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Javni razpisi
Št. 430-2/20007
Ob-19691/07
Na podlagi 4. odstavka 7. točke javnega
razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2007, ki jih
bo v letu 2007 občina sofinancirala iz občinskega proračuna in na predlog komisije za
izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje
športa v letu 2007 v Občini Sežana z dne
26. junija 2007, izdajam naslednji sklep:
1. Preklicujem javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje programov
športa za leto 2007, ki jih bo v letu 2007 občina sofinancirala iz občinskega proračuna
v Občini Sežana. Razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 41/07 z dne 11. maj
2007, pod št. Ob-13484/07 in na spletnih
straneh Zavoda za šport, turizem in prosti
čas (www.sport-sezana.com).
2. Razveljavitev razpisa je v skladu s 4.
odstavkom 7. točke v 1. členu tega sklepa,
citiranega javnega razpisa.
3. Ta sklep velja takoj.
Občina Sežana
Ob-20064/07
Sprememba
V določbi drugega odstavka 1. točke I.
poglavja (Splošna določila) Javnega razpisa
za sofinanciranje projektov izgradnje energetsko varčnih večstanovanjskih stavb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 57 z dne
29. 6. 2007, se spremeni besedilo, in sicer
tako, da se izpusti beseda »rekonstrukcij«,
in se ta odstavek sedaj glasi:
»V primeru sofinanciranja stanovanjsko-poslovnih stavb mora biti delež stanovanjskih uporabnih površin večstanovanjske
stavbe večji od 75%.«
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-20062/07
Popravek
V javnem razpisu za pripravo in izvedbo
Programa sofinanciranja izgradnje objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture na področju varstva okolja za obdobje
2004-2006, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 13 z dne 7. 2. 2003, pod številko
objave Ob-87315, se besedilo v odstavku
I. Predmet javnega razpisa, pod točko 2.e)
popravi tako, da se pravilno glasi:
e) katerih gradnja se je pričela in zaključila v letih 2004-2009.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-19573/07
Na podlagi 41. člena Zakona o prevozih
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 131/06 in
5/07 – popravek) in 5. člena Pravilnika o
vsebini, načinu in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 26/07)
minister za promet objavlja
javni razpis
za podelitev pooblastila centrom, ki
bodo izvajali postopke za pridobitev
temeljnih kvalifikacij in rednega
usposabljanja za voznike v cestnem
prometu
1. Predmet razpisa
Podelitev pooblastila centrom, ki bodo izvajali postopke za pridobitev temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja za voznike
v cestnem prometu.
Pričakovani cilji:
– zagotoviti ustrezno število pooblaščenih centrov ter kvalitetno in racionalno
izvedbo postopkov za pridobitev temeljnih
kvalifikacij za voznike ter rednega teoretičnega in praktičnega usposabljanja voznikov
v cestnem prometu,
– zagotoviti elektronsko poslovanje in
vodenje ter povezave ustreznih registrov,
– vzpodbujati in povezovati interes delodajalcev za kvalitetno usposabljanje in funkcionalno izobraževanje voznikov v cestnem
prometu.
2. Upravičenci
Prijavijo se lahko:
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– organizacije za strokovno izobraževanje in usposabljanje,
– gospodarske družbe.
3. Izpolnjevanje pogojev
– Podrobno predstavljena vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij
in rednega usposabljanja, kot je opredeljen
v Prilogi 1, Pravilnika o vsebini, načinu in
postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za
voznike motornih vozil v cestnem prometu,
s katerim center za usposabljanje podrobno določa učne vsebine, izvedbeni načrt in
učne metode,
– ustrezna usposobljenost kadrov, z
najmanj visoko strokovno izobrazbo smeri
promet, strojništvo ali pravo; iz usposobljenosti oziroma referenc teh kadrov mora biti
razvidno, da bodo pri usposabljanju pokrita
vsa tematska področja iz Priloge 1, Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve

temeljne kvalifikacije za voznike motornih
vozil v cestnem prometu,
– najmanj en učitelj vožnje z veljavnim
dovoljenjem ustrezne kategorije, ki izvaja
praktične preizkuse znanja in usposabljanje, pozna predpise s področij, navedenih
v Prilogi 1, Pravilnika o vsebini, načinu
in postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem
prometu, izkazuje poznavanje pedagoških
in didaktičnih metod ter ima praktične izkušnje iz vožnje motornih vozil zadevne
kategorije, za katero opravljata praktični
preizkus znanja,
– razpolaganje z motornimi vozili kategorij C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E
oziroma z vozili tiste kategorije, za katere
bo izvajal program za pridobivanja temeljnih
kvalifikacij in redno usposabljanje za praktični del preizkusa znanja oziroma individualne
vožnje. Vozila morajo izpolnjevati zahteve
za testna vozila, določene z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/126/ES z
dne 20. 12. 2006 o vozniških dovoljenjih (Ur.
l. RS, št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18),
– učilnica, ki omogoča izvajanje teoretičnega preizkusa znanja oziroma tečajev
za vsaj 30 kandidatov, pri čemer ima posamezen kandidat na razpolago najmanj 1,5
m² delovne površine in predavatelj oziroma
člani izpitne komisije vsaj 3,0 m² delovne
površine,
– učni pripomočki za izvajanje teoretičnega preizkusa znanja, tečajev in rednih
usposabljanj (računalnik in projektor v učilnici, šolska tabla ali tabla z listi, originalni
ali pomanjšani modeli sklopov vozila (npr.
menjalnik, motor ipd.), strokovna literatura
s področja cestnega prometa),
– razpolaganje s površino, ki omogoča
izvedbo praktičnega preizkusa znanja iz druge alineje tretjega odstavka 7. člena Pravilnika o vsebini, načinu in postopku pridobitve
temeljne kvalifikacije za voznike motornih
vozil v cestnem prometu, v velikosti najmanj
1500 m², ki mora biti utrjena ter preplastena
z obstojno prevleko (beton ali asfalt).
4. Prijava in priloge k prijavi
Zainteresirani prijavitelji morajo v vlogi
navesti naslednje podatke in ji priložiti naslednja dokazila, izjave ali druge dokumente:
Točka 1 razpisne dokumentacije:
1. podatke o prijavitelju;
Točka 2 razpisne dokumentacije:
2. podatke o pravno organizacijski obliki
poslovnega subjekta;
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3. podatki o dejavnosti in velikostnem
razredu v skladu s predpisi, če je prijavitelj
gospodarska družba;
Točka 3 razpisne dokumentacije:
4. dokazilo o organiziranosti, ki lahko zagotovi učinkovito opravljanje nalog na sedežu in poslovnih enotah;
5. dokazila o zaposlenih, ki bodo opravljali naloge iz tega razpisa, in njihovi strokovni usposobljenosti;
6. dokazila s pogodbami o strokovnjakih, ki bodo pogodbeno opravljali naloge
iz tega razpisa, in njihovi strokovni usposobljenosti;
7. dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa;
8. dokazila o razpolaganju z ustreznimi
motornimi vozili;
9. dokazila o razpolaganju s površino,
ki omogoča izvedbo praktičnega preizkusa
znanja
10. predstavitev opreme, ki bo omogočila varno in zanesljivo prijavo in izmenjavo
informacij s kandidati, ki bodo pridobivali
temeljno kvalifikacijo in se redno usposab
ljali, ter pristojnim ministrstvom, v skladu s
predpisi;
11. predviden letni obseg izvajanja nalog
(letno število kandidatov za pridobitev temeljne kvalifikacije, letno število kandidatov
za redno usposabljanje).
5. Predložitev vloge
Vlogo mora vlagatelj predložiti najkasneje do 17. 8. 2007 do 10. ure na naslov: Ministrstvo za promet, Ljubljana, Langusova 4.
Vlagatelji predložijo vlogo po pošti v zaprti
ovojnici, z navedbo prejemnika ter oznako »
Ne odpiraj – Vloga za podelitev pooblastila
centrom, ki izvajajo postopke za pridobitev
temeljne kvalifikacije in rednega usposabljanja za voznike v cestnem prometu«. Vse
ovojnice morajo biti zapečatene ali zaprte
tako, da je na odpiranju možno preveriti, da
so zaprte tako, kot so bile predane. Na hrbtni strani ovojnic mora biti označen naslov
pošiljatelja.
6. Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih prijav bo v ponedeljek, 20. 8. 2007 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za promet, Ljubljana, Langusova 4.
Odpiranje, pregled in oceno prijav izvede komisija, ki jo je imenoval minister za
promet.
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v 20 dneh od
dneva, ki je določen za odpiranje prijav.
7. Merila za izbor
Izbrano bo največ 10 prijaviteljev, ki bodo
izpolnjevali vse pogoje in dosegli največje
število točk v skladu z naslednjimi merili:
– vsebina programa za pridobivanje temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja:
– 0 do 20 točk,
– kadri, ki bodo izvajali izobraževanje
usposabljanje in preizkuse znanja na področju, ki je predmet razpisa: zaposleni vsak
2 točki; pogodbeni vsak 1 točka,
– vsebina gradiva za pripravo na preizkus znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije in gradiva za redno usposabljanje
voznikov; 0 do 20 točk,
– ustrezno programsko in računalniško
opremo, ki omogoča elektronsko prijavo na
vključitev v tečaj usposabljanja, na redno
usposabljanje, prijavo na preizkus znanja,
beleženje podatkov o kandidatih in opra-
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vljenih preizkusih znanja, izdajanje ustreznih spričeval. Programska oprema mora
zagotavljati celotno zgodovino kandidata
od njegove vključitve, opravljenih preizkusih znanja, rednem usposabljanju (vodenje
evidence) in podobno; 15 točk,
– cena preizkusa znanja za pridobitev
temeljne kvalifikacije,*; 0 do 10 točk,
– cena tečaja s preizkusom znanja za
pospešeno pridobivanje temeljnih kvalifikacij,*; 0 do 20 točk,
– cena rednega usposabljanja za voznike,*; 0 do 10 točk,
– ustrezne delovne izkušnje na področju, ki je predmet javnega razpisa: 0 do
10 točk.
* Ponudbena cena
Ponudbe bodo točkovane od 0 do 20
točk in od 0 do 10 točk, in sicer tako, da
bo najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, najmanjše število točk pa najdražji
ponudnik. Naročnik bo pri izračunu cene
uporabil naslednjo formulo:
T = Y * Cm / C
Y ...maksimalno število točk,
Cm ...minimalna cena,
C ...cena posameznega ponudnika (oziroma ponudbena vrednost ponudnika, ki je
imel tehnično ustrezno ponudbo),
T ...število točk.
8. Pritožbeni postopek: prijavitelj ima v
osmih dneh po prejemu obvestila o izidu
razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o
pritožbi odločalo v roku 15 dni od prejema
pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je
dokončna.
9. Podelitev javnega pooblastila: na predlog komisije bo minister pooblastil za izvajanje nalog, ki so predmet tega razpisa,
enega ali več izvajalcev.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja oziroma zahteve po pojasnilih dostaviti
izključno v pisni obliki, z oznako ″ Javni
razpis za podelitev pooblastila centrom,
ki bodo izvajali postopke za pridobitev temeljnih kvalifikacij in rednega usposabljanja za voznike v cestnem prometu – vprašanja″, in sicer najkasneje do 14. 7. 2007
do 14. ure, na enega izmed naslednjih
naslovov: faks 01/478-81-41, e-naslov:
mzp.promet@gov.si, po pošti Ministrstvo za
promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Ministrstvo za promet
Št. 96000-1/2007
Ob-19574/07
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja na podlagi 75. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 –
UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 114/06
– ZUTPG) in 4. člena Pravilnika o nagradah
in priznanjih na področju socialnega varstva
(Ur. l. RS, št. 74/99 in 82/06) objavlja
razpis
za podelitev nagrad in priznanj za delo
na področju socialnega varstva v letu
2007
1. Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za
izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva. Nagrade in priznanja se podelijo za izjemne uspehe pri delu na področju
socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki

socialnega varstva, k utrjevanju človekovih
pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za
neposredno delo z uporabniki socialnega
varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti
in strpnosti ob upoštevanju različnosti.
2. Vrsta nagrad in priznanj, ki se podeljuje:
– nagrada za življenjsko delo (ena nagrada),
– nagrada za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih (dve
nagradi),
– priznanje za dosežke na posameznih
področjih dela (tri priznanja).
3. Kdo je lahko predlagan za posamezno
nagrado ali priznanje
Za nagrado za življenjsko delo lahko
kandidirajo strokovni delavci/delavke, volonterji/volonterke, laični delavci/delavke in
ostali delavci, ki delujejo na področju socialnega varstva najmanj 30 let.
Za nagrado za izstopajoče kvalitetno in
strokovno delo v zadnjih petih letih in priznanje za dosežke na posameznih področjih
dela v zadnjih dveh letih lahko kandidira posameznik/posameznica ali skupina strokovnih ali laičnih delavcev/delavk, ki delujejo na
področju socialnega varstva. Denarna nagrada, predvidena za posamezno nagrado
ali priznanje, se v primerih, ko je podeljena
skupini, deli med vse nagrajence oziroma
dobitnike priznanja.
Kandidati morajo izpolnjevati merila in
pogoje za podelitev nagrade, ki so podrobneje opredeljeni in objavljeni v Pravilniku o
nagradah in priznanjih za delo na področju
socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 74/99 in
82/06).
4. Predloge kandidatov/kandidatk za nagrade in priznanja lahko priložijo:
– socialnovarstveni zavodi ali skupnosti
zavodov,
– nevladne organizacije, zasebniki in
drugi izvajalci na področju socialnega varstva,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Fakulteta za socialno delo,
– mednarodne organizacije in mednarodna interesna združenja, ki delujejo na področju socialnega varstva,
– drugi posamezniki,
– druge domače in tuje pravne osebe.
5. Dokumentacija, ki jo je treba priložiti
k predlogu
Predlog za podelitev nagrade ali priznanja mora vsebovati poleg osnovnih osebnih
podatkov o posameznem kandidatu/kandidatki tudi utemeljitev predloga, v katerem
mora biti podrobno opisano delo kandidata/kandidatke ali predlagane skupine v
skladu s posameznimi elementi meril za
dodelitev nagrade ali priznanja iz 8. člena
Pravilnika o nagradah in priznanjih na področju socialnega varstva. Utemeljitvi predloga so lahko priložena mnenja organov,
posameznikov/posameznic in organizacij, ki
predlog podpirajo.
6. Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade
in priznanja za delo na področju socialnega
varstva«, najkasneje do 15. 9. 2007. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če
je oddana zadnji dan roka s priporočeno
pošiljko.
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7. Nagrade in priznanja bo podelila ministrica za delo, družino in socialne zadeve na
posebni svečanosti v decembru 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Izbranih in sofinanciranih bo 50 najbolje
ocenjenih programov.

Št. 6036-15/2007
Ob-19685/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), Zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2007/2008 (Uradni list RS, št.
126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), 32. člena Zakona
o izobraževanju odraslih (Uradni list RS,
št. 110/06: uradno prečiščeno besedilo) ter
sklepa na 128. seji Vlade Republike Slovenije o sprejemu Programa izobraževanja
odraslih za leto 2007, z dne 29. 6. 2007,
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2007
I. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih za
šolsko leto 2006/2007.
A) Splošno izobraževanje odraslih:
1. Izobraževanje za aktivno državljanstvo.
2. Izobraževanje starejših odraslih.
3. Izobraževanje odraslih s posebnimi
potrebami.
4. Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov.
Sofinancirajo se programi, ki so izvedeni
v času od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007.
B) Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU).
2. Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja (TVU).
Sofinancirajo se dejavnosti, ki so bile
izvedene v šolskem letu 2006/2007.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se
dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa,
je 196.750 EUR (Izobraževanje za aktivno
državljanstvo: 21.000 EUR, Izobraževanje
starejših odraslih: 75.600 EUR, Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami: 41.750
EUR, Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov: 16.700 EUR, Teden vseživljenjskega učenja: 41.700 EUR). Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 7229-dejavnost izobraževanja odraslih,
konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom), 4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam) in
4133 (tekoči transferi v javne zavode).
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vsi prijavitelji morajo izpolnjevati pogoje,
ki so določeni s tem javnim razpisom.
1. Na razpis za financiranje se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izobraževalno
dejavnost, drugo izobraževanje. Prijavitelji
morajo priložiti fotokopijo izpisa iz sodnega
registra, ki ni starejši od šestih mesecev.
Prijavitelji, za katere vpis v sodni register ni
predviden, priložijo temeljni akt, ki dokazuje
dejavnost izobraževanja.
2. Prijavitelji za izobraževalne programe:
izobraževanje za aktivno državljanstvo, Izo-

braževanje starejših odraslih, Izobraževanje
odraslih s posebnimi potrebami, Izobraževanje odraslih pripadnikov manjšin in Romov
(točke A1, A2, A3 in A4), morajo prijavi na
razpis, če izobraževanja ne bodo izvajali po
izobraževalnih programih, ki jih je sprejel
za to pristojni organ, priložiti izobraževalni
program, ki ga nameravajo izvajati.
V izobraževalnem programu morajo biti
navedeni:
– ime programa,
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev,
– cilji,
– predmetnik ali tematski sklopi oziroma
teme,
– podrobnejša vsebina,
– obseg izobraževanja v urah (teoretični
in praktični del),
– podatki o izvajalcih (ime in priimek, stopnja in vrsta izobrazbe, reference),
– načini izvedbe (organizirano izobraževalno delo, medijsko podprte izobraževalne
oblike, zaokrožen cikel različnih krajših predavanj, javne tribune, učne delavnice ipd.),
– kraj izvedbe.
Pogoj za sofinanciranje je, da program
traja najmanj 25 ur.
4. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti (točke B1 in B2) morajo prijavi na razpis
priložiti podrobno poročilo o izvedbi z opredeljenimi:
– cilji,
– vsebino,
– doseženimi rezultati,
– odgovornim nosilcem ter izvajalci.
Koordinatorji prireditev TVU (točka B1)
morajo v poročilu o izvedbi dodatno navesti še:
– število izvajalcev TVU,
– spisek opravljenih prireditev in drugih
akcij,
– ukrepe za usklajeno medijsko in vizualno promocijo,
– načine sofinanciranja.
Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih vlog javnih zavodov,
ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v
vzgoji in izobraževanju; Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne programe in infrastrukturne dejavnosti, ki
jih ministrstvo sofinancira na podlagi letnih
načrtov in neposrednih pogodb; prijav, povezanih z izobraževanjem brezposelnih oseb
in prijav, povezanih z izpopolnjevanjem in
usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v vzgoji in izobraževanju.
IV. Merila za izbor prejemnikov
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne vloge izvajalcev ocenjujejo po
merilih iz naslednjih preglednic. Posamezna
merila so natančneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
A1: Izobraževanje za aktivno državljanstvo
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
(prekmurska, dolenjska, goriška,
notranjska, kraško-obalna)
2. Dokumentirano izražen interes
lokalnega okolja
3. Sofinanciranje programov (dokazila
o zagotovljenih sofinancerjih)
4. Inovativnost in povezanost z
vprašanji sobivanja v Evropski uniji

Stran

A2: Izobraževanje starejših odraslih:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
(prekmurska, dolenjska, goriška,
notranjska, kraško-obalna)
2. Dokumentirano izražen interes
lokalnega okolja
3. Sofinanciranje programov (dokazila
o zagotovljenih sofinancerjih)
4. Jezikovno izobraževanje ali
izobraževanje s področja
družboslovnih ved
5. Program s področja zdravega
načina življenja
6. Program s področja ohranjanja in
razvijanja ročnih spretnosti
7. Inovativnost in povezanost z
vprašanji sobivanja v Evropski uniji
Izbranih in sofinanciranih bo 180 najbolje
ocenjenih programov.
A3: Izobraževanje odraslih s posebnimi potrebami:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
(prekmurska, dolenjska, goriška,
notranjska, kraško-obalna)
2. Dokumentirano izražen interes
lokalnega okolja
3. Sofinanciranje programov (dokazila
o zagotovljenih sofinancerjih)
4. Inovativnost in povezanost z
vprašanji sobivanja v Evropski uniji
Izbranih in sofinanciranih bo 50 najbolje
ocenjenih programov.
A4: Izobraževanje odraslih pripadnikov
manjšin in Romov:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
(prekmurska, dolenjska, goriška,
notranjska, kraško-obalna)
2. Dokumentirano izražen interes
lokalnega okolja
3. Sofinanciranje programov (dokazila
o zagotovljenih sofinancerjih)
4. Inovativnost in povezanost z
vprašanji sobivanja v Evropski uniji
Izbranih in sofinanciranih bo 20 najbolje
ocenjenih programov.
B1: Koordinacija prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja (TVU):
Izbranih bo 15 koordinatorjev TVU, ki
bodo razvrščeni v tri tarifne razrede glede
na število sodelujočih institucij in izvedenih
prireditev. V 1. razred bodo razvrščeni tisti
koordinatorji, ki bodo v prireditve TVU pritegnili nad 30 sodelujočih institucij in izpeljali
nad 50 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v prireditve
TVU pritegnili 15 do 30 sodelujočih institucij
in izpeljali 30 do 50 prireditev. V 3. razred
bodo razvrščeni tisti koordinatorji, ki bodo v
prireditve TVU pritegnili 5 do 14 sodelujočih
institucij in izpeljali 5 do 29 prireditev. Za
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razvrstitev v določen tarifni razred morata biti kumulativno izpolnjen oba pogoja. V
primeru, da je izpolnjen samo en pogoj, se
koordinator razporedi v nižji razred. Višina
sofinanciranja je podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo
po merilih iz naslednje preglednice:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo
(prekmurska, dolenjska, goriška,
notranjska, kraško-obalna)
2. Dokumentirano izražen interes
lokalnega okolja
3. Sofinanciranje programov (dokazila
o zagotovljenih sofinancerjih)
4. Vključenost različnih ciljnih skupin
5. Aktualnost in inovativnost vsebin
6. Vključenost različnih oblik učenja
(formalno, neformalno in izkustveno)
B2: Prireditve v Tednu vseživljenjskega
učenja:
Izbranih bo 25 izvajalcev TVU, ki bodo
razvrščeni v tri tarifne razrede glede na število izvedenih prireditev. V 1. razred bodo
razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali
nad 25 prireditev. V 2. razred bodo razvrščeni tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 15 do
25 prireditev. V 3. razred bodo razvrščeni
tisti izvajalci, ki bodo organizirali od 5 do 14
prireditev. Višina sofinanciranja je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev se
posamezne vloge koordinatorjev ocenjujejo
po merilih iz naslednje preglednice:
Merila
1. Izvajanje v regiji z manjšo
izobraževalno ponudbo (prekmurska,
dolenjska, goriška, notranjska,
kraško-obalna)
2. Dokumentirano izražen interes
lokalnega okolja
3. Sofinanciranje programov (dokazila
o zagotovljenih sofinancerjih)
4. Vključenost različnih ciljnih skupin
5. Aktualnost in inovativnost vsebin
6. Vključenost različnih oblik učenja
(formalno, neformalno)
V. Rok in način prijave na javni razpis:
vloge morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za izobraževanje odraslih, p.p. 104, 1001 Ljubljana,
in sicer najkasneje do 20. 7. 2007. Šteje
se, da je vloga prispela pravočasno, če je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloga za sofinanciranje izobraževanja odraslih mora biti predložena v zaprti ovojnici z
označenim imenom in naslovom prijavitelja
ter vidno označbo »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih
v letu 2007«. Vloge, ki ne bodo oddane na
zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale
in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo
izločene tudi vse vloge, ki ne bodo oddane
na predpisanih obrazcih.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa: komisija bo pričela z odpira-
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njem vlog 24. 7. 2007. Odpiranje bo predvidoma končano do 27. 7. 2007. V skladu
s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije odpiranje vlog ne bo javno.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v
45 dneh po preteku roka za prijavo.
VII. Razpisna dokumentacija: javni razpis in razpisna dokumentacija so na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.
mss.gov.si. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo v sektorju za izobraževanje odraslih MŠŠ pri Marini Horvat (01/474-48-70).
Razpisno dokumentacijo in obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci dobijo tudi v
tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih,
Dunajska 22, IX. nadstropje, soba 937, pri
Marini Horvat (01/474-48-70), vsak delovni
dan med 9. in 14. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 430-32/2007/2
Ob-19756/07
Na podlagi prvega odstavka 26. člena
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od
leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št.
134/03, 72/04, 4/06 in 132/06) in Sklepa o
sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 77/04) Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni razpis
za sofinanciranje podiplomskega
študija v študijskem letu 2007/2008
1. Ime in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Razpis se objavlja za sofinanciranje
študija po študijskih programih za pridobitev
magisterija znanosti in doktorata znanosti,
sprejeti pred 11. 6. 2004, na visokošolskih
zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna vsota denarja je 3.100.000,00
EUR (proračun RS 2008, proračunska postavka 5751 – sofinanciranje podiplomskega študija) in je namenjena:
a) za sofinanciranje študija za:
– študente, državljane Republike Slovenije in držav, članic EU, ki se bodo vpisali v
1. letnik študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti oziroma doktorata
znanosti v študijskem letu 2007/2008 in jim
šolnina za podiplomski študij še ni bila sofinancirana,
– študente 2., 3. oziroma 4. letnika, če
jim je bila šolnina sofinancirana v preteklih
letih in v skladu z določbami študijskega
programa oziroma statuta redno napredujejo, visokošolski zavod pa izpolnjuje vse
obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju;
– izjemoma za študente 2. ali višjih letnikov, ki zaradi materinstva ali bolezni, daljše
od treh mesecev, niso redno napredovali,
vendar za vsak letnik le enkrat;
– študente doktorskega študija po končanem programu za pridobitev magisterija,
če ta ni bil sofinanciran;
– študente, ki po merilih za prehode nadaljujejo študij v sofinanciranih študijskih
programih v 2. ali višjih letnikih, in sicer največ za toliko študentov, da skupno število ni
večje, kot je bilo s sklepom o izbiri visokošolskega zavoda odobreno za sofinanciranje
posamezne generacije v 1. letniku.
Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira tudi šolnina
za te študente.

Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
b) Ministrstvo sofinanciranim visokošolskim zavodom dodeli dodatna sredstva na
vsakega študenta 2. ali 3. in 4. letnika, ki na
podlagi pogodbe med visokošolskim zavodom in uporabnikom, kot so gospodarske
družbe, državni in upravni organi, zavodi,
javne agencije, javna podjetja, javni skladi,
zbornice in druge pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki), študij, individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo
ali doktorsko disertacijo zasnuje tako, da
z njim pripomore k reševanju konkretnega
problema za uporabnika. Dodatna sredstva
so lahko največ tolikšna, kot znaša 20%
normirane šolnine za letnik.
4. Na razpis se lahko prijavijo univerze
in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki izvajