854/09
Na podlagi 38. člena Statuta družbe
Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe
sklicuje
14. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d. Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v ponedeljek, 3. avgusta 2009, ob
11. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič, Simona Ferarič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. in 548. členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu družbe.
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim
letnim poročilom za leto 2008, z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2008 ter jima podeljuje
razrešnico.
3. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta predstavnikov delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotovi, da se bo dne 24. 8.
2009 iztekel mandat dosedanjima članoma
nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev:
1. Simonu Totu,
2. Vidi Lorber.
Skupščina izvoli naslednja člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev:
1. Simona Tota,
2. Vido Lorber,
za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leti 2009 in 2010.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leti 2009 in 2010 skupščina imenuje družbo Deloite Revizija d.o.o.,
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila in konsolidiranega letnega poročila
za leto 2008 s poročilom revizorja in pisnim

poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave, na sedežu družbe v Velenju,
Partizanska cesta 78, vsak delavnik, od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.
l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo vabilo
z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.rlv.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.
Ob-4855/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu s točkama FC
in FD Statuta delniške družbe KOTO pro
izvodno in trgovsko podjetje, d.d. sklicujem
23. sejo skupščine
družbe KOTO proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d.,
ki bo dne 6. 8. 2009, ob 9. uri, na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev 23. seje skupščine družbe
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.d.,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles.
Uprava predlaga sprejem naslednjih
sklepov:
1.1. Za predsedujočo skupščine se imenuje Melita Umek, za preštevalki glasov pa
se imenujeta Mojca Laznik in Tatjana Anžur.
1.2. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na skupščini družbe je prisotna notarka
Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
Letnim poročilom za leto 2008, poročilom
nadzornega sveta o delu in preverjanju vodenja družbe v letu 2008 ter sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za leto 2008.
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Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z revidiranim
Letnim poročilom družbe za leto 2008 in
poročilom nadzornega sveta o delu in preverjanju vodenja družbe v letu 2008.
2.2. Bilančni dobiček oblikovan iz prenesenega dobička preteklih let in čistega dobička za leto 2008 znaša 2.959.649,71 EUR
in ostane v celoti nerazporejen ter se prenese v naslednje leto (preneseni dobiček).
3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Upravi in nadzornemu svetu se za
leto 2008 podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja družbe za leto
2009.
Nadzorni sveta predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Za revizorja družbe za leto 2009 se
imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o.
5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
5.1. Od 1. 9. 2009 dalje predsedniku
nadzornega sveta za vsako sejo nadzornega sveta pripada sejnina v znesku 300,00
EUR neto, članoma nadzornega sveta pa
sejnina v višini 250,00 EUR neto.
6. Pooblastilo upravi za nakup in odsvajanje lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
6.1. Skupščina pooblašča upravo za
nakup lastnih delnic za dobo 36 mesecev,
katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Nakupna cena delnic ne sme
biti nižja od knjigovodske vrednosti delnice
in ne višja od dvakratnika knjigovodske vrednosti.
Družba ne bo pridobivala in odsvajala
lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak tudi zaradi obrambe pred
škodljivimi prevzemi, zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe in zaradi drugih
zakonsko dopustnih namenov.
6.2. Skupščina pooblašča upravo, da na
podlagi tega pooblastila, pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki bi bilo
izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila
skupščine družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki
so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice.
Glasuje se z glasovnico, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da svoje morebitne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v desetih dneh
po objavi sklica skupščine.
KOTO d.d. Ljubljana
uprava družbe

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-4856/09
Na podlagi 31. člena Statuta družbe
SPCP,
družba
za
poslovanje
z nepremičninami,d.d., uprava družbe sklicuje
8. redno sejo skupščine
delniške družbe SPCP, d.d.,
ki bo dne 4. 8. 2009, ob 10. uri, v prostorih notarske pisarne notarke Nade Kumar,
Slovenska 56/5, Ljubljana.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miha Grilec, za preštevalca
glasov Tomaž Juvan. Seji skupščine bo
prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljub
ljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave,
revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila za leto 2008 in njegovi potrditvi.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2008, poročilom nadzornega sveta
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2008 ter o njegovi potrditvi.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto
2008.
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček Družbe po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 442.763,68
EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let
v višini 365.956,76 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2008 v višini 76.806,92
EUR. O uporabi bilančnega dobička bo
skupščina odločala v naslednjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
3.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2008.
4. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Za udeležbo na sejah nadzornega
sveta so predsednik in člani nadzornega
sveta upravičeni do sejnine, pri čemer pripada predsedniku nadzornega sveta sejnina
v višini 97,50 EUR bruto, ostalim članom
nadzornega sveta pa sejnina v višini 75,00
EUR bruto.
4.2. Predsednik in člani nadzornega sveta so za udeležbo na korespondenčni seji
nadzornega sveta ali za udeležbo na seji
komisij oziroma odborov nadzornega sveta
upravičeni do sejnine, pri čemer se sejnina
za vsako takšno sejo določi v višini 80% sejnine, določene v točki 4.1. tega sklepa.
4.3. Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo nadzornega sveta ali sejo
komisije oziroma odbora nadzornega sveta
drugi član, je ta upravičen do sejnine v enaki
višini, kolikor bi jo prejel predsednik, če bi
vodil sejo.
4.4. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
5. Soglasje za prenos delnic manjšinskih
delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d.d.
kot glavnega delničarja družbe proti plačilu
primerne denarne odpravnine.
Predlog sklepa:
5.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
matična številka 5063345 (v nadaljevanju:

Glavni delničar) kot imetnika 128.843 navadnih imenskih delnic družbe SPCP, d.d.,
Ljubljana, matična številka 1718983 (v nadaljevanju: Družba), ki predstavljajo 99,462%
osnovnega kapitala Družbe, skupščina
Družbe soglaša, da se delnice preostalih
delničarjev, katerih imetnik ni Glavni delničar (v nadaljevanju: Manjšinski delničarji)
prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena
v točki 5.3. tega sklepa.
5.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v sodni register preidejo vse delnice Manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja.
5.3. Skupščina pooblašča upravo Glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa
o prenosu delnic na Glavnega delničarja
v sodni register, upravi Družbe poda nalog
za prenos delnic Družbe z računov Manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja.
5.4. Glavni delničar je dolžan po vpisu
sklepa o prenosu delnic v sodni register plačati Manjšinskim delničarjem denarno odpravnino v znesku 30 EUR za vsako delnico
Družbe. Glavni delničar bo upravičencem,
za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino izplačal
najkasneje v 7 dneh od dneva objave vpisa
sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:
a) če v primeru, ko so delnice v lasti
Manjšinskega delničarja predmet pravice
tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz
vsebine pravice tretjega oziroma drugega
pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano
na presečni dan za izbris te pravice oziroma
drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št.
23/99 in ostali, v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki
delnic na presečni dan za prenos iz prvega
odstavka 81.b člena ZNVP.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2009.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2009 se
za pooblaščenega revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna
cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak
delavnik, od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosega
1/20 osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine in v roku, ko družba še
lahko zagotovi objavo v zakonskem roku,
podajo družbi morebitne predloge za objavo
predmeta obravnavanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Na skupščini se morajo izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred začetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničujejo le delničarji, ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo vsaj tri dni pred sejo
skupščine in so na dan skupščine vpisani
v delniški knjigi.
SPCP, d.d.,
direktor
Tomaž Juvan

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-4857/09
Na podlagi H.C. točke Statuta družbe
Celjske mesnine d.d., uprava sklicuje
14. redno sejo skupščine
Celjske mesnine d.d. Celje, Cesta v
Trnovlje 17,
ki bo v sredo, 5. 8. 2009, ob 12. uri, na
sedežu družbe v Celju, Cesta v Trnovlje 17,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Danilo
Dujović,
– preštevalki glasov: Nada Živko in Tanja
Merslavič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2008 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev
razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2008, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskuh
družbah skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2008 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklapa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2008, v znesku
346.536,18 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina
imenuje družbo Valuta družba za revizijo
d.o.o.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delavnik,
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim

pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Celjske mesnine d.d. Celje
direktor družbe
Izidor Krivec, dr. vet. med.
Ob-4858/09
Na podlagi 14. člena Statuta podjetja
Magneti Ljubljana, d.d., Ljubljana, Stegne
37, uprava družbe sklicuje redno letno
18. skupščino
Magneti Ljubljana, podjetja za pro
izvodnjo magnetnih materialov, d.d.
Skupščina bo 19. 8. 2009, ob 13.30, v jedilnici na sedežu podjetja, Ljubljana, Stegne
37.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje organe skupščine:
– predsednik skupščine: Albert Erman,
– verifikacijska komisija: predsednik Helene Drolc,
– član: Irena Menard Lacković,
– član: Sara Maleta.
3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2008.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se ugotovljeni bilančni dobiček v višini
5.803.953,79 EUR v skladu z določbami
231., 282. in 293. člena ZGD-1 uporabi za:
– preneseni dobiček iz preteklih let
v znesku 5.624.020,07 EUR (leto 00
344.148,29 EUR, leto 01 641.931,26 EUR,
leto 02 645.806,45 EUR, leto 03 874.608,66
EUR, leto 04 1.316.303,68 EUR, leto 05
650.049,07 EUR, leto 06 581.834,00 EUR in
leto 07 569.338,66 EUR) in se razdeli:
Ostane nerazporejen 5.624.020,07
EUR.
– čisti dobiček leta 2008 znaša
179.933,72 EUR in ostane v celoti nerazporejen.
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu
svetu razrešnico za delo v poslovnem letu
2008.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za
leto 2009.
Predlog sklepa: skupščina imenuje Conturo d.o.o. za revizijo poslovanja družbe Magneti, Ljubljana d.d. za leto 2009.
6. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: višino sejnin za člane
nadzornega sveta določi skupščina.
Letno poročilo družbe za poslovno leto
2008 bo delničarjem na vpogled v tajništvu
sedeža družbe v Ljubljani, Stegne 37, vse
delovne dni, med 8. in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi, delničarji in člani nadzornega sveta, ne glede na
to, če niso delničarji.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o točkah 1., 2. in 6. dnevnega reda poteka javno, glasovanje o točkah
4., in 5. dnevnega reda poteka z glasovnicami.
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Način glasovanja
Osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob prihodu na skupščino v zameno
za vabilo.
Pooblastilo mora biti pisno. Vsebovati
mora ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj ter podpis pooblastitelja.
Če sklic skupščine ni uspešen, se skupščina ponovi istega dne, ob 15. uri, v istih
prostorih.
Skupščina bo veljavna, če bo zastopanega 15% osnovnega kapitala.
Magneti Ljubljana d.d.
direktor podjetja
Albert Erman, univ. dipl. inž.
Ob-4859/09
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe direktor družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d., Tovarniška cesta 15, 5270
Ajdovščina, sklicujem
skupščino
delniške družbe Tekstina
Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.,
ki bo v Ajdovščini, dne 4. 8. 2009, s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe, Tovarniška cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: »Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za
preštevalca glasov pa Oton Lokar. Zapisnik
o poteku skupščine bo vodila vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.«
2. Predložitev revidiranega letnega poročila 2008, revidiranega konsolidiranega
letnega poročila 2008 in poročila nadzornega sveta za leto 2008, odločanje o kritju
čiste izgube poslovnega leta in podelitev
razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Čista izguba poslovnega leta 2008,
ugotovljena na dan 31. 12. 2008, znaša
1.980.413 EUR. Za kritje čiste izgube poslovnega leta se uporabijo kapitalske rezerve družbe.
b) Skupščina direktorju družbe in vsem
članom nadzornega sveta podeli razrešnico
za poslovno leto 2008.
3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2009.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2009 skupščina imenuje revizijsko družbo ABC Revizija d.o.o., Ljubljana,
Dunajska cesta 101, Ljubljana.
Predlagatelja sklepov k točki 1. in 2.
dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet
družbe, predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda pa le nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je treba družbi
predložiti pooblastilo. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in ostane deponirano
na sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice ne skupščini je, da delničar
ali pooblaščenec svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi družbi najpozneje 3 dni
pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za
udeležbo je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja
skupščine.
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Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega revidirano letno poročilo za leto 2008, revidirano
konsolidirano letno poročilo za leto 2008,
poročilo nadzornega sveta za leto 2008
in utemeljene predloge sklepov za skupščino, je delničarjem dostopno v tajništvu
uprave družbe na naslovu sedeža družbe Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina,
vsak delovni dan, od ponedeljka do petka,
med 10. in 14. uro, ves čas od objave tega
sklica dalje.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov
z utemeljitvami bodo od objave tega sklica
skupščine in vse do zasedanja skupščine
objavljeni tudi na spletni strani Ljubljanske
borze SeoNet in na spletni strani družbe
www.tekstina.si.
Obrazec pooblastila za uresničevanje
glasovalne pravice v pisni obliki je delničarjem dostopen v tajništvu uprave družbe na
naslovu sedeža družbe, Tovarniška cesta
15, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan, od
ponedeljka do petka, med 10. in 14. uro,
ves čas od objave tega sklica dalje. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne
pravice v elektronski obliki je objavljen in dostopen na spletni strani www.tekstina.si.
Podatek o skupnem številu delnic in glasovalnih pravic
Skupno število vseh izdanih delnic družbe Tekstina d.d. Ajdovščina (KDD oznaka
TEAG) je 1.127.293. Vsaka delnica daje
na skupščini en glas. Skupno število vseh
glasovalnih pravic iz delnic Tekstina d.d. Ajdovščina je 1.127.293.
Tekstina d.d. Ajdovščina
Simeon Špruk, direktor
Miloš Trobec Pahor,
predsednik nadzornega sveta
Št. 6/2009
Ob-4860/09
Na podlagi 37. in 38. člena Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje
15. redno skupščino delničarjev
družbe SLOVENIJALES družba
za trgovino in druge storitve, d.d.,
Dunajska cesta 22,1000 Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 24. 8. 2009, ob
12. uri, v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega centra SLOVENIJALES, Ljubljana,
Dunajska cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepov:
a) Potrdi se tričlansko verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2008, skupaj
s stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe SLOVENIJALES
d.d. in konsolidiranega letnega poročila sku-
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pine SLOVENIJALES za leto 2008 skupaj
s pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizorjevih poročil za leto 2008 in potrditvijo
letnih poročil za leto 2008.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2008 ter odločitev o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a) O uporabi bilančnega dobička, ki na
dan 31. 12. 2008 znaša 12.675.214,10 EUR,
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina upravi družbe podeli razrešnico za obdobje od 19. 3. 2008 do 31. 12.
2008, za obdobje od 1. 1. 2008 do 18. 3.
2008, pa skupščina upravi ne podeli razrešnice.
c) Skupščina nadzornemu svetu družbe
podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa: Za revizorja družbe
SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za leto 2009
se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 A, 1000
Ljubljana.
5. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se predlagane spremembe
Statuta delniške družbe SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve, d.d
(prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom
z dne 29. 8. 2008, opr. št. SV 2222/2008,
notarke Nade Kumar) v besedilu po predlogu kot sledi:
Prvič:
Spremeni se prvi odstavek 38. (osemintridesetega) člena Statuta tako, da se po
novem glasi:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
dnem zasedanja skupščine. Sklic skupščine
se objavi na spletnih straneh Ljubljanske
Borze d.d. (SEOnet) in na spletnih straneh
družbe SLOVENIJALES d.d.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob
sklicu obvezno objavi.«
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe SLOVENIJALES d.d.
Predlog sklepov:
a) Skupščina družbe se seznani z odstopnimi izjavami:
– Andrej Eržen z dne 19. 8. 2008,
– Boris Kitek z dne 31. 8. 2009,
– Metka Petek z dnem zasedanja skupščine (24. 8. 2009).
Skupščina družbe se seznani, da Urošu Ivancu in Dragu Šiftarju poteče štiriletni
mandat dne 30. 8. 2009.
b) Za člane nadzornega sveta družbe
Slovenijales d.d. se za mandatno obdobje 4
let, ki začne teči z 31. 8. 2009, izvolijo:
– Uroš Ivanc,
– Aleksandra Vukovič Kačar,
– Janka Planinc,
– dr. Dušan Mežnar in
– dr. Marko Pahor.
7. Soglasje k Pogodbi o pripojitvi.
Predlog sklepa: skupščina družbe SLOVENIJALES d.d. soglaša s pogodbo o pripojitvi družbe Lesnina LGM d.d. k družbi Slovenijales d.d., sklenjeni dne 22. 6. 2009.
8. Določitev sejnine članom in predsedniku nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
1.1. Za udeležbo na seji nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku
nadzornega sveta bruto sejnina v višini 402
EUR, članom nadzornega sveta pa bruto
sejnina v višini 309 EUR, v primeru dopisne
seje pa 80% teh zneskov.

Namestnik predsednika nadzornega sveta družbe je glede plačila sejnine izenačen
s članom nadzornega sveta.
V primeru, da zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika nadzornega sveta ali drug
član, je upravičen do plačila sejnine v višini,
ki je določena za predsednika nadzornega
sveta.
1.2. Za udeležbo na seji komisije ali odbora nadzornega sveta in za pripravo nanjo pripada predsedniku komisije ali odbora
bruto sejnina v višini 322 EUR, članom komisije ali odbora pa bruto sejnina v višini
247 EUR.
1.3. Razveljavi se sklep, sprejet na 13.
seji skupščini družbe dne 30. 8. 2007, pod
točko 5 – Določitev višine sejnin članom in
predsedniku nadzornega sveta.
Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1., 2., 3., 5., 7. in 8. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predloge sklepov pod zap. št. 4. in 6. pa je podal
nadzorni svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta ter
besedilom predlaganih sprememb statuta
delniške družbe z utemeljitvijo, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe
Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu
sektorja za kadrovsko organizacijske in
splošne zadeve, soba št. 123/I, vsak delovni dan, od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
z utemeljitvami je v tem obdobju objavljeno
tudi na spletnih straneh družbe http://www.
slovenijales.si.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali preko svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je najkasneje do vključno 21. 8. 2009 in
ki so na dan 24. 8. 2009 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu
na skupščino izkažejo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom in
s podpisom na seznamu udeležencev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.
Po stanju ob sklicu skupščine ima družba skupaj 273.604 izdanih kosovnih delnic.
Skupno število glasovalnih pravic znaša
273.604. Vse izdane delnice so istega razreda.
SLOVENIJALES družba za trgovino in
druge storitve, d.d.
uprava družbe
Št. 17/2009
Ob-4861/09
Na podlagi 5.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, Načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov, d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, upravni odbor družbe sklicuje
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12. sejo skupščine
družbe Marles, Načrtovanje in gradnja
sodobnih hiš in investicijskih objektov,
d.d.,
ki bo v četrtek, 6. 8. 2009, s pričetkom
ob 10. uri, v sejni sobi družbe Marles d.d.,
Limbuška c. 2, Limbuš, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Senad Pašalič in Nataša Zorman,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Marles d.d. in skupine povezanih družb Marles za poslovno leto 2008 z revizijskim poročilom in pisnim poročilom upravnega odbora
ter podelitev razrešnice upravi in izvršnemu
direktorju ter nadzornemu svetu in upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in izvršnemu direktorju ter
nadzornemu svetu in upravnemu odboru,
s katero potrdi in odobri njihovo delo v poslovnem letu 2008.
3. Spremembe statuta družbe Marles
d.d. in prečiščeno besedilo statuta Marles
d.d.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe Marles d.d.
3.2. Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe Marles d.d. v predlagani vsebini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD d.d. po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko
dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje
v skladu z zakonskimi določbami, kar pomeni, da mora biti pooblastilo pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki bodo udeležbo na skupščini napovedali
najkasneje 3 dni (najkasneje 3. 8. 2009)
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Šteje se, da je pisna napoved udeležbe na
skupščino družbe pravočasna, če prispe na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list ...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe,
s predlogi sklepov, utemeljitvijo predlogov
sklepov, vključno z besedilom potrjenega
letnega poročila družbe za leto 2008 z revizijskim poročilom, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila,
besedilom predlaganih sprememb statuta in

šestdeset 40/100 EUR) in je razdeljen na
289.320
(dvestodevetinosemdesettisočtristodvajset) navadnih imenskih kosovnih
delnic.«
Predlog sklepa št. 7:
Uskladi se točka 2.1. (dva.ena) Statuta
tako, da po novem glasi:
»Dejavnost družbe je:

predlaganim prečiščenim besedilom statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu izvršnega direktorja vsak delovni dan, od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu RS do dneva zasedanja
skupščine, od 11. do 13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravnemu
odboru družbe, v sedmih dneh od dneva
objave sklica skupščine. Nasprotni predlog
mora biti jasen in razumno utemeljen.
Marles d.d.
upravni odbor
Ob-4862/09
V skladu s 6.3 členom Statuta Kopitarne
Sevnica d.d. uprava družbe Kopitarna Sevnica d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica,
sklicuje
13. redno sejo skupščine
družbe Kopitarna Sevnica d.d.,
ki bo dne 11. 8. 2009, ob 10. uri, na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli Igor
Pirc, za preštevalce glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Stanislava Možic.
Na skupščini bo prisoten vabljeni notar
Alojz Vidic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, revizorjevim poročilom ter
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2008, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno
leto 2008 in z revizorjevim poročilom.
Predlog sklepa št. 3:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2008
v višini 167.422,53 EUR ostane nerazporejen. Skupščina družbe potrjuje in odobrava
delo uprave in nadzornega sveta družbe
Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu
2008 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2009
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila
družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2009
revizijsko družbo Epis d.o.o., Glavni trg 5,
3000 Celje.
4. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 5:
Ugotovi se, da z 21. 8. 2009 poteče mandat nadzornemu svetu, predstavnikom delničarjev v sestavi: Šinkovec Jože, Uranič
Stanislav, Cvetanovski Aleksandar in Winkle
Rainer.
Izvolijo se novi člani nadzornega sveta,
predstavniki delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22. 8.
2009: Šinkovec Jože, Winkle Rainer, Lukša
Vesna in Košmerl Brigita.
5. Spremembe statuta
Predlog sklepa št. 6:
Spremeni se prvi odstavek 3. (tretjega)
člena statuta tako, da se po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 1.206.464,40
EUR (enmilijondvestošesttisočštiristoštiriin-

C/15.200
C/16.290
C/22.190
C/22.290
C/28.220
C/28.490
C/28.940
F/32.500
G/46.160
G/46.420
G/46.730
G/46.900
G/47.510
G/47.710
G/47.720
G/47.789
H/49.410
M/72.190

Stran

Proizvodnja obutve
Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja
Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume
Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
Proizvodnja dvigalnih in
transportnih strojev
Proizvodnja drugih
obdelovalnih strojev
Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko
dejavnost
Proizvodnja medicinskih
instrumentov, naprav in
pripomočkov
Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, krzna, obutve,
usnjenih izdelkov
Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in
sanitarno opremo
Nespecializirana trgovina na
debelo
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
s tekstilom
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z oblačili
Trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah
z obutvijo in usnjenimi izdelki
Druga trgovina na drobno
v drugih specializiranih
prodajalnah
Cestni tovorni promet
Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije.

Predlog sklepa št. 8:
Doda se nova toča 6.11. (šest.enajst)
Statuta, ki glasi:
»Delničarji se lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej
s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične
prisotnosti ali pa po pošti pred zasedanjem
skupščine. Poslovodstvo podrobneje uredi
postopek udeležbe in glasovanja iz prejšnjega odstavka.«.
Sklepe pod točkami 1., 2. in 5. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepe
pod točko 3. in 4. pa predlaga nadzorni
svet sam.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev konec četrtega dne
pred zasedanjem skupščine, in sicer 7. 8.
2009, ki se šteje kot presečni dan. Pravico
do udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine svojo
udeležbo pisno najavijo družbi. Delničarji
se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo
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tudi po pooblaščencu ali zastopniku. Pisno
pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj
s prijavo na sejo skupščine.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko
po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi
morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če
skupščina pri posamezni točki dnevnega
reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo
pošljejo družbi najpozneje sedem dni po
objavi sklica skupščine, in sicer do 18. 7.
2009.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega
reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.
Predlog delničarja bo objavljen, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 18. 7. 2009, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil,
da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za
njegov predlog. Enako velja za delničarjeve
predloge o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev. Volilnega predloga za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega
sveta ni treba utemeljiti.
Delničar lahko na skupščini uresničuje
svojo pravico do obveščenosti na način, da
lahko od poslovodstva zahteva zanesljive
podatke o zadevah družbe, če so taki podatki potrebni za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna
in poslovna razmerja družbe s povezanimi
družbami.
Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov organov vodenja ali nadzora,
njihove obrazložitve, popolna besedila listin
in predlogov k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja
in poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb statuta; je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe (tajništvo), od
dneva objave sklica skupščine pa do dneva
skupščine vsak delovni dan, od 11. do 12.
ure. Sklic skupščine je v skladu z 296/4.
členom ZGD-1C objavljen na spletni strani
družbe www.kopitarna-sevnica.si. Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis
poročil, ki niso objavljena na spletni strani
družbe.
Kopitarna Sevnica d.d.
uprava
Št. 6/2009
Ob-4863/09
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Tabor
Ljubljana, d.d., Ljubljana, Tabor 9, direktor
družbe sklicujem
skupščino družbe
Tabor Ljubljana d.d., gostinstvo, turizem
in opravljanje storitev poslovnim
zgradbam, Ljubljana, Tabor 9
Skupščina bo v torek, dne 5. 8. 2009,
ob 10. uri, na sedežu družbe v Ljubljani,
Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je: skupščina izvoli za predsednika
skupščine odvetnika Damjana Škofiča in za
preštevalki glasov Zdenko Trček Perdan in
Matejo Kralj.
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2. Predložitev revidiranega letnega poročila in predložitev poročila nadzornega sveta
za leto 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička in odločanje o razrešnici.
Predloga sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe
Tabor Ljubljana, d.d. na dan 31. 12. 2008
znaša 590.729 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli delničarjem in v celoti ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe ter predsedniku in vsem članom
nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2009.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za leto 2009 skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Ugotovi se, da članoma nadzornega
sveta predstavnikoma delničarjev Damjanu
Škofiču in Urošu Glavanu z dnem 10. 4.
2010 preneha mandat.
Skupščina za člana nadzornega sveta
družbe predstavnika delničarjev z dnem
10. 4. 2010 imenuje Damjana Škofiča in
Uroša Glavana. Imenovanje velja za obdobje štirih let, šteto od 10. 4. 2010 dalje.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki vsebuje ta sklic
skupščine, predloge sklepov z utemeljitvami, letno poročilo za leto 2008 z mnenjem
revizorja in pisno poročilo nadzornega sveta
skupščini, je delničarjem dostopno v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ves čas od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Predlogi sklepov
z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni
strani družbe www.tabor.si.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Pogoj za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice je, da delničar
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo udeležbo.
Prijava za udeležbo je pravočasna, če jo
družba prejme najpozneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz registra pravnih oseb,
ki dokazuje upravičenost za zastopanje.
Tabor Ljubljana, d.d.
Darko Kudeljnjak, direktor
Ob-4893/09
Na podlagi 295. in 296. člena ZGD-1 in
10. točke Statuta delniške družbe Finira,
d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 8. 7. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi, na
naslovu Štefanova ulica 13 a, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine,
a. ugotovitev sklepčnosti
b. imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Julijana Batič, za preštevalko glasov se izvoli Jelena Davinić. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar iz
Litije.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2008, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu
2.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2008
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila družbe za poslovno leto
2008.
2.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2008 znaša 2.344.869,17 EUR in predstavlja del čistega dobička družbe ustvarjenega
v poslovnem letu 2008, se ne razdeli.
2.3 Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe za poslovno leto 2008.
3. Nagrada članom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje denarno izplačilo članom nadzornega sveta v višini 14.700,00
EUR v breme stroškov družbe.
Kriterij za denarno izplačilo nadzornemu
svetu družbe je 1 enota za člana, 1,5 enote
za predsednika nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Finira, d.d.,
Ljubljana za poslovno leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o.,
Železna cesta 8a, Ljubljana.
5. Preoblikovanje družbe Finira, d.d.,
Ljubljana iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog delničarja:
5.1. Delniška družba Finira, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni
naslov Štefanova ulica 13 a, se z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo
s firmo: Finira, ustanavljanje, financiranje in
upravljanje družb, d.o.o., Ljubljana, skrajšana firma Finira, d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani in istim poslovnim naslovom Štefanova ulica 13 a, 1000 Ljubljana
ter značilnostmi, razvidnimi iz družbene
pogodbe.
5.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 3.579.552,67 EUR, se v celoti transformira v osnovni kapital družbe z omejeno
odgovornostjo, ki tako znaša 3.579.552,67
EUR.
Delničarji postanejo družbeniki družbe in
na podlagi osnovnih vložkov in sorazmerno njihovi vrednosti v osnovnem kapitalu
družbe, pridobijo poslovne deleže. Nominal-
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ni znesek osnovnih vložkov se določi tako,
da je nominalni znesek vsakega osnovnega
vložka enak vsoti emisijskih oziroma pripadajočih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar na dan vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register, vendar ne manj kot
50 EUR.
5.3. Sprejme se družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Finira, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana, v predlaganem besedilu,
ki je kot priloga sestavni del tega sklepa in
prične veljati z dnem vpisa preoblikovanja
v sodni register. Družbena pogodba nadomesti statut družbe, ki z dnem vpisa preoblikovanja preneha veljati.
5.4. Za direktorja družbe Finira, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb,
d.o.o., Ljubljana se imenuje Goran Brankovič, stanujoč Onger 15, 1236 Trzin, z mandatno dobo štirih let od dneva imenovanja
na skupščini.
5.5. Mandat članov nadzornega sveta
družbe Finira, ustanavljanje, financiranje in
upravljanje družb, d.o.o., Ljubljana traja do
vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.
5.6. Družba bo od tistih delničarjev, ki
bodo preoblikovanju nasprotovali, skladno
z določili 5. člena ZPNPID v zvezi s 385.
in 651. členom ZGD-1, pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno odpravnino
v višini 8,30 EUR za vsako eno delnico družbe pred preoblikovanjem, in sicer najkasneje
v roku treh mesecev od objave vpisa sklepa
o preoblikovanju v sodni register. Pravico
do denarne odpravnine ima vsak delničar, ki
nasprotuje preoblikovanju vključno s tistimi,
ki se niso udeležili skupščine, ki je odločila
o preoblikovanju družbe.
Predlagano besedilo družbene pogodbe
je skupaj z ostalo dokumentacijo, povezano
s točkami 5.1–5.6 na vpogled na sedežu
družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so na dan 7. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljub
ljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničar mora svojo identiteto izkazati
z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz
registra pravnih oseb.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
v poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica 13 a, Ljubljana, najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja
lahko uresničuje svoje glasovalne pravice
le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.
Gradivo
Popolno gradivo za posamezne točke
dnevnega reda s predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak
delavnik, od 10. do 13. ure, na naslovu Štefanova 13 a, Ljubljana.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri,

16. skupščino,
ki bo v ponedeljek, dne 31. 7. 2009, ob
10. uri, v sejni sobi, v 4. nadstropju poslovne
stavbe Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja
12, 2000 Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1.Za predsednika skupščine se izvoli
Gregorja Drnovška, za preštevalca glasov
pa Petra Surića in Karin Elgec. Ugotovi se
prisotnost vabljenega notarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom družbe za poslovno leto
2008 in Pisnim poročilom nadzornega sveta
iz 282. člena ZGD-1.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, ki ga je
pregledal revizor in o njem izdal revizijsko
mnenje brez pridržka, ter s Pisnim poročilom
nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1.
3. Seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, sklepanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu ter uporabi bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Skupščina se seznani s prejemki
člana uprave in članov nadzornega sveta
družbe, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2008.
3.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
3.4. Bilančni dobiček za poslovno leto
2008, ki znaša 4.029.870,35 evrov, se uporabi tako:
– del bilančnega dobička v višini
4.000.000,00 evrov se razdeli delničarjem;
– o uporabi dela bilančnega dobička
v višini 29.870,35 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja zahtevati izplačilo dividende je 31. 7.
2009. Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni po zaključeni skupščini.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in morebitnega konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009
imenuje AUDIT & C0, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000
Murska Sobota.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklep št. 1.1.: za delovanje in izvedbo
skupščine je potrebno, da skupščina izvoli
predsednika skupščine in druge osebe, ki
opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.
Sklep št. 2.1.: nadzorni svet je potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto
2008 in v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/06,
60/06 – popravek, 26/07 – ZSDU-B, 33/07
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08 – ZGD-1A,
68/08 – ZGD-1B in 42/09 – ZGD-1C) pripravil poročilo za skupščino. Skupščina v takem
primeru ne sprejema letnega poročila, se pa
skupščini predlaga, da se z njim in poročilom nadzornega sveta seznani.

v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
Št. 5/2009
Ob-4901/09
Na podlagi določil Statuta družbe Frizarti
družba za upravljanje, d.d. sklicujem
11. sejo skupščine
delniške družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d., Kopališka ul. 1,
Domžale,
ki bo v sredo, dne 5. 8. 2008, ob 13. uri,
na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja
Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Frizarti družba za upravljanje,
d.d in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti družba za upravljanje, d.d. za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za leto 2008 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu
letnega poročila družbe Frizarti družba za
upravljanje, d.d. za poslovno leto 2008.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančni dobiček, ugotovljen v letnem
poročilu za leto 2008 po stanju na dan
31. 12. 2008, znaša 615,98 € in se v celoti
razporedi na druge rezerve iz dobička.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2008.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem je gradivo na vpogled na
sedežu družbe vse delovne dni, od 11. do
12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Frizarti družba za upravljanje, d.d.
uprava d.d.
Stanka Božnar
Ob-4902/09
Medaljon upravljanje drugih družb
d.d.,
sedež: Maribor, poslovni naslov: Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor,
delničarje vabimo na
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Sklep št. 3.1.: v skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 morajo biti delničarji
na skupščini seznanjeni s prejemki članov
organov vodenja ali nadzora, ki so jih za
opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem
poslovnem letu.
Sklepa št. 3.2. in 3.3.: v skladu z 294.
členom ZGD-1 mora skupščina odločiti tudi
o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Skupščini se predlaga, da obema organoma
podeli razrešnico za poslovno leto 2008.
Sklep št. 3.4.: skupščini se predlaga, da
se bilančni dobiček za poslovno leto 2008
uporabi tako, da se 4.000.000,00 tega bilančnega dobička razdeli delničarjem, preostali
znesek pa se opredeli kot preneseni dobiček.
Presečni dan pravne samostojnosti upravičenja do donosov (dividende) je enak dnevu
skupščine, dividende pa se bodo izplačale
najkasneje v 60-dnevnem roku po zaključku
skupščine.
Sklep št. 4.1.: družba je zavezana k reviziji letnega poročila. V skladu z osmo alinejo
prvega odstavka 293. člena v zvezi s prvim odstavkom 297.a člena ZGD-1 odloča
o imenovanju revizorja skupščina na predlog
nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga
imenovanje AUDIT & C0, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18,
9000 Murska Sobota.
Gradivo in dostopnost dokumentov:
Ta sklic skupščine, s predlogi sklepov in
navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog, revidirano letno poročilo družbe
za poslovno leto 2008 in pripadajoče revizorjevo poročilo in Poročilo nadzornega sveta iz
282. člena ZGD-1 so dostopni na poslovnem
naslovu družbe, Trg Leona Štuklja 12, 2000
Maribor, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice:
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se prijavili najmanj tri dni pred
sejo skupščine. Prijava se opravi po faksu
ali s pošto, ki ju mora družba prejeti v roku iz
prejšnjega stavka.
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v pisni
obliki, ki ostane shranjeno pri družbi. Pravne
osebe prijavi priložijo redni izpisek iz sodnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob
prijavi.
Osebe se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
Drugi podatki v zvezi z delnicami družbe
in skupščino
Skupno število delnic: 1.734.000.
Skupno število glasovalnih pravic:
1.734.000.
V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski
sklep potrditi notar v notarskem zapisniku.
Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
uprava
Irena Stanka Čurin
Št. 09-03344
Ob-4909/09
Uprava delniške družbe Peko, tovarna
obutve, d.d., Tržič (v nadaljevanju: družba)
sklicuje na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 45. člena
Statuta družbe
19. redno skupščino
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič
ki bo v Ljubljani, dne 4. 8. 2009, ob 11.
uri, na sedežu notarke. Irene Florjančič Cir-
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man, Trdinova ulica 4, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1, kot ga predlaga
uprava: »izvolijo se delovna telesa skupščine družbe, in sicer se za predsednika
skupščine imenuje odvetnika Davida Mirana
Kendo iz odvetniške družbe Dobravc-Tatalovič & partnerji o.p., d.n.o., Ljubljana, za preštevalko glasov pa Branko Biček. Na seji je
prisotna notarka Irena Florjančič Cirman.«
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2008, konsolidiranim letnim poročilom Skupine Peko za leto 2008,
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe in konsolidiranega
letnega poročila Skupine Peko za leto 2008
ter revizijskima poročiloma za poslovno leto
2008 k obema letnima poročiloma.
Predlog sklepa št. 2, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet: »skupščina družbe
se je seznanila z letnim poročilom družbe za
leto 2008, konsolidiranim letnim poročilom
Skupine Peko za leto 2008, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za leto 2008 in konsolidiranim letnim
poročilom Skupine Peko za leto 2008 ter revizijskima poročiloma za poslovno leto 2008
k obema letnima poročiloma.«
3. Sprejem sklepov o razdelitvi dobička
za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu družbe za leto 2008.
Predlog sklepa št. 3, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet:
»Na predlog uprave in nadzornega sveta se dobiček družbe za leto 2008 v višini
1.977.319 EUR uporabi za pokrivanje prenesene izgube.«
Predlog sklepa št. 4, kot ga predlagata
uprava in nadzorni svet:
»Skupščina družbe podeli razrešnico
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2008.«
4. Imenovanje revizorja za leto 2009.
Predlog sklepa št. 5, kot ga predlaga
nadzorni svet: »za pooblaščenega revizorja za leto 2009 skupščina družbe imenuje
družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ul. 1,
Ljubljana.«
5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe za
obdobje zadnjih petih let.
Predlog sklepa št. 6, kot ga v sklepu
z dne 21. 5. 2009 predlaga Vlada RS: »na
podlagi prvega odstavka 318. člena ZGD-1
skupščina družbe sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve
vodenja poslov družbe za obdobje zadnjih
petih let s poudarkom na izplačilih vodstvenim delavcem in vodilnim delavcem družbe
in njenih hčerinskih družb. Za posebnega
revizorja družbe se imenuje revizijska družba BDO EOS REVIZIJA d.o.o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.«
6. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 7, kot ga v sklepu
z dne 21. 5. 2009 predlaga Vlada RS: »na
podlagi prvega odstavka 275. člena ZGD-1
skupščina družbe sprejme sklep o odpoklicu
članov nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na predlog Republike Slovenije, Zlatka
Zupanca, Vodruž 2B, 3230 Šentjur, Boruta
Frantarja, Poljanski nasip 32, 1000 Ljub
ljana, Gregorja Tomšeta, Britof 276, 4000
Kranj, in Stanislava Berleca, Mesarska c.
10, 1000 Ljubljana.«
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 8, kot ga v sklepu
z dne 24. 6. 2009 predlaga Vlada RS: »na
podlagi prvega odstavka 274. člena ZGD-1
skupščina družbe sprejme sklep, da se na
predlog Republike Slovenije imenuje nove
člane nadzornega sveta: Branka Kastelic
univ. dipl. prav., mag. Damir Cibic, Viktor
Vauhnik, dr. Vladimir Malenkovič, in sicer za
mandatno dobo štirih let, od dne 4. 8. 2009
do dne 4. 8. 2013.«
8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 9, kot ga predlagata
Vlada RS v sklepu z dne 22. 1. 2009 in
nadzorni svet: »skupščina družbe določa
članom nadzornega sveta družbe zaradi
omejevanja učinkov finančne krize za čas
do 31. decembra 2010 sejnine v sledeči višini: bruto sejnina za predsednika nadzornega
sveta znaša 357,50 EUR, za člane nadzornega sveta pa 275,00 EUR.«
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v kadrovski službi, na sedežu družbe v Tržiču, cesta Ste Marie aux
Mines 5, 4290 Tržič, vsaj tri dni pred sejo
skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, tako da prijave prispejo na
sedež družbe, najkasneje vključno do 31. 7.
2009 do 13. ure, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.
Vsem delničarjem družbe je bilo gradivo
poslano s priporočeno pošto na dan objave
sklica skupščine v Uradnem listu RS.
Popolno gradivo za 19. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled
tudi v kadrovski službi, na sedežu družbe
v Tržiču, cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290
Tržič, in sicer vsak delovni dan po objavi
sklica skupščine, od 8. ure do 12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine upravi
družbe, ter ji tako omogočijo pravočasno
pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine z istim dnevnim redom istega
dne 4. 8. 2009, ob 12. uri. Naknadno sklicana seja skupščine bo sklepčna za odločanje
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič
predsednica uprave
Marta Gorjup Brejc, MBA

Razširitve dnevnih redov
Ob-4864/09
Na zahtevo nadzornega sveta družbe
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, uprava družbe Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, razširja
dnevni red 15. seje skupščine Iskre Mehanizmi, d.d., ki bo dne 22. 7. 2009, s sledečimi dodatnimi točkami:
6. Bilančna izguba.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
6.1. bilančna izguba v znesku
1.064.661,45 EUR se pokrije iz prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini
673.830,12 EUR in rezerv iz dobička v višini
390.831,33 EUR.
7. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
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Predlog sklepa nadzornega sveta je:
7.1 Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
8. Revizijska hiša.
Predlog sklepa nadzornega sveta je:
8.1 Za pooblaščeno revizijsko družbo
za poslovno leto 2009 skupščina imenuje družbo Renoma, družba za revizijo in
svetovanje, d.o.o., Kamniška ulica 25, 1000
Ljubljana.
Gradivo
Zahteva za razširitev dnevnega reda,
s strani nadzornega sveta, se nahaja v tajništvu družbe Iskra mehanizmi d.d., Lipnica,
Lipnica 8, in je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 9. do 11. ure,
v času objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik

Nasprotni predlogi
Ob-4865/09
Uprava družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica, objavlja nasprotni predlog za 15.
skupščino delničarjev družbe, ki je sklicana
za dne 22. 7. 2009.
Nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda, ki ga je predlagal delničar Zafina
d.o.o, Nova vas 2, 4201 Zgornja Besnica,
se glasi:
5. Posebna revizija.
5.1. Predlog sklepa:
Skupščina Iskra Mehanizmi d.d. imenuje
posebnega revizorja, ki naj preveri posle,
kot jih je posredovala Zafina d.o.o.
5.2. Predlog sklepa:
Za posebnega revizorja se imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana.
Gradivo
Nasprotni predlog, ki ga je podal delničar Zafina d.o.o., z utemeljitvijo sklepov, se
nahaja v tajništvu družbe Iskra mehanizmi
d.d., Lipnica, Lipnica 8, in je na vpogled
vsem delničarjem, vsak delovni dan, od 9.
do 11. ure, v času objave dnevnega reda, do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskra Mehanizmi d.d.d. Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
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Zavarovanja terjatev
SV 351/2009
Ob-4813/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 351/2009 z dne
3. 6. 2009, sta stanovanji 0659-421-18, v izmeri 123,14 m2, in 0659-421-19, v izmeri
104,01 m2, ki sta del podstrešja, v stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št. 428,
k.o. Tabor, v lasti Pisana beseda, družba
za knjigotrštvo, knjižničarstvo, založništvo
in storitve d.o.o., s sedežem v Mariboru,
in zastavljeni v korist BKS Bank AG, St.
Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
220.000,00 EUR s pripadki.
SV 405/2009
Ob-4814/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka
SV 405/2009 z dne 23. 6. 2009, je stanovanje št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše, v Mariboru, na naslovu Kolarjeva ulica
6, Maribor, v izmeri 49,19 m2, za katerega
še ni vzpostavljena etažna lastnina in stoji
na parceli št. 518/3, k.o. Tabor, v lasti Roberta Novšaka, in zastavljeno v korist Raiffeisenbank Mureck, Hauptplatz 8, Mureck,
Republika Avstrija, enolična identifikacijska
številka: 1870572 za denarno terjatev v znesku 16.000,00 EUR s pripadki.
SV 580/2009
Ob-4815/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 580/2009 z dne 22. 6.
2009, je dvosobno stanovanje v mansardi
poslovne stavbe, v skupni izmeri 49,92 m2,
na naslovu Gasilska ulica 2, Selnica ob Dravi, ki stoji na parceli številka 379/5, katastrska občina Spodnja Selnica in je last Nade
Borovnik, EMŠO 1105963505248, Gasilska
ulica 2, 2352 Selnica ob Dravi, do celote, na
podlagi originalne overjene kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 5. 2009, sklenjene med
Aleksandro Simonič, kot prodajalko, in Nado
Borovnik, kot kupovalko in originalno overjene kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6.
2000, sklenjene med Mercator-SVS d.d. kot
prodajalcem in Aleksandro Simonič, kot kupovalko, zastavljeno v korist Nova KBM d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
številka 5860580000, za zavarovanje izvršljivih denarnih terjatev v znesku 21.500,00
EUR s pp in 15.500,00 EUR s pp.
SV 506/09
Ob-4816/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 506/09 z dne 17. 6. 2009, je bil poslovni lokal, tako imenovan trgovina Tehnopromet, v izmeri 237,91 m2 (trgovina 93,81 m2,
skladišče 35,43 m2, vetrolov 4,20 m2, embalaža 14,45 m2, pisarna 18,53 m2, garderoba 7,33 m2, vetrolov 2,08 m2, umivalnik
1,44 m2, WC 1,44 m2, skladišče 27,20 m2,
pralnica 8,50 m2, skladišče 8,50 m2, in garaža 15,00 m2), ki se nahaja v poslovnostanovanjski zgradbi, z identifikacijsko številko 1838.ES, in katera stoji na stavbišču
698/2.S, oboje vpisano v vložek številka

4085, katastrska občina Murska Sobota, ki
ga je zastavni dolžnik Forjan Roman, stanujoč Murska Sobota, Ulica ob kanalu 1,
9000 Murska Sobota, pridobil po prodajni
pogodbi z dne 7. 4. 2002, sklenjeni s prodajalko Živila Kranj, trgovina in gostinstvo d.d.,
Naklo, zastavljen v korist upnice Abanka
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljub
ljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 125.000,00
EUR s pripadki, pri čemer je ta zastavna
pravica ustanovljena kot tretja po vrstnem
redu.
SV 273/09
Ob-4817/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr.št. SV - 273/09 z dne 23. 6.
2009, je bilo dvosobno stanovanje št.
3, v pritličju večstanovanjske stavbe, v izmeri 74,71 m2, v zgradbi na naslovu Pod
Kerinom 3 A, Pivka, stoječi na parceli št.
4000/6, k.o. Radohova vas, last zastavitelja
po imenu Bojan Božič, stanujoč Gabrje 7,
Ilirska Bistrica, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična št. 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.000,00
EUR, z dogovorjeno obrestno mero tri mesečni Euribor + 2,60% in z datumom zapadlosti terjatve 1. 7. 2029.
SV 821/09
Ob-4874/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 821/09 z dne 24. 6.
2009 je trisobno stanovanje št. 18, v izmeri 96,40 m2, v drugem nadstropju objekta z ident. št. 325, na naslovu Kidričeva
cesta 11, Kranj, ki stoji na parc. št. 888/2,
k.o. Kranj, last zastaviteljev Maje Zupančič, Kidričeva cesta 35, Kranj, in Marjana
Kokalja, Kidričeva cesta 47a, Kranj, vsakega do ½, na temelju prodajne pogodbe,
sklenjene dne 5. 6. 2009 s prodajalcema
Sašom Strmanom in Tatjano Strman, zastavljeno v korist upnice Abanka Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 52.200,00 EUR, z obrestno
mero 6-mesečni Euribor + 2.05 odstotnih
točk letno, z odplačilom kredita v 240-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade
dne 30. 6. 2029.
SV 1529/2009
Ob-4875/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-1529/2009 z dne
24. 6. 2009, je bilo mansardno stanovanje,
ki obsega sobo v izmeri 12,97 m2, bivalno
kuhinjo v izmeri 9,44 m2, kopalnico v izmeri
4,47 m2, hodnik v izmeri 1,39 m2 ter celotno
stopnišče do stanovanja, ki se nahaja nad
stanovanjem št. 4, v stanovanjski hiši, na
naslovu Samova ulica 29, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 878/40, parc. št. 878/41, parc.
št. 878/42 in parc. št. 878/43, k.o. Bežigrad,
stanovanju pa pripada tudi lastninska pravica do 1/2 na predprostoru pred stanovanjem v pritličju, ki je namenjen za uporabo
in dostop do predmetnega mansardnega

stanovanja, last zastavitelja Igorja Rajnerja, Ljubljana, Samova ulica 29, na podlagi
prodajne pogodbe opr. št. SV 644/09 z dne
25. 5. 2009, sklenjene s prodajalko Mariano
Paulo Rezelj, Samova ulica 29, Ljubljana,
zastavljeno v korist upnika Unicredit banka
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00
EUR, s pripadki.
Ob-4876/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1114/2009 z dne 19. 6.
2009, je stanovanje št. 17/III, v izmeri 111,99
m² z identifikacijsko št. stavbe 657-834-18,
na naslovu Mladinska 2, Maribor, – parc. št.
886, k.o. Maribor-Grad, last zastaviteljice
Godina Duške, zastavljeno v korist upnice
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 155.000,00 EUR s pp.
SV 175/09, 176/09
Ob-4879/09
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarke Staše Lepej iz Zagorja
ob Savi, opr. št. SV 175/09 in SV 176/09,
oba z dne 24. 6. 2009, je bilo 3-sobno stanovanje s projektno oznako 5, ki se nahaja v 2. nadstr. večstanovanjskega objekta,
na naslovu Hrastnik, Veličkova cesta 34, ki
meri 81,70 m2, s št. dela stavbe 2640-346-5
in enim parkirnim mestom na dvorišču večstanovanjske hiše, s projektno oznako št. 3,
obe nepremičnini stojita na parc. št. 282/3
in 346.ES in sta vpisani v z.k. vl. št. 56, k.o.
Hrastnik, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 2009, v izključni lasti kreditojemalca in zastavitelja Mustafe Hanića,
stan. Trbovlje, Žabjek 29, zastavljeno:
1. na podlagi kreditne pogodbe št.
LD/09155700079, pogodbe o zastavi nepremičnin št. LD/09155/00079-ZASN in poroštvene izjave št. LD/09155/00079, vse z dne
10. 6. 2009, za zavarovanje terjatve v višini
70.000,00 EUR, s 6,26% letno nespremenljivo obrestno mero, z zamudnimi obrestmi
in vsemi stroški in pripadki ter event. stroški, z dobo vračanja v 36 mesečnih obrokih, s končno zapadlostjo zadnjega obroka
dne 8. 6. 2012, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti
terjatve, v korist zastavne upnice: Nove ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična št. 5860571,
2. na podlagi posojilne pogodbe ter zastavne pogodbe, obe z dne 24. 6. 2009,
za zavarovanje terjatve v višini 35.171,75
EUR, z 8% letno obrestno mero, obračunano po linearni metodi, z zamudnimi obrestmi
in vsemi stroški in pripadki ter evetn. stroški, z dobo vračanja v 36 mesečnih obrokih, s končno zapadlostjo zadnjega obroka
dne 30. 6. 2012, z možnostjo odpoklica terjatve in z zaznambo neposredne izvršljivosti
terjatve, v korist zastavnega upnika: EVJ
Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec, matična št. 5286450.
SV 514/09
Ob-4942/09
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila
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iz Žalca, opr. št. SV 514/09 z dne 22. 6.
2009, je bila nepremičnina – stanovanje, ki
se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta v Žalcu, stoječega na parc. št. 269/10,
k.o. Žalec in predstavlja 6.1651% solastniški delež stanovanjskega objekta in obsega 36,10 m2, identifikator nepremičnine
pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 9.
1994, in sklepa o dedovanju z dne 11. 4.
2003, v lasti Živković Novak Natalije, zastavljena v korist upnika Špan podjetje za
proizvodnjo, trgovino, servis in transport
d.o.o., matična številka 5542910000, za
zavarovanje denarne terjatve v znesku
51.638,00 EUR, z rokom vračila zadnjega
obroka dne 30. 6. 2010, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 408/2009
Ob-4943/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka
SV 408/2009 z dne 24. 6. 2009, je dvosobno

stanovanja št. 5, v II. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Pregljeva 9, in kletni
prostor v skupni izmeri 58,28 m2, stoječe
na parceli št. 2481, k.o. Tabor, za katerega
še ni vzpostavljena etažna lastnina v lasti
Davida Ekarta in zastavljeno v korist Raiffeisenbank Mureck, Hauptplatz 8, Mureck,
Republika Avstrija, enolična identifikacijska
številka: 1870572, denarne terjatve v znesku 12.000,00 EUR s pripadki.
SV 405/2009
Ob-4944/09
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka
SV 405/2009, z dne 23. 6. 2009, je stanovanje št. 5, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše v Mariboru, na naslovu Kolarjeva ulica
6, Maribor, v izmeri 49,19 m2, št. stavbe
933, za katerega še ni vzpostavljena etažna lastnina in stoji na parceli št. 518/3,
k.o. Tabor, v lasti Roberta Novšaka in zastavljeno v korist Raiffeisenbank Mureck,
Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija,
enolična identifikacijska številka:1870572
za denarno terjatev v znesku 16.000,00
EUR s pripadki.
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Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz
Lendave opravilna številka SV 433/09 z dne
24. 6. 2009 je bilo trisobno stanovanje številka 115, v izmeri 83,00 m2, v enajsti etaži
večstanovanjske stavbe z identifikatorjem
1067, na naslovu Kranjčeva ulica 8 – drugi
vhod, 9220 Lendava, ki stoji na parcelah
številka 4404/1, 4403 in 4399/1 katastrska Občina Lendava, last Požgai Apollonie,
EMŠO 1705979505342, Gaberje, Kratka
ulica 10, 9220 Lendava, do 1/1, ki ga je
pridobila na podlagi prodajne pogodbe številka 352-0198/2007 z dne 22. 10. 2007,
sklenjene z Razvojnim, finančnim in nepremičninskim javnim skladom občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Turnišče, Dobrovnik
in Velika Polana, Kranjčeva ulica 22, 9220
Lendava, matična številka 5848075000, kot
prodajalcem ter Požgai Apollonio, kot kupovalko, zastavljeno v korist UniCredit Banke
Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, 1000
Ljubljana, matična številka 5446546000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
42.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Izvršbe
In 50/2007
Os-3143/09
V izvršilni zadevi upnika Eve Pajtler, Ljub
ljanska cesta 54, Celje, proti dolžnici Radmili
Stare, Črnomaljska cesta 2, Semič, zaradi
izterjave 16.250,00 € s pp je bil na podlagi
sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Črnomlju, opr. št. In 50/2007 z dne 18. 10. 2007,
opravljen rubež dvoinpolsobnega stanovanja št. 6, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše, s kletnim prostorom, na naslovu Črnomaljska cesta 2 v Semiču, do 4/10.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 4. 2009
In 2002/00163
Os-4178/09
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 28. 2. 2002, opr. št. In 2002/00163
je bil dne 6. 6. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 4, v izmeri
67,50 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
hiše, na Linhartovi 82, v Ljubljani, last dolžnice Bukovec Danice, Linhartova cesta 82,
Ljubljana.
Rubež je opravljen za vse navedene izvršilne zadeve.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2004

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Rz 178/2008
Os-3760/09
Okrajno sodišče v Ajdovščini je po okrajni sodnici Lei Chiabai, v zemljiškoknjižni
zadevi, na predlog predlagatelja Frančiška
Repiča, Višnje 5, Col, zaradi dopolnitve zemljiške knjige, izven naroka dne 11. 5. 2009
izdalo sklep opr. št. Rz 178/2008 o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige, in sicer s parc. št. 726/3 k.o. Višnje, v naravi njiva 5. kat. razreda, v izmeri 1031 m2, za katero je predlagatelj Frančišek Repič, Višnje
5, Col, kot verjetno izkazal svojo lastninsko
pravico – do celote.
Vse morebitne imetnike pravic na zgoraj navedeni nepremičnini sodišče poziva,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o pravicah, navedenih v tem oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma o obstoju pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige
iz prve točke prvega odstavka 229. člena
Zakona o zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 11. 5. 2009
Dn 103/2007
Os-4423/09
Okrajno sodišče v Brežicah je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Žnidaršič, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Marjana Fekonja, Marčičeva ulica 12c,
Maribor, ki ga zastopata odvetnica Biserka

Grmek in Tomislav Zvonko Obersnel iz Maribora, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1990 med prodajalcema Berič Ivanom, stan.
Kačkovec 25, 49294 Kraljevac, in Berič Nikolom, stan. Kačkovec 28, 49294 Kraljevac,
ter kupcem Marjanom Fekonjo, stan. Marčičeva ulica 12c, 2000 Maribor, za nakup
nepremičnine parc. št. 1078/2 in parc. št.
1949/5, k.o. Bizeljsko, pripisane pri vl. št.
464, k.o. Bizeljsko, do idealnih 2/3 celote in
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
2002 med prodajalcem Berič Vjekoslavom,
stan. Kačkovec 28, 49294 Kraljevac, in kupcem Marjanom Fekonjo, stan. Marčičeva ulica 12/c, 2000 Maribor, za nakup nepremičnine parc. št. 1078/2 in 1949/5, pripisane
pri vl. št. 464, k.o. Bizeljsko, do idealne 1/3
celote.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist imetnika: Fekonja Marjana, Marčičeva ulica 12c, Maribor.
Okrajno sodišče v Brežicah poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 6. 2009
Dn 6093/2008
Os-4173/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko s sklepom z dne 8. 5. 2009 v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Rojc Tanje, Gajstova
pot 19, Šentjur, ki ga zastopa Kapitol nepremičnine d.o.o., Bežigrajska 7, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe s pobotom terjatev z dne 30. 4. 1992, sklenjeno med prodajalko Občino Celje in Ljubljanska banka
– Splošna banka Celje d.d., kupcem in
– kupoprodajne pogodbe št. I./44 z dne
9. 7. 1993, sklenjeno med prodajalko Ljub
ljanska banka – Splošna banka Celje d.d.
in kupcem Podgoršek Ano, Petrovče 48,
Petrovče.
Listini se nanašata na nepremičnino z ident. št. 16.E stanovanjska raba, v izmeri 36,17 m2, na naslovu: Ulica Frankolovskih žrtev 7, Celje, vpisana v vl. št. 2346/17,
k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagateljice je
listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri navedeni nepremičnini se zahteva v korist osebe z imenom: Rojc Tanja, roj. 10. 8. 1970,
stan. Gajstova pot 19, Šentjur.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 5. 2009

Dn 1644/2006
Os-4424/09
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Tanji Dolar Božič s sklepom z dne 15. 4. 2009, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog pravne osebe
GITA d.o.o., Proseniško 50, Šentjur, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe za
zgradbo in zemljišče z dne 14. 11. 1994, ki
sta jo sklenila EMO, emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna d.o.o. kot prodajalec
in Jože Jurčak kot kupec, ter kupoprodajne pogodbe za zgradbo in zemljišče z dne
14. 11. 1994, ki sta jo sklenila EMO, emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o. kot
prodajalec in Dušan Kladnik kot kupec, za
nepremičnino št. identifikatorja 1.E nestanovanjska raba v površini 38,99 m2, na naslovu Mariborska cesta 53, Celje, vpisano v vl.
št. 2305/2 k.o. Spodnja Hudinja. Po izjavi
predlagateljice sta listini izgubljeni.
Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini št. identifikatorja 1.E na naslovu Mariborska cesta 53, Celje, v vl. št. 2305/2 k.o.
Spodnja Hudinja se zahteva v korist pravne
osebe GITA d.o.o., Proseniško 50, Šentjur,
do celote nepremičnine.
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 predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2009
Dn 9313/2006
Os-4108/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katarine Eržen, Ob pristanu 6,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Grobelnik in parterji iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za garažo
G18 v kleti na Trubarjevi 77, 79, 81 v Ljub
ljani, z ident. št. 318.E, vpisano v podvl. št.
2292/18, k.o. Tabor, dne 28. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 9313/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 16. 1.
1998, sklenjene med prodajalcema Zabukovec Vojkom in Dušanko, oba Tržaška 45,
Ljubljana, in kupovalko Katarino Eržen, Ob
pristanu 6, Ljubljana, za garažo G18 v kleti
na Trubarjevi 77, 79, 81 v Ljubljani, z ident.
št. 318.E, vpisano v podvl. št. 2292/18,
k.o. Tabor.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
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Dn 19012/2007
Os-4109/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Skitek Dušana, Ziherlova 38, Ljubljana
in Skitek Katje, Ziherlova 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
stanovanje kot posamezni del stavbe v izmeri 78,77 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisano v podvl.
št. 5985/17, k.o. Trnovsko predmestje, dne
22. 4. 2009, pod opr. št. Dn 19012/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 378/81-M.G. z dne
27. 12. 1981, sklenjene med prodajalcema Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana
in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč
Vič p.o., Tomažičeva c. 10, Ljubljana ter
kupcema Horvat Tomažem in Horvat Miro,
oba Preradovičeva 18, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje kot posamezni del
stavbe, v izmeri 78,77 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident. št. 17.E,
vpisano v podvl. št. 5985/17, k.o. Trnovsko
predmestje;
– dodatka št. 1/412-121/82-M.G. k pogodbi št. 378/81 z dne 27. 12. 1981 o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z dne
25. 11. 1982, sklenjenega med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana VičRudnik, Trg MDB 14, Ljubljana in Zavodom
za izgradnjo Ljubljane n.sol.o., TOZD Urejanje stavbnega zemljišča n.sub.o., Kardeljeva ploščad 22, Ljubljana ter kupcema Horvat
Tomažem in Horvat Miro, oba Preradovičeva 18, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje kot posamezni del stavbe v izmeri
78,77 m2, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 17.E, vpisano v podvl.
št. 5985/17, k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
Dn 23373/2006
Os-4110/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lojk Sama, Na jami 5, Ljubljana,
ki ga zastopa družba Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št.
78 v 11. nadstropju, na naslovu Na jami
5 v Ljubljani, z ident. št. 78.E, vpisano podvl.
št. 2144/78, k.o. Spodnja Šiška, dne 29. 4.
2009, pod opr. št. Dn 23373/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 2425/1-67/OD z dne
3. 8. 1967, sklenjene med prodajalcem
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Šiška, in kupovalko Marinko
Gregorinčič, Titova 175, Ljubljana, za stanovanje št. 78 v 11. nadstropju, na naslovu Na jami 5 v Ljubljani, z ident. št. 78.E,

vpisano v podvl. št. 2144/78, k.o. Spodnja
Šiška,
– kupne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med prodajalko Marinko Gregorinčič, Titova 175, Ljubljana, in kupcem Gabrovšek Janezom, Na jami 5, Ljubljana, za
stanovanje št. 78 v 11. nadstropju, na naslovu Na jami 5 v Ljubljani, z ident. št. 78.E,
vpisano v podvl. št. 2144/78, k.o. Spodnja
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 28421/2004
Os-4111/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vidic Jože, Vojkova
cesta 73, Ljubljana, ki jo zastopa družba
Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnini z ident. št. dela stavbe 1736-103-203,
k.o. Brinje I, dne 10. 2. 2009, pod opr. št.
Dn 28421/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 9. 1984,
sklenjene med Faganel Božano in Kajkić
Mijo, obe Hošiminhova 3, Ljubljana (kot
prodajalkama) in Sviben Ivanom ter Sviben
Paulo, Prebold 98, Prebold (kot kupcema),
za nepremičnino z ident. št. dela stavbe
1736-103-203, k.o. Brinje I.
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 19. 5. 2009
Dn 20688/2007
Os-4114/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Škoda Goričan Irene Katje, Grajzerjeva ul. 28, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, stanovanje
št. 30 v 3. nadstropju, na naslovu Grajzerjeva ulica 28, Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisano v podvl. št. 4586/31, k.o. Kašelj, dne
28. 4. 2009, pod opr. št. Dn 20688/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa št.
2/87 z dne 9. 10. 1987, k prodajni pogodbi
št. 8/87 z dne 16. 6. 1987 in aneksu št.
1/87 z dne 2. 9. 1987, sklenjenega med
prodajalcem SOZD ZIGP IMOS Ljubljana,
Linhartova 11a, zanj IMOS Inženiring, Linhartova 13, Ljubljana in kupcema Kar Zlatom in Bojano, oba Kržičeva 8, Ljubljana,
za nepremičnino, stanovanje št. 30 v 3. nadstropju, na naslovu Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, z ident. št. 30.E, vpisano v podvl.
št. 4586/31, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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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 19. 5. 2009
Dn 19695/2007
Os-4116/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zakrajšek Franca, Ziherlova ul. 43,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino, stanovanje, kot posamezni
del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 41.E, vpisano v podvl.
št. 5985/41, k.o. Trnovsko predmestje, dne
16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 19695/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št. 405/81-M.G. z dne
21. 12. 1981, sklenjeno med prodajalcema Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana ter kupcema Levstik Adrijanom, in Levstik Ivano,
oba Jamova 53, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, stanovanje, kot posamezni
del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, z ident. št. 41.E, vpisano v podvl.
št. 5985/41, k.o. Trnovsko predmestje;
– dodatka št. 1/412-87/82-M.G. k pogodbi št. 405781 z dne 21. 12. 1981 o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob
Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo z dne
26. 11. 1982, sklenjenega med prodajalcema Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje
stavbnih zemljišč Vič p.o., Ljubljana ter kupci Levstik Adrijanom, Levstik Snežano, vsi
Jamova 52, Ljubljana ter Veble Elizabeto,
Ziherlova 4, Ljubljana, za nepremičnino, stanovanje, kot posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident.
št. 41.E, vpisano v podvl. št. 5985/41, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
Dn 25534/2007
Os-4117/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Maier Marije Mire, Ziherlova ul. št. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje, na naslovu Ziherlova ulica 41, Ljub
ljana, z ident. št. 13.E, vpisano v podvl.
št. 6003/13, k.o. Trnovsko predmestje, dne
9. 4. 2009, pod opr. št. Dn 25534/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D«
ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št.
412-135/82-G.M. z dne 3. 12. 1982, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič – Rudnik ter Zavodom
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za izgradnjo Ljubljane n.sol.o., TOZD urejanje stavbnega zemljišča n.sub.o., Kardeljeva ploščad 22, Ljubljana (kot prodajalca) in
Maier Petrom, Finžgarjeva 6, Ljubljana, Maier Dionizijem ter Maier Miro, oba Stara c.
5/c, Portorož (kot kupci), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 13.E, vpisano v podvl. št.
6003/13, k.o. Trnovsko predmestje.
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. 5. 2009

6. 3. 1978, sklenjene med GIP Ingrad Celje,
Ljubljanska cesta 16, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kraljič Marjano, Moškričeva 12,
Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki
ima sedaj ident. št. 102.E, vpisano v podvl.
št. 4159/26 in parc. št. 2219/312 in parc.
št. 2219/312, vpisano v vl. št. 4167, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009

Dn 21229/2006
Os-4118/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mikljič Hribar Nataše, Viška 49b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino stanovanje
št. 10 v III. nad. z ident. št. 13.E in shramba
št. 10 v kleti z ident. št. 14.E, na naslovu
Clevelandska ulica 21a, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 370/10, k.o. Nove Jarše, dne
30. 4. 2009, pod opr. št. Dn 21229/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 0899/01-HB z dne
22. 9. 1993, sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva
ploščad 25, Ljubljana (kot prodajalcem) in
Kranjec Vesno, Clevelandska 21a, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 13.E in 14.E, vpisano v podvl. št.
370/10, k.o. Nove Jarše;
– aneksa I k prodajni pogodbi št. 0899/01hb z dne 19. 11. 1993, št. 0899/01-BM z dne
14. 4. 1998, sklenjenega med Republiko
Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana (kot prodajalcem) in Kranjec Vesno, Clevelandska 21a,
Ljubljana (kot kupovalko), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 13.E in 14.E, vpisano v podvl. št. 370/10, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009

Dn 6080/2009
Os-4128/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Radonič Županič Ine,
Nade Ovčakove 44, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki,
Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnini parc. št.
59/20 in parc. št. 59/37, vpisani v vl. št. 956,
k.o. Brinje I, dne 23. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 6080/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 11.
1970, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad-Moste«, Topniška ulica
58, Ljubljana (kot prodajalcem) in Radonič
Benediktom ter Radonič Lidijo, oba Nade
Ovčakove h. št. 44, Ljubljana (kot kupca), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 59/20
in parc. št. 59/37, vpisani v vl. št. 956, k.o.
Brinje I;
– darilne pogodbe z dne 10. 12. 1998,
sklenjene med Radonič Benediktom in Radonič Lidijo, oba Nade Ovčakove 44, Ljub
ljana (kot darovalca) in Radonič Ino, Nade
Ovčakove 44, Ljubljana (kot obdarjenko), za
nepremičnino, ki ima sedaj parc. št. 59/20
in parc. št. 59/37, vpisani v vl. št. 956, k.o.
Brinje I.
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 Ljubljani
dne 18. 5. 2009

Dn 28210/2008
Os-4127/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Bizilj Ljerke, Ul. bratov Učakar 110, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice, vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine in vknjižbe hipoteke
za nepremičnino, stanovanje št. 2 v pritličju,
na naslovu Ulica bratov Učakar 110, Ljub
ljana, z ident. št. 102.E, vpisano v podvl. št.
4159/26 in parc. št. 2219/312 dvorišče v izmeri 43,00 m2, vpisano v vl. št. 4167, k.o.
Zgornja Šiška, dne 5. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 28210/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 78-6106 z dne

Dn 19892/2007
Os-4129/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Arhar Katje, Prušnikova ulica 30,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino stanovanje, na naslovu
Klanska ulica 10, Medvode, z ident. št. 1.E,
vpisano v podvl. št. 1026/1, k.o. Medvode,
dne 2. 4. 2009, pod opr. št. Dn 19892/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 29. 5. 1991, sklenjene med
prvo pogodbeno stranko Kastelic Marijo,
Klanska 10, Ljubljana in drugo pogodbeno
stranko Marinko Janezom, Mala Čolnarska
št. 17, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje, na naslovu Klanska ulica 10, Med-

vode, z ident. št. 1.E, vpisano v podvl. št.
1026/1, k.o. Medvode.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 25717/2005
Os-4130/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Grabnar Angele, Grm 2, Šentvid pri
Stični, ki jo zastopa Mejnik podjetje za gospodarske storitve d.o.o., Letališka c. 32j,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino stanovanje št. 24, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 24.E,
vpisano v podvl. št. 3385/24, k.o. Dravlje,
dne 7. 4. 2009, pod opr. št. Dn 25717/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 72-4168 z dne
15. 6. 1972, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana in
kupcema Gorjanc Ferdom in Gorjanc Elizabeto, oba Šišenska 17, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje št. 24, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 24.E,
vpisano v podvl. št. 3385/24, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 6.
1974, sklenjene med prodajalcema Gorjanc
Ferdom in Gorjanc Elizabeto, oba Šišenska
17, Ljubljana in kupcema Hegeduš Vero,
Celovška 263, Ljubljana, za nepremičnino
stanovanje št. 24, na naslovu Celovška
c. 263, Ljubljana, z ident. št. 24.E, vpisano v podvl. št. 3385/24, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 5.
1977, sklenjene med prodajalko Hegeduš
Vero, Celovška 263, Ljubljana in kupcema
Kovačič Božidarjem, Titova III, Ljubljana in
Kovačič Bredo, Smrekarjeva 8, Ljubljana, za
nepremičnino stanovanje št. 24, na naslovu
Celovška c. 263, Ljubljana, z ident. št. 24.E,
vpisano v podvl. št. 3385/24, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 20200/2007
Os-4131/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lorbek Tine, Tržaška cesta 51a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino stanovanje št. 11 v 2. nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 51a, Ljub
ljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl. št.
4394/7, k.o. Vič, dne 28. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 20200/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 529/67 iz leta
1967, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem GP Tehnograd, Tržaška cesta
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68a, Ljubljana in kupcema Zakrajšek Srečkom in Gabrijelo, oba Brilejeva 15, Ljub
ljana, za nepremičnino stanovanje št. 11 v 2.
nadstropju, na naslovu Tržaška cesta 51a,
Ljubljana, z ident. št. 7.E, vpisano v podvl.
št. 4394/7, 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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2009
Dn 20150/2007
Os-4132/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškokjižni zadevi predlagateljice Pavlič Ide, Ziherlova ul. št. 43, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino stanovanje, kot posamezni del
stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljub
ljana, z ident. št. 35.E, vpisano v podvl.
št. 5985/35, k.o. Trnovsko predmestje, dne
21. 4. 2009, pod opr. št. Dn 20150/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o skupni graditvi stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št. 371/79 z dne 10. 12.
1979, sklenjene med Iskro, Biro za industrijski inženiring, Snežniška 1, Ljubljana,
Izvršilnim svetom skupščine SRS, Prešernova cesta, Ljubljana, Jugobanko, Temeljna
banka Ljubljana, Titova cesta 32, Ljubljana,
Gradbenim podjetjem »Tehnika« Ljubljana,
Vošnjakova 8, Ljubljana, Ljubljansko kulturno skupnostjo Ljubljana, Cigaletova 5, Ljub
ljana, Republiškim sekretariatom za notranje
zadeve SRS, Kidričeva 2, Ljubljana, Samoupravno interesno skupnostjo za uresničevanje 10-letnega programa izgradnje cestnega
omrežja mesta Ljubljane, Beethovnova ul.
št. 4, Ljubljana, Skladom združenih sredstev republiških organov za stanovanjsko
gradnjo, Zupančičeva 3, Ljubljana, Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljub
ljana Vič – Rudnik, Trg MDB 14, Ljubljana,
Univerzo Edvarda Kardelja v Ljubljani, Trg
osvoboditve 11, Ljubljana, Upravo javne
varnosti v Ljubljani, RSNZ, Prešernova 18,
Ljubljana, Urbanističnim inštitutom SRS,
Jamova 18, Ljubljana in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič, Tomažičeva c.
10, Ljubljana, za nepremičnino stanovanje,
kot posamezni del stavbe, na naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident. št. 35.E,
vpisano v podvl. št. 5985/35, k.o. Trnovsko
predmestje;
– pogodbe o zamenjavi stanovanj št.
V-185/83 z dne 11. 8. 1983, sklenjene med
prvo pogodbeno stranko Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urejanje, Kardeljeva ploščad 22 in drugo pogodbeno stranko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Ljubljana Kersnikova 6/VI, za nepremičnino
stanovanje, kot posamezni del stavbe, na
naslovu Ziherlova ulica 43, Ljubljana, z ident.
št. 35.E, vpisano v podvl. št. 5985/35, k.o.
Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 9659/2009
Os-4133/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Vesne Žabkar, Ulica bratov Učakar 82, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino,
garažo št. G 23 v kleti v Ljubljani, z ident.
š. 119.E, vpisano v podvl. št. 3784/71, k.o.
Zgornja Šiška, dne 21. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 9659/2009, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu garaže, št. G-2051 z dne
20. 11. 1979, sklenjene med SGP »Zidar«,
Trg zbora odposlancev 56, Kočevje (kot prodajalcem) in Bratina Vinkom, Ulica bratov
Učakar 72, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 119.E,
vpisano v podvl. št. 3784/71, k.o. Zgornja
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2009
Dn 26548/2007
Os-4155/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Barko d.o.o., Koprska ul.
92, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Zoran Korenčan iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4786
– parc. št. 492/34 in 492/32 k.o. Trnovsko
predmestje, dne 15. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 26548/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1.
1996, sklenjene med Astra tehnična trgovina
d.d. Ljubljana, Petra Marketing d.o.o., Ljub
ljana, Sinter Commerce d.o.o. Ljubljana,
Boc Jožetom, Podlipoglav 183, Ljubljana
Dobrunje in MD Metali d.o.o. Podnanos ter
Remats d.o.o. Ljubljana, za delež na parc.
št. 492/32, 492/33, 492/44 in 492/45 k.o.
Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 1.
1996, sklenjene med Astra tehnična trgovina d.d. Ljubljana, Petra Marketing d.o.o.,
Ljubljana, Sinter Commerce d.o.o. Ljub
ljana, Boc Jožetom, Podlipoglav 183, Ljub
ljana Dobrunje, MD Metali d.o.o. Podnanos
in Remats d.o.o. Ljubljana za delež na parc.
št. 492/34 k.o. Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6.
1999, sklenjene med Remats d.o.o. Ljub
ljana in Srakar Mihaelom, Cesta na Svetje
8, Medvode, za parc. št. 492/30 in 492/32,
ter za delež na parc. št. 492/34 in 492/35,
vse k.o. Trnovsko predmestje;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Srakar Mihaelom, Cesta na Svetje 8, Medvode in Barko d.o.o. Ljubljana za parc. št.
492/32, ter za delež na parc. št. 492/34 in
492/35, vse k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 31099/2007
Os-4156/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Koselj Miha, Kotnikova ulica 36, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 1627/58 – garaža v nadstropju, z ident.
št. 1736-0062-058, v garažni stavbi v Ljub
ljani, ob Kumrovški ulici – k.o. Brinje I, dne
16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 31099/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
391/74 z dne 2. 12. 1974, sklenjene med
GP Obnova Ljubljana ter Koselj Mihom in
Kajtna-Koselj Miro, za garažo št. 58 v I.
nadstropju v garažni hiši Triplex v soseski
BS3 k.o. Brinje.
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. 5. 2009
Dn 26511/2007
Os-4157/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pesjak Blaža, Dunajska
cesta 103, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Andrej Rauter iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 4149/5 – stanovanje št. 5 v 1. nadstropju (6. etaži) s shrambo v 2. kleti (1. etaži) z ident. št. 2636-0318-005, v poslovno
stanovanjski stavbi v Ljubljani, Dunajska cesta 103, k.o. Bežigrad, dne 14. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 26511/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
–
soinvestitorske
pogodbe
št.
190/84 z dne 17. 10. 1984, sklenjene med
ZIGP IMOS, o.sol.o. Ljubljana ter Dovjak
Majo, Linhartova 5, Ljubljana in Beltram Petrom, Dolga reber 2d, Koper, za stanovanje
št. 5 v 1. nadstropju v k.o. Bežigrad,
– kupne pogodbe z dne 29. 10. 1990,
sklenjene med Dovjak Majo, Titova 133,
Ljubljana in Beltram Petrom, Dolga reber
2d, Koper ter Kraševec Cirilom, Stražarjeva
3, 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 15. 5. 2009
Dn 30129/2007
Os-4158/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
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zadevi predlagatelja Trstenjak Franja, Selanov trg 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1888/3
– stanovanje št. 3 v I. nadstropju z ident.
št. 1754-0532-005 in shramba št. 3 v kleti z ident. št. 1754-0532-006, v Ljubljani, Selanov trg 5 – k.o. Šentvid nad Ljubljano, dne
14. 4. 2009, pod opr. št. Dn 30129/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2293/92 z dne
17. 3. 1992, sklenjene med Mestom Ljubljana
in Trstenjak Miro, Selanov trg 5, Ljubljana,
za stanovanje št. 3 v prvem nadstropju, na
naslovu Selanov trg 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2009
Dn 29140/2007
Os-4159/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Labernik Tadeja, Rožanska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium d.o.o. Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 4024/5 – stanovanje št. 5 v 2.
nadstropju s shrambo št. 5 v kletni etaži
stavbe, z ident. št. 2636-0340-005, v Ljub
ljani, Rožanska ulica 2 k.o. Bežigrad, dne
16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 29140/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 1965, sklenjene
med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
ObS Ljubljana - Bežigrad in Dovgan Dušanom ter Dovgan Marinko, oba Resljeva 28,
Ljubljana, za stanovanje št. 5 v 2. nadstropju v Triglavski ulici, k.o. Brinje.
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 15. 5. 2009
Dn 29567/2007
Os-4160/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Artač Andreja, Cigaletova 7, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Brane Gorše iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 626/10 – 2-sobno stanovanje št. 10 v 3.
nadstropju s shrambo št. 10 v kleti, z ident.
št. 1725-0308-008, v Ljubljani, Cigaletova
ul. 7 – Ajdovščina, dne 14. 4. 2009, pod opr.
št. Dn 29567/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-438/91 z dne 10. 12. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Center in
Artač Andrejem, Cigaletova 7, Ljubljana, za
stanovanje v 3. nadstropju, na naslovu Cigaletova ulica 7, Ljubljana.
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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. 5. 2009
Dn 26301/2007
Os-4161/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Jerman Sande, Bevkova 52, Kamnik, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 1441/2
– stanovanje št. 2 v pritličju, z balkonsko
ložo in s kletjo, Šarhova ulica 16, Ljubljana,
k.o. Brinje I, dne 31. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 26301/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
–
kupoprodajne
pogodbe
št.
134/254 z dne 4. 11. 1965, sklenjene med
Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana-Bežigrad in Ložar Alojzem,
Ribnica 43 na Dolenjskem, za stanovanje
št. 2 na Šarhovi 16, Ljubljana,
– darilne pogodbe z dne 8. 6. 1983, sklenjene med Alojzom Ložarjem, Taborska 12a,
Ljubljana in Plesec Nušo, roj. Ložar, Šarhova 16, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 6.
1983, sklenjene med Plesec Nušo, roj. Ložar, Šarhova 16, Ljubljana in Homar Jankom, Kamnik, Jurčičeva 14.
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. 5. 2009
Dn 9775/2008
Os-4162/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Krivokapa Mirsada,
Fabianijeva 25, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 4114/29 – stanovanje samska soba št.
7 s kletjo, z ident. št. 2636-3874-029, Linhartova 94 k.o. Bežigrad, dne 16. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 9775/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe z dne 16. 1. 1967,
sklenjene med Industrijsko konfekcijo Modna oblačila in Bratuša Marijo, Linhartova
94, Ljubljana za samsko sobo,
– potrdila z dne 13. 2. 2001, izdanega od
Labod d.d. Novo mesto, k pogodbi o nakupu samske sobe št. 7, Linhartova 94, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2009

Dn 31221/2007
Os-4163/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Bizjak Špele, Linhartova cesta 90, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin pri nepremičnini vpisani v vl. št.
4114/73 – stanovanje št. 56, s kletjo, v etaži
1, 2 in 9, z ident. št. 2636-3874-212, v Ljub
ljani, Linhartova cesta 90 – k.o. Bežigrad,
dne 16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 31221/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 70/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med PO Iskra elektrozveze, Ljubljana in Marijo Pudja, Linhartova 90, Ljubljana, za 2-sobno stanovanje
št. 56 v II. nadstr., v Ljubljani, Linhartova 90,
Ljubljana, k.o. Bežigrad.
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. 5. 2009
Dn 15155/2007
Os-4164/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je
po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Likar Slavice, Staretova 11, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 6217/47 – stanovanje
št. 47 v VII. nadstropju, s shrambo v pritličju, z ident. št. 1722-4426-047, Trnovska ul.
2, Ljubljana, k.o. Trnovsko predmestje, dne
23. 4. 2009, pod opr. št. Dn 15155/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. VS-1
76/83 z dne 24. 6. 1983 sklenjene med
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana ter Poje Jožico in Poje
Aleksandro, obe Zelena pot 11, Ljubljana,
za stanovanje št. 47 v 7. nadstr., v objektu
B1 soseska VS-1 Trnovo,
– prodajne pogodbe z dne 17. 11. 1986
sklenjene med Poje Jožico, Zelena pot 11,
Ljubljana in Poje Aleksandro, Trnovska 2,
Ljubljana ter Zupančič Milanom, Radomlje,
Pod hribi 1,
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja po 64. členu ZZZDR z dne 11. 3.
1987 sklenjenega med Zupančič Metko roj.
Skubic in Zupančič Milanom, oba Radomlje,
Pod hribi 1.
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 13. 5. 2009
Dn 24900/2007
Os-4165/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Graunar Metke, Ziherlova ul. št. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini vpisani v vl.
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št. 6003/12 – stanovanjska raba z ident.
št. 1722-4440-012, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, k.o. Trnovsko predmestje, dne 30. 3. 2009, pod opr.
št. Dn 24900/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D« ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo, št. 282/81-M.G. z dne
5. 10. 1981, in dodatka k tej pogodbi z dne
26. 11. 1982, sklenjena med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana Vič
– Rudnik, Zavodom za urejanje stavbnih
zemljišč Vič, p.o., Ljubljana, ter Petkovšek
Borutom in Ano, Ljubljana, Herbersteinova
5, za 2,5-sobno stanovanje v objektu D-2,
št. stan. 12, v II. nadstropju.
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 13. 5. 2009

št. 6003/41 – stanovanjska raba z ident.
št. 1722-4440-041, v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Ziherlova ulica 41, stoječi na
parc. št. 74/8 k.o. Trnovsko predmestje, dne
6. 3. 2009, pod opr. št. Dn 25308/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o vključitvi v gradnjo stanovanjskega objekta »D«
ob Ziherlovi ulici v soseski VS-1 Trnovo št.
282/81-M.G. z dne 29. 9. 1981 in dodatka
št. 1/412-95/82-M.G. z dne 26. 11. 1982,
sklenjena med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana Vič-Rudnik in Zavodom za urejanje stavbnih zemljišč Vič p.o.,
Ljubljana, ter Selič Antonijo iz Ljubljane,
Steletova 6, za garsonjero št. 41 v objektu
D-2, v Trnovem.
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. 5. 2009

Dn 30306/2007
Os-4167/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Kunstelj Andreja, Ulica
Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 332 – parc. št. 594, 595 in 596/2
k.o. Preska z dne 14. 4. 2009, pod opr. št.
Dn 30306/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe, z dne 16. 12. 1980, sklenjene med Kunstelj Ivano, Vaše 42, Medvode in Kunstelj Andrejem, Ulica Pohorskega
bataljona 57, Ljubljana, za nepremičnine
parc. št. 594, 595 in 596/2, k.o. Preska.
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. 5. 2009
Dn 29356/2007
Os-4169/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Žibert Franca, Ponova
vas 98, Grosuplje, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini vpisani v vl. št. 2923/20
– stanovanje št. 14a, garsonjera v 2. nad.
na jugozahodni strani s kletjo, v izmeri
2,55 m2, v Ljubljani, Kogojeva 10, k.o. Dravlje,
dne 16. 4. 2009, pod opr. št. Dn 29356/2007
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 14. 2. 1990, sklenjene med Babnik
Štefanijo, Ljubljanska ulica 12, Šmarje Sap,
Štepec Alojzijo, Hradeckega 17, Ljubljana
in Žitnik Jožetom, Hrastje 5, Grosuplje ter
Stefančič Alešom, Šarhova 18, Ljubljana, za
garsonjero št. 14a v 2. nadstropju na jugozahodni strani, na naslovu Kogojeva 10, Ljub
ljana, k.o. Dravlje.
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. 5. 2009
Dn 27245/2007
Os-4170/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Sambolec Tanje, Medvedova cesta 10, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 2276/2 – stanovanje št. 3 v pritličju (2.
etaži) s shrambo št. 3 v kleti (1. etaži) z ident.
št. 1740-1611-002, k.o. Spodnja Šiška – stanovanje št. 3 v pritličju stanovanjske stavbe,
na naslovu v Ljubljani, Medvedova cesta 10,
k.o. Spodnja Šiška, dne 16. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 27245/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-466-262/91 z dne 5. 11.
1991, sklenjene med Občino Ljubljana – Šiška in Brvar Alojzijo, Medvedova 10, Ljub
ljana, za stanovanje št. 3 v stanovanjski hiši,
na naslovu Medvedova 10, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 5. 2009
Dn 31235/2007
Os-4171/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gril Anice, Vožarski
pot 8, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro
Košak iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini vpisani v vl.
št. 444/29 – stanovanje z oznako 29 v etaži
6 in 1, z ident. št. 1728-0431-029, v Ljub
ljani, Vožarski pot 8 – k.o. Ljubljana mesto,
dne 16. 4. 2009, pod opr. Dn 31235/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 0748 z dne 22. 10. 1993, sklenjene med Ljubljansko banko d.d., Ljubljana
in Gril Pavlom, Vožarski pot 8, Ljubljana, za
2-sobno stanovanje št. 29 v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Vožarski
pot 8, 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 14. 5. 2009
Dn 25308/2007
Os-4190/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Selič Antonije, Ziherlova ulica št. 41, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pri nepremičnini, vpisani v vl.
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Dn 32500/2008
Os-4221/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Štuhec Primoža, Hubadova ul. 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, garažo št.
53 v pritličju, na naslovu Hubadova ulica,
Ljubljana, z ident. št. 53.E vpisano v podvl.
št. 1449/53 k.o. Brinje I, dne 21. 5. 2009, pod
opr. št. Dn 32500/2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, sklenjene med Skladom za gradnjo stanovanjskih hiš občine Ljubljana Bežigrad (kot prodajalcem) in Stanovanjskim
podjetjem »Bežigrad«, Vojkova 1, Ljubljana
(kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj
ident. št. 53.E, vpisano v podvl. št. 1449/53,
k.o. Brinje I;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem »Bežigrad«, Vojkova 1, Ljubljana (kot
prodajalcem) in Dernovšek Lojzetom, Šarhova 26, Ljubljana (kot kupcem), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 53.E, vpisano v podvl. št. 1449/53, k.o. Brinje I.
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 navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009
Dn 26858/2008
Os-4274/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lovišček Anice, Pavšičeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 78 v 8. nadstropju, z ident. št. 151.E in
shramba št. 78 v kleti z ident. št. 152.E, na
naslovu Pavšičeva ulica 4, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 735/77, k.o. Zgornja Šiška,
dne 9. 4. 2009, pod opr. št. Dn 26858/2008,
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izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. 205 z dne 15. 1.
1976, sklenjene med Gradbenim podjetjem
»Megrad« Ljubljana, n.sol.o., Celovška c.
136, Ljubljana – TOZD Gradbena operativa, n.sub.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Lovišček Ano ter Lovišček Vladislavom, oba
Merčnikova 9, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 151.E
in 152.E, vpisano v podvl. št. 735/77, k.o.
Zgornja Šiška;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe št. 205 z dne 15. 1. 1976, z dne 8. 6.
1977, sklenjene med Gradbenim podjetjem
»Megrad« Ljubljana, n.sol.o., Celovška c.
136, Ljubljana – TOZD Gradbena operativa, n.sub.o., Ljubljana (kot prodajalcem) in
Lovišček Ano ter Lovišček Vladislavom, oba
Merčnikova 9, Ljubljana (kot kupcema), za
nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 151.E
in 152.E, vpisano v podvl. št. 735/77, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009
Dn 17543/2006
Os-4276/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mestne občine Ljub
ljana, Mestni trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino na parc. št.
127/7, 73/1.S, 73/4.S, vpisano v vl. št. 192,
k.o. Gradišče II, dne 2. 3. 2009, pod opr. št.
Dn 17543/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe namesto razlastitve z dne 14. 7.
1987, sklenjene med Skupnostjo za ceste
Ljubljana (kot prvo pogodbena stranka) in
Janković Dragoslavom ter Francko, oba Jadranska 7, Ljubljana (kot drugo pogodbeni
stranki), za nepremičnino na parc. št. 127/7,
73/1.S, 73/4.S, vpisano v vl. št. 192, k.o.
Gradišče II.
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. 5. 2009
Dn 26254/2007
Os-4277/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nine Jerman, Vižmarska pot 22, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Jožica Bauman Gašperin, Tavčarjeva 3/II,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino s parc. št. 1032/1, vpisno v vl.
št. 1091, k.o. Vižmarje, dne 22. 4. 2009, pod
opr. št. Dn 26254/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7.
1995, sklenjene med Tadič Ljubom in Tadič
Džurdžico, oba Bilečanska 2, Ljubljana (kot
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prodajalcema) in Peršič Friderikom, Gostična
cesta 37, Nožice, Radomlje, za nepremičnino s parc. št. 1032/1, vpisano v vl. št. 1091,
k.o. Vižmarje.
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. 5. 2009

16. 12. 2002, v katerem Milan Murko, rojen
28. 9. 1960, stanujoč Grunduličeva ulica 20,
Maribor, potrjuje prejem plačila 1,000.000,00
SIT v skladu s III. členom razdružilne pogodbe in dovoljuje, da se pri njegovem solastniškem deležu na nepremičnini parc. št. 160,
pripisani vl. št. 131, k.o. Razvanje, vknjiži
lastninska pravica v korist Zlatke Murko, rojene 10. 4. 1957, stanujoče Krožna pot 12,
Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2009

Dn 4525/2009
Os-4283/09
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Radanović Vanje, Ulica
bratov Učakar 122, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino, stanovanje
št. 14 v 2. nadstropju, z ident. št. 75.E in pomožni prostor št. 14 v kleti z ident. št. 76.E, na
naslovu Ul. bratov Učakar 122, Ljubljana, vpisano v podvl. št. 3920/38, k.o. Zgornja Šiška,
dne 25. 3. 2009, pod opr. št. Dn 4525/2009,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 28. 10. 1983,
sklenjene med Sonnenwald Samom in Sonnenwald Marjeto, oba Ulica bratov Učakar
122, Ljubljana (kot prvo pogodbeni stranki)
in Gašperlin Tomažem in Gašperlin Zdenko,
oba Ulica bratov Učakar 130, Ljubljana (kot
drugo pogodbeni stranki), za nepremičnino,
ki ima sedaj ident. št. 75.E in 76.E, vpisano v podvl. št. 3920/38, k.o. Zgornja Šiška;
– prodajne pogodbe z dne 14. 9. 1990,
sklenjene med Gašperlin Tomažem in Gašperlin Zdenko, oba Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana (kot prodajalcema) in Radanovič
Vanjo ter Radanovič Danico, oba Marinkov
trg 14, Ljubljana (kot kupcema), za nepremičnino, ki ima sedaj ident. št. 75.E in 76.E,
vpisano v podvl. št. 3920/38, k.o. Zgornja
Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2009

Dn 5717/09
Os-4677/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vojka Slokana, stanujočega Dolarjeva ulica 10, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, pripisani
podvl. št. 1437/7, k.o. Maribor – Grad, v korist
Alojzija Štera in Ane Šter, stanujočih Maistrova ulica 11, Maribor, pod opr. št. Dn 5717/09,
dne 15. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 727/94 z dne 15. 3.
1995, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91)
med prodajalcem Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, Slovenska ulica 40, Maribor, ki ga je zastopal v.d. direktorja Boris
Škerbinek, in kupcema Alojzijem Šterom,
EMŠO: 0307939500047 in Ano Šter, EMŠO:
2207937505168, stanujočih Maistrova ulica
11, Maribor, s katero je prodajalec kupcema
prodal stanovanje št. 5, v pritličju stanovanjske hiše, Maistrova ulica 11, Maribor, parc. št.
970/, k.o. Maribor – Grad, in na tem dovolil
vknjižbo etažne lastninske pravice v korist
kupcev, vsakega do ½ celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 Alojzija
Štera in Ane Šter.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2009

Dn 12371/06
Os-4675/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Zlatke Murko, stanujoče Krožna pot 12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini parc.
št. 160.S, vl. št. 131, k.o. Razvanje, pod
opr. št. Dn 12371/06, dne 22. 5. 2009 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– razdružilne pogodbe z dne 11. 9. 2002,
ki sta jo sklenila Zlatka Murko, rojena 10. 4.
1957, stanujoča Krožna pot 12, Maribor, in
Milan Murko, rojen 28. 9. 1960, stanujoč
Grunduličeva ulica 20, Maribor, kot solastnika
vsak do ½ celote nepremičnine parc. št. 160,
pripisane vl. št. 131, k.o. Razvanje, s katero
je Milan Murko prenesel svoj delež na nepremičnini na Zlatko Murko in
– potrdila o prejemu plačila po razdružilni pogodbi z dne 11. 9. 2002, izdanem dne

Dn 4773/09
Os-4678/09
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Boruta Faleža, stanujočega Medič 198, Kamnica, ki ga zastopa
notarka Ines Bukovič, Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, pripisani podvl. št. 1755/18,
k.o. Spodnje Radvanje, v korist predlagatelja v višini ½ celote in v korist Andreja Faleža, stanujočega Grablovičeva 36, Ljubljana,
pod opr. št. Dn 4773/09, dne 21. 5. 2009
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe,
sklenjene med izročevalko Nušo Falež, roj.
Bratuša, roj. 31. 12. 1922, stanujočo v Mariboru, Knafelčeva ulica 32, in prevzemnikoma Borutom Faležem, roj. 20. 1. 1956,
stanujočim Medič 198, Kamnica, in Andrejem Faležem, roj. 22. 2. 1959, stanujočim
Grablovičeva 36, Ljubljana, s katero je izro-
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čevalka prevzemnikoma izročila stanovanje
št. 55 s pritiklinami, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v Mariboru, Knafelčeva ulica
32, parc. št. 1610/5, k.o. Spodnje Radvanje, v izmeri 73,17 m2 in kletni prostor v izmeri 2,70 m2 in na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime prevzemnikov, vsakega
do ½ celote.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki 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 in Andreja Faleža.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 6. 2009
Dn 623/2008
Os-3895/09
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne 4. 5.
2009, Dn 623/2008, na predlog predlagatelja
Milana Pungartnika, Vitanjsko Skomarje 21,
Vitanje, ki ga zastopa Odvetniška pisarna
Dušan Golovrški iz Ljubljane, začel postopek izbrisa stare hipoteke, in sicer zastavne
pravice za očetovski dedni predujem v znesku 20.000 din, vložene dne 3. 9. 1938, pod
Dn 925/38, v korist upnice Josipine Iršič. Hipoteka je vknjižena pri nepremičninah, vpisanih v vl. št. 9, k.o. Skomarje.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3. točko
209. člena Zakona o zemljiški knjigi v treh
mesecih od objave oklica vložita ugovor proti
izbrisu vknjižene hipoteke, kolikor temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 15. 5. 2009
Dn 5835/2008
Os-4094/09
Okrajno sodišče v Velenju je po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na
predlog Ane Urh, Koroška cesta 3, Šoštanj, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 1. 3. 1972, s katero je Stanovanjsko podjetje Velenje, ki ga je zastopal direktor Ivo Gorogranc kot investitor in
prodajalec stanovanjskega objekta, zgrajenega na parc. št. 160/2, 164/7, 161/18
in 161/16 k.o. Šoštanj kupovalki Mariji Gostečnik (iz Šoštanja, Kajuhova 13) prodal
garsonjero v skupni površini 26,73 m2, v tem
objektu, popravka kupne pogodbe z dne
24. 8. 1972, s katero sta pogodbeni stranki
spremenili površino garsonjere iz prvotnih
26,73 m2 v 27,61 m2 in ceno s prvotnih
70.854,00 dinarjev na 73.186,65 dinarjev
in višino posameznih obrokov iz III. člena
pogodbe in drugega dodatka z dne 3. 1.
1973, s katero sta pogodbeni stranki ugotovili povečanje stroškov in novo ceno garsonjere v višini 76.327,30 din.
Nepremičnina je v zemljiško knjigo tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 688/1 k.o. Šoštanj z oznako 22.E – stanovanjski del št.
22 v III. nadstropju, Koroška 3, v izmeri
26,92 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
za osebo z imenom Ana Urh, Koroška cesta
3, 3325 Šoštanj, EMŠO: 2404944505327 do
celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupne pogodbe z dne 1. 3. 1972, po-

pravka kupne pogodbe z dne 24. 8. 1972 in
drugega dodatka z dne 3. 1. 1973 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Ane Urh.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 12. 5. 2009
Dn 404/2009
Os-4387/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici Danici Vezočnik Krajnc v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Marka Mirnika, Topolšica 85/d, Topolšica, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 278/93 z dne 16. 6. 1993 o prodaji
stanovanja št. 6 v 2. nadstropju stanovanjske
hiše v Topolšici 85/d, Topolšica, v skupni izmeri 88,36 m2, ki je bila sklenjena med prodajalcem Gorenje Procesna oprema d.o.o.
– v stečaju, Partizanska 12, Velenje, zastopanem po stečajnem upravitelju Rudiju Kreblu, dipl. iur. in kupcema Markom Mirnikom,
EMŠO: 0803962500132 in Alenko Mirnik,
EMŠO: 1701966505216, oba stanujoča Topolšica 85/d, Topolšica.
Stanovanje je v zemljiški knjigi tega sodišča vpisano pri vl. št. 724/6 k.o. Topolšica z oznako 6.E stanovanjska raba, Topolšica
85/d, Topolšica, v skupni izmeri 88,36 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist oseb z imenoma: Marko Mirnik,
EMŠO: 0803962500132 in Alenka Mirnik,
EMŠO: 1701966505216, oba stanujoča Topolšica 85/d, Topolšica, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 278/93 z dne 16. 6. 1993 oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Marka Mirnika in Alenke Mirnik,
oba stanujoča Topolšica 85/d, Topolšica.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 25. 5. 2009
Dn 5745/2008
Os-4388/09
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svetnici Mileni Bukvič Dežman v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog Alenke Šalej, Kersnikova cesta 21, Velenje, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, menjalne pogodbe z dne 7. 11.
1991, s katero je Rudnik lignita Velenje, ki
ga je zastopal predsednik PO mag. Franc
Avberšek, dipl. inž. rud. prodal enosobno stanovanje, v izmeri 40,85 m2 z označbo S v II.
etaži stanovanjskega objekta na Kersnikovi
21 kupcu Center srednjih šol Velenje, ki ga
je zastopal ravnatelj Peter Robida, dipl. inž.
rud.
Stanovanje je sedaj vpisano v vl. št.
3018/8 k.o. Velenje z oznako 8.E (stanovanje št. 8 v 2. nadstropju s kletjo št. k 8, na naslovu Kersnikova cesta 21, Velenje, v izmeri
42,80 m2) k.o. Velenje, last Premogovnika
Velenje d.d.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva za osebo z imenom: Alenka Šalej, Kersnikova cesta 21, 3320 Velenje, EMŠO:
1801963505228, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini menjalne pogodbe z dne 7. 11. 1991
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Alenke Šalej.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 6. 2009
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Dn 1103/2009
Os-4877/09
Okrajno sodišče v Litiji je po okrajnem
sodniku Milanu Kaplji, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Jovice Drobnjaka,
Brodarska ulica 14, Litija, ki ga zastopa notar
Miro Bregar iz Litije, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, s sklepom z Dn 1103/2009 z dne
18. 6. 2009, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
1. Kupne pogodbe z dne 15. 11. 1982,
sklenjene med prodajalcema Konradom Likarjem in Terezijo Likar, oba stan. Papirniški
trg 11, Ljubljana Polje, in kupovalko Darjo
Gačnik, Ulica 1. junija 43b, Trbovlje.
2. Kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1.
1989 sklenjene med prodajalko Darjo Gačnik, Brodarska 14, Litija, in kupovalko Olgo
Tomažič, Šmartno pri Litiji 99, Litija.
3. Notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe opr. št. SV 749/2000 z dne 19. 12.
2000, sklenjenega med prodajalko Jolando
Kocjančič, Brodarska ulica 14, Litija, in kupovalko Bojano Fornazarič, Prvomajska ulica
3, Litija.
Predmet prodaje po navedenih listinah
je enosobno stanovanje št. 21, v petem
nadstropju, na naslovu Brodarska 14, Litija, v izmeri 36,85 m2, v zemljiški knjigi vpisano v podvložku št. 1719/21 z ident. št. 21.E,
stanovanjska raba, 40,07 m2.
Na podlagi pogodbe št. 78/SB-RT-116 z dne
4. 8. 1981, pravnomočnega sklepa o dedovanju Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota v Ljubljani, opr. št. I D 903/82 z dne 29. 9.
1982, kupne pogodbe z dne 15. 11. 1982,
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1. 1989,
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 3. 1992,
prodajne pogodbe z dne 2. 8. 1995, notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe opr. št.
SV 749/2000 z dne 19. 12. 2000, notarskega
zapisa pobotnice o prejemu kupnine opr. št.
SV 772/2000 z dne 28. 12. 2000, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2. 2001, kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 9. 2002, kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 3. 2004, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 3. 2005, pogodbe o razvezi darilne pogodbe, sklenjene dne 27. 12.
2006, in pogodbe o priznanju lastninske
pravice z dne 29. 12. 2006, overjene kopije
osebne izkaznice Jovice Drobnjaka ter dveh
izjav po 234. členu ZZK-1 z dne 29. 5. 2009,
se predlaga vknjižba lastninske pravice v korist Jovice Drobnjaka, Brodarska ulica 14,
Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omejeni 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 18. 6. 2009

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 47/2009
Os-4444/09
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče
stranke Alenke Šesek, stan. Ljubljanska c.
14, p. Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega, zoper
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toženo stranko Martina Kuharja, stan. Jablance 1, p. Kostanjevica na Krki, sedaj
neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem in
izstavitve z.k. listine, izven naroka dne 3. 6.
2009 sklenilo:
toženi stranki Martinu Kuharju, Jablance
1, p. Kostanjevica na Krki, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik in
skrbnik za poseben primer odv. Dušan Dornik iz Krškega, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 47/2009.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 3. 6. 2009
VL 21114/2008
Os-4352/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Slovensko zavarovalno
združenje, Železna cesta 14, Ljubljana –
dostava, ki ga zastopa Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska cesta 2a, Koper - Capodistria, proti dolžniku Erazmu Camlek, Milje
49, Visoko, zaradi izterjave 1.954,53 EUR,
sklenilo:
dolžniku Erazmu Camleku, Milje 49,
Visoko, 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 odvetnik Milan Vajda, Komenskega ulica 38,
Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2009
VL 118105/2008
Os-4394/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa Jana Zuban, Seidlova cesta 5, Novo mesto, proti dolžniku Miroslavu
Lebanu, Ulica Franca Rozmana-Staneta 3,
Kranj, ki ga zastopa odv. Bojan Kukec dr.,
Cankarjev trg 8, Vrhnika, zaradi izterjave
329,51 EUR, sklenilo:
dolžniku Miroslavu Lebanu, Ulica Franca
Rozmana-Staneta 3, Kranj, 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 odvetnik Bojan Kukec, Cankarjev trg 8, Vrhnika.
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 15. 5. 2009
VL 89758/2008
Os-4397/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav,
d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo
zastopa Silva Koželj, Mariborska 1, Celje,
proti dolžniku Branetu Peklarju, Hektorivi-
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čeva 20, Maribor, zaradi izterjave 1.898,18
EUR, sklenilo:
dolžniku Branku Peklarju, Hektorivičeva
20, Maribor, 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 odvetnik Otmar Zapletal, Vetrinjska ulica 11,
2000 Maribor.
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 12. 12. 2008

trgovina, Bevc Andrej, Kurirska pot 7, Krško,
zaradi izterjave 328,79 EUR, sklenilo:
dolžniku ABA Gradbeništvo in trgovina,
Bevc Andrej, Kurirska pot 7, Krško, 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 odvetnica Maja Butala Pišek, Kersnikova 5,
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 11. 3. 2008

VL 52133/2008
Os-4499/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d., Ljub
ljanska cesta 3a, Koper - Capodistria, proti
dolžniku Robertu Repe-Kumer, Slovenska
vas 14, Šentrupert, zaradi izterjave 1.294,14
EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Robertu Repe-Kumer, Slovenska vas 14, Šentrupert, 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 začasno zastopnico se postavi odv.
Jasno Simič, Dalmatinova 1, Novo mesto.
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 15. 4. 2009

VL 83791/2008
Os-4648/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva
ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona
Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka,
proti dolžniku Čuček Urošu, Aljaževa 32,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 747,98
EUR, sklenilo:
dolžniku Čuček Urošu, Aljaževa 32, Ljub
ljana - 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 razreši odv.
Nina Stupan in se postavi odv. Olgo Tanko.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2009

VL 16046/2009
Os-4644/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Tušmobil d.o.o., Resljeva ulica 16, Celje, ki ga zastopa odv. Polona Križaj Krajnik, Šolska ulica 2, Škofja Loka, proti
dolžnici Anici Kozjek, Briše pri Polhovem
Gradcu 23, Polhov Gradec, zaradi izterjave
616,11 EUR, sklenilo:
dolžnici Anici Kozjek, Briše pri Polhovem
Gradcu 23, Polhov Gradec, 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 odvetnica Kotlušek Vesna, Čufarjeva 4, Ljub
ljana.
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 8. 5. 2009
VL 26136/2008
Os-4646/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Heinz Buhnen d.o.o., Industrijska
cesta 1, Benedikt, ki ga zastopa odv. Stanka
Firma-Gavez, Trg svobode 3, Maribor – dostava, proti dolžniku ABA Gradbeništvo in

VL 6845/2009
Os-4669/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica
11, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Mitja Stražar, Kolodvorska 11, Ljubljana, proti dolžniku Mitku Zlatanovu, Cesta 1. maja 65, Kranj,
zaradi izterjave 791,06 EUR, sklenilo:
dolžniku Mitku Zlatanovu, Cesta 1. maja
65, Kranj, 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
odvetnik Tomaž Križman, Trdinova 7, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 5. 2009
VL 95682/2008
Os-4670/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnika Slovensko zavarovalno združenje, GIZ, Železna cesta 14, Ljubljana, ki ga
zastopa Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska
cesta 3a, Koper – Capodistria, proti dolžniku
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Aleksandru Kocjančiču, Rumičev breg 48,
Moravske toplice, ki ga zastopa odv. Gorazd
Balažic, Glavna ulica 12, Lendava, zaradi
izterjave 4.275,97 EUR, sklenilo:
dolžniku Aleksandru Kocjančiču, Rumičev breg 48, Moravske Toplice 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
odvetnik Gorazd Balažic, Glavna ulica 12,
Lendava.
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 14. 5. 2009

pravdnem postopku predlagateljic 1. Ivanke Surina, Rupe 79, 51214 Šapjane, Republika Hrvaška; 2. Zlate Šuštar, Rozmanova
24 I, 6250 Ilirska Bistrica, ki ju zastopa odv.
Miran Škrinjar iz Postojne, po predlogu za
razglasitev za mrtva: 1. Rozino Povere,
roj. 10. 5. 1908 v Dolenjah, materi Mariji in
očetu Antonu Klariču, nazadnje neznanega
prebivališča v Italiji, ki se je leta 1945 poročila, otrok ni imela, živela je v Reki, na naslovu Via Marconi 4, kmalu se je razvezala
in po razvezi odpotovala v Italijo, verjetno
pa najprej v S. Ameriko ali Argentino in od
nje ni bilo več nobenega glasu ali novice;
2. Jožefa Klariča, roj. 23. 11. 1901 v Dolenjah, materi Mariji in očetu Antonu Klariču,
neznanega prebivališča v Argentini, ki je
veljal že v času dedovanja po očetu, okrog
leta 1949, za pogrešanega in neznanega
bivališča v Ameriki, saj ga je v postopku
zastopal kolizijski skrbnik, od takrat dalje
ni bilo o njem nobenega glasu več in ni
znano, kje v Ameriki je živel; poziva vse,
ki vedo kaj povedati o življenju ali smrti
pogrešanih Rozine Povere in Jožefa Klariča, da v roku treh mesecev od objave tega
oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici za
poseben primer Ljubici Uljan, Zabiče 30B,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 6. 2009

VL 40720/2009
Os-4718/09
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni
oddelek za verodostojno listino je v izvršilni
zadevi upnice Metalke Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana,
proti dolžnici Viktoriji Krovinović, Cesta na
Bokalce 51, Ljubljana, Ljerku Krovinoviću,
Celovška cesta 140, Ljubljana, zaradi izterjave 196,13 EUR, sklenilo:
dolžniku Ljerku Krovinoviću, Celovška
cesta 140, Ljubljana, se na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Mihelčič, Trubarjeva 24, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 5. 2009

Oklici dedičem
D 69/2009
Os-3994/09
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Poropat Heleni, vdovi Grahor, roj. Jelenič, roj.
6. 12. 1852, Pregarje 59, ki je bila razglašena za mrtvo. Dediči niso znani.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 20. 5. 2009
D III D 1925/2008
Os-4658/09
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Pajek
Antonu, roj. 10. 7. 1904, umrlem 1. 6. 1977,
nazadnje stan. Čebelarska 20, ob smrti drž.
SFRJ.
Pokojni je imel ženo Marijo Kos, roj. Breceljnik, ki ga je preživela in je umrla 20. 12.
1986 in ni imel otrok ter je vso njegovo za-

puščino podedovala njegova žena Marija
Kos. Potencialni dediči denacionaliziranega
premoženja so dediči pok. Marije Kos, njeni
nečaki, ki so potomci njene sestre Marije
Mici Černe in potomci njenega brata Ivana
Breceljnika, kot sledi: Marija Muhin, Ludvik
Černe, Andrej Breceljnik in Janez Breceljnik,
katerim skupaj pripada ½ zapuščine. Dediči
druge polovice zapuščine pa so potomci po
zapustnikovih starših, torej bratje in sestre
pok. Antona Pajka oziroma njihovi potomci,
ki pa sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva morebitne dediče
brate in sestre zapustnika oziroma njihove
potomce, ki bi lahko prišli v poštev pri dedovanju po zapustniku, da se v roku enega leta
od oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
in od objave tega oklica priglasijo kot dediči
pri tem sodišču.
Če se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem
oklicem ne bodo oglasile, bo sodišče po preteku opredeljenega roka zaključilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 6. 2009
D 552/2006
Os-4517/09
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojnem Janezu Jordanu
iz Mihovice 2, Šentjernej, roj. 8. 8. 1877 in
umrlem 8. 5. 1959, izdaja oklic; poziva se
dedinja pokojnega Janeza Jordana, Arti Jordan, neznanega prebivališča, da se priglasi
pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za
poseben primer, Majdi Ani Kristan, Mestne
njive 5, Novo mesto, v roku 1 leta od dneva
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 4. 6. 2009
D 239/2008
Os-3818/09
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi, po pokojni Mariji
Kandušer, rojeni 14. 5. 1918, Slovenki, nazadnje stalno stan. Lekmarje 15, Sveti Štefan, umrli dne 27. 6. 2008, v skladu z 130/1
in 2. členom Zakona o dedovanju ter 131/1
členom ZD, dne 17. 2. 2009 sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pokojni Mariji Kandušer, naj
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pokojni Mariji Kandušer se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta
tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pokojni Mariji Kandušer se postavi Patricija Goručan, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 17. 2. 2009

Oklici pogrešanih
N 12/2009
Os-4689/09
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc v ne-
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N 14/2008
Os-2137/09
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja Dušana Hrvatina,
Lopar 33a, Marezige, ki ga zastopa odv.
Igor Kocjančič iz Kopra, zoper nasp. udeleženca Jožefa Hrvatina, pok. Jožefa, Lopar,
Marezige, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, zaradi razglasitve
nasprotnega udeleženca za mrtvega, dne
24. 2. 2009 sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Jožefa Hrvatina, sina Jožefa, pok. Ivana, t.i. Klanfer, iz Loparja, Marezige.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo naslovnemu sodišču v treh mesecih po objavi tega
oklica, ker bo sodišče po preteku tega roka
pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 24. 2. 2009
N 107/2008
Os-4650/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Karla Kneza, Movraž 80, Gračišče, ki ga zastopa odv. Rok
Munih iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Ivana Kneza, nazadnje stanujočega
Movraž 6, Gračišče, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Irena Fister, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana Kneza, pok. Ivana, roj. 9. 12. 1881, nazadnje
stanujočega Movraž 6, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2009
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N 69/2008
Os-4662/09
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca v nepravdni zadevi
predlagateljice postopka Palmire Gherdina,
Via Alpi Giulie 8/I, Trst, Italija, ki jo zastopa
odv. Matjaž Kezunovič iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Antona Grdino, nazadnje stanujočega Moravž 75, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona
Grdino, pok. Andreja, roj. 26. 5. 1899, nazadnje stanujočega Moravž 75, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2009
N 12/2009
Os-4445/09
Jernej Borišek, roj. 24. 8. 1879, v Rodežu, je po poroki leta 1905 z Marijo Zore
živel v Gornjem Polšniku 6. Kasneje je odšel v Ameriko in od njega ni bilo več nobenega glasu.
Pogrešanega pozovite, naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njegovem življenju, naj
to sporočijo zastopniku predlagatelja Državnemu pravobranilstvu RS, Šubičeva 2, Ljub
ljana, ali podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker bo sicer sodišče
pogrešanega proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 4. 6. 2009
N 15/2009
Os-4791/09
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Rudolfa
Gerka, Ulica Oktobrske revolucije 19a, Izola, ki ga zastopa odvetnica Irena Jerman iz
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Kopra, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca Martina Firma, pok. Martina, Slivje
32, Materija, za mrtvega.
Pogrešani Martin Firem je bil po podatkih
iz RMK rojen 19. 10. 1882 v Slivju, materi
Tereziji Firem, roj. Gerželj in očetu Martinu
Firmu. Zakonsko zvezo je dne 11. 2. 1904
sklenil v Slivju s Frančiško Grk, roj. 26. 3.
1882, iz Slivja 12.
Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem in
njegovem življenju, zlasti smrti, pozivamo,
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 15. 6. 2009
N 18/2008
Os-4134/09
Pogrešana Frančiška Miklavič se je rodila v Idrskem, dne 9. 12. 1898 očetu Antonu
Miklaviču (ki je umrl 9. 2. 1922) in materi Ani
Kurinčič. Imela je brate in sestre z imeni: France, Terezija, Josip, Anton in Sofija. Pogrešana
je dne 17. 1. 1922 sklenila zakonsko zvezo s Savarini Francem. Zadnje poročilo o njej
predstavlja prisojilna listina z dne 1. 5. 1923,
na podlagi katere je bila izvedena vknjižba
lastninske pravice na pogrešano pri nepremičninah vpisanih v vl. št. 317, k.o. Idrsko, do
1/8. Po 27. 6. 1923 o pogrešani ni nobenega
sporočila, niti ni bil po njej pri pristojnem sodišču uveden zapuščinski postopek.
Pogrešani je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Kristina Šturm Leban,
Stresova 4/d, Kobarid.
Sodišče s tem oklicem poziva pogrešano
da se oglasi. Tisti, kdor bi karkoli vedel o pogrešani oziroma njeni smrti pa naj to sporoči
sodišču, v treh mesecih od objave oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka razglasilo pogrešano za mrtvo v skladu z določili
Zakona o nepravdnem postopku – ZNP.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2009
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Preklici
Spričevala preklicujejo
Amet Memet, Viška 21, Ljubljana,
spričevalo 4. razreda OŠ Božidarja Jakca
Ljubljana, izdano leta 2009. gnv-305250
Banič Sanja, Ulica Matija Blejca 4,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole v Celju – strojni
finomehanik optik, izdano leta 1993.
gny-305247
Baumkirher Janez, Polana 45, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
elektrotehnike in računalništva, enota Krško,
izdano leta 1983. gnj-305237
Bergant Monika, Zmenec 117, Škofja
Loka, spričevalo 8. razreda OŠ Škofja Loka
– mesto, izdano leta 2008. gnh-305239
Bregar Melita, Bela cerkev 33, Šmarješke
Toplice, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
Poklicne mature SŠGT Novo mesto, izdano
leta 2006 in 2007. gno-305207
Brelih
Nejc,
Gašperšičeva
ulica
7/a, Ljubljana, indeks, št. 23040013,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnm-305259
Čeganjac Aleksandar, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, spričevalo 4. in 5. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1998 in 1999. gnw-305274
Danilović Dragan, Polje, Cesta XXVIII/7,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole v Domžalah – trgovska smer.
gnw-305224
Dobnik Tadej, Stopče 30/c, Šentjur,
spričevalo 7. razreda OŠ Hruševec Šentjur.
gnf-305241
Feguš Melita, Slatina 210, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne šole Maribor, izdano leta 2001.
gne-305267
Grandovec Žan, Gorjupova ulica 32,
Ljubljana, spričevalo 9. razreda OŠ Vič,
izdano leta 2008. gnv-305275
Grčar Jasmina, Cvibelj 23, Žužemberk,
indeks, št. 18030034, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani, leto izdaje 2003.
gnf-305266
Grdan Mujo, Hrnići, Prijedor, spričevalo
1. in 2. letnika Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1971 in 1972.
gnw-305249
Hajdarević Mirela, Kidričeva 7, Velenje,
spričevalo 3. letnika Poklicne in tehniške
šole za storitvene dejavnosti – oskrbnica.
gnv-305225
Horvat Jure, Kardoševa ulica 4, Murska
Sobota, indeks, št. 11050007, izdala Visoka
šola za zdravstvo Ljubljana. gnr-305254
Jelenko Dušan, Vrunčeva ulica 3, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
strojno kovinarske šole Ravne na Koroškem,
izdano leta 1998 in 1999. gnu-305276
Kastelic Polde, Žabja vas 14, Novo
mesto, diplomo Srednje tehnične šole
Novo mesto, št. I/CP-232, izdano leta 1988.
gnq-305255
Koželj Vid, Sončna pot 8/b, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gnp-305256

Kristan Anja, Cesta na Lenivec 18,
Sežana, maturitetno spričevalo Srednje šole
Postojna – gimnazija, št. 436, izdano leta
1997. gns-305278
Lendero Nino, Štuki 34, Ptuj, spričevalo
7. in 8. razreda OŠ Grajena. gnj-305212
Marcius Zdenko, Kozlovičeva ul. 29,
Koper – Capodistria, spričevalo o končani
OŠ Dekani, izdano leta 1974. gnl-305210
Matečko Danijel, Kidričevo naselje
9, Radenci, indeks, št. 23060715,
izdala Fakulteta za strojništvo Ljubljana.
gnw-305253
Matica Stanislava, Idrijska 12, Zagreb,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
frizerske šole, št. 5/77, izdano leta 1977,
izdano na ime Lož Stanislava. gnt-305227
Muller Eva, Šifrerjeva 20, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske
šole in Gimnazije Ljubljana, izdano leta
2006. gnl-305235
Pečavar Jožica, Nestoplja vas 1/a,
Semič, spričevalo 3. in 4. letnika Vrtnarske
šole v Celju, izdano leta 1998 in 1999,
izdano na ime Stegne Jožica. gnr-305279
Pirnar Toni, Vihre 10/a, Leskovec pri
Krškem, spričevalo in obvestilo o uspehu pri
maturi Strokovne gimnazije Krško, izdano
leta 2003. gni-305213
Pristov Natalija, Hrušica 21/a, Hrušica,
spričevalo 1. letnika Srednje administrativne
šole Kranj, izdano leta 1988. gng-305240
Rivec Vojko, Mestne njive 2, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Grm Novo mesto
– smer poljedelec, živinorejec, izdano leta
1996. gnn-305258
Spruk Martina, Nevlje 3 15/f, Kamnik,
preklic potrdila o strokovnem izpitu,
objavljenega v Uradni list RS, št. 86/2008.
gnl-305214
Szomi Lorelay, Slovenska 44, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani. gnm-305209
Šega Urška, Nušičeva 12, Celje,
spričevalo 3. letnika BIC Ljubljana – živilska
šola, izdano leta 2002. gnk-305236
Šeme Uroš, Polica 20, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Domžale, izdano leta 1997. gnd-305218
Štampar Darja, Huje 25, Obrov, diplomo
SGTŠ Izola, izdana leta 1986. gnk-305211
Tomič Predrag, Bernetičeva 20, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Ekonomsko
poslovne šole Koper – program trgovec,
izdano leta 2007. gnq-305280
Torner Tina, Kolodvorska 10, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Toneta Čufarja,
izdano leta 2007. gnx-305273
Vuzem Tatjana, Gora 14, Krško,
spričevalo 2., 4. letnika ter zaključno
spričevalo SŠC Ptuj – kmetijski tehnik.
gne-305217
Žerovnik Ana, Novo naselje 31, Gornji
grad, spričevalo Šolskega centra za
blagovni promet Celje – šola za prodajalce,
izdano leta 1971, izdano na ime Poličnik
Ana. gng-305215
Žnidarčič Rok, Cesta ob Soči 3, Deskle,
spričevalo 8. razreda OŠ Deskle, izdano leta
1995. gnp-305206

Drugo preklicujejo
Atikeler Enver Kagan, Kardeljeva
ploščad 5, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70070580, izdala Fakulteta za farmacijo
Ljubljana. gni-305238
Balog Jerneja, Naselje heroja Maroka
7, Sevnica, študentsko izkaznico, št.
20201018, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnp-305231
Blažica Tilen, Ulica Franca Baliča 32,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 20200414, izdala Pravna fakulteta
Ljubljana. gnt-305252
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, potrdilo o skladnosti vozila, št.
SLO 0000205, identifikacijska št. vozila
ZGPM300010Y000369. gns-305282
Curk Simon s.p., Goriška cesta 14,
Vipava, potrdilo o skladnosti vozila, št.
SLO 0000204, identifikacijska št. vozila
ZGPM300010Y000367. gnv-305283
Čamernik Damjan, Pod Lovrencom
1, Brezovica pri Ljubljani, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-02161-0/05, ser. št. 932 z dne 3. 8.
2005. gny-305272
Dorič Miran, Preterež 33, Laporje,
digitalno
tahografsko
kartico,
št.
1070500008653000, izdal Cetis Celje.
gnd-305243
Eurizont d.o.o., Industrijska c. 5, Nova
Gorica, licenco za vozilo z reg. št. GO P2
641 z zaporedno št. 008. gnb-305220
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500014718000, izdana na ime Halozar
Tilen Božo. gnz-305221
Gradbeništvo Miha d.o.o., Dunajska cesta
043, Ljubljana, dovoljenje za zaposlitev, št.
99289806472, izdano na ime Bešić Redžo.
gnx-305248
Gršak Tjaša, Cesta Tončke Čeč
49, Trbovlje, študentsko izkaznico, št.
97060047, izdala Visoka šola za zdravstvo
Izola. gno-305257
Hibić Anid, Manderge 10, Logatec,
certifikat NPK, št. 48 z dne 17. 11. 2007,
izdano pri Centru za poslovno usposabljanje.
gnr-305229
Hribar Tadeja, Zidanškova cesta 5,
Velenje, službeno izkaznico, št. 100589,
SSO Varovanje in storitve d.o.o., Tržaška
cesta 2, Ljubljana. gng-305265
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Silvijan Čivre, inž.
stroj., S-0948, Janez Bricelj, univ. dipl. inž.
grad., G-1000, Jože Šibanc, univ. dipl. inž.
str., S-1307, Vojko Petrič, univ. dipl. inž. el.,
E-0971, Stanislav Štrukelj, univ. dipl. inž.
el., E-0305, Boris Gorkič, univ. dipl. inž. el.,
E-1013, Ivan Kramar, univ. dipl. inž. str.,
S-0845, Roman Kek, univ. dipl. inž. str.,
S-1080, Alojz Peinkiher, univ. dipl. inž. str.,
S-0525, Igor Okorn, univ. dipl. inž. grad.,
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G-1921, Danijel Mejak, univ. dipl. kom.
inž., G-2455, Miroslav Jesenšek, E-9293,
Jan Gregor, univ. dipl. inž. str., S-1018,
Milan Radojčič, inž. stroj., S-9127, Milan
Maslać, univ. dipl. inž. el., E-1059, Danilo
Mavri, univ. dipl. inž. el., E-0957, Nebojša
Jovanović, univ. dipl. inž. el., E-0789,
Eduard Hainz, univ. dipl. inž. el., E-0764,
Viktor Butolen, univ. dipl. inž. el., E-0231,
Tomislav Božič, univ. dipl. inž. str., S-0827,
Anton Pivk, E-9226, Anton Štihec, univ. dipl.
inž. grad., G-2115, Danilo Muhič, dipl. inž.
grad., G-1027. Ob-4878/09
Jenič Mateja, Gornje Lakovnice 12,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
19858206, Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnh-305264
Klančnik Urban, Ulica Pohorski bataljon
8, Slovenj Gradec, študentsko izkaznico,
št. 18980643, izdala FF Ljubljana.
gnu-305251
Kobe Mitja, Polje c. V/1, Ljubljana-Polje,
študentsko izkaznico, št. 04035431, izdala
Fakulteta za upravo Ljubljana. gnt-305277
Kovač Miran, Pod gonjami 34, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 19314701,
izdala Ekonomska fakulteta Ljubljana.
gnz-305246
Lampič Katarina, Društvena 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gni-305263
Matijevič Ivan, Brodarska ulica 8, Litija,
študentsko izkaznico, št. 20030315, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnm-305234
Matjašec Rok, Medenska 59, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03997-0095. gnb-305270
Matjašec Rok, Medenska 59, Ljubljana,
potrdilo za upravljanje z radijsko postajo, št.
02/09-2215/01. gnz-305271
Mesić Mirsail, Prisoje 1, Koper –
Capodistria, certifikat NPK, št. 49 z dne
17. 11. 2007, izdano pri Centru za poslovno
usposabljanje. gnq-305230
Metlika Peter, Kažipotna 3, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1823/98, ser. št. 595/98.
gnu-305205
Novak Alojz, Skalna ulica 4, Otočec,
potrdilo o vpisu zrakoplova v register
zrakoplovov RS, št. 095. gnf-305216
Novak Robert, Vransko 49, Vransko,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03325-0/00. gnd-305268
Orehek Anže, Stegne 7, Moravče, študentsko izkaznico, št. 63990286, izdala Fakulteta
za računalništvo Ljubljana. gnk-305261
Pfeifer Matjašec Barbara, Medenska
59, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-03996-0095.
gnc-305269
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Podlesnik d.o.o., Pesnica 20A, Pesnica
pri Mariboru, digitalno tahografsko kartico,
št. 107050004225000, izdana na ime Kruder
Boris. gnl-305260
Pogačar Tadej, Podrovnik 76/a, Zgornja
Besnica, orožni list, št. OL0031413.
gne-305242
PRIGO d.o.o., Brezovica, Podpeška
cesta 10, Brezovica pri Ljubljani, Hrvaško
dovolilnico za tretjo državo, št. 0002053,
oznaka 191-11. gnc-305219
Renko Petra, Poljče 3, Begunje na
Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
20030428, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnb-305245
Sendler Elena, Dole pri polici 72/a,
Grosuplje, digitalno tahografsko kartico, št.
1070500012923000, izdajatelj Cetis Celje.
gnp-305281
Simončič Katja, Vodnikov trg 5/a,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20060312, izdala Pravna fakulteta Ljubljana.
gnn-305233
STAYERIA EXPRESS d.o.o., Podgorje
ob Sevnični 012A, Zabukovje, izvod licence

za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu, št. GE 003153/00571 z veljavnostjo
do 23. 12. 2012. gnj-305262
Šercer Borut, Streliška ulica 10, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 64080517, izdala
Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana.
gns-305228
Šumah Marko, Zagrad 1/a, Prevalje,
študentsko izkaznico, št. 202021341, izdala
Pravna fakulteta Ljubljana. gnu-305226
Vukmir Radomir, Ul. heroja Marinclja 1,
Kočevje, službeno izkaznico, št. 104531,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnx-305223
Zalar Aljaž, Gredice 9, Dolenja vas,
študentsko izkaznico, št. 27005852, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gno-305232
Zaletelj Anita, Mleščevo 7/a, Ivančna
Gorica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano s strani Ministrstva za šolstvo,
izdano leta 2007. gny-305222
Zorman Gregor, Zgornji Brnik 43, Cerklje
na Gorenjskem, digitalno tahografsko
kartico, št. 1070500005728000, izdal Cetis
Celje. gnc-305244
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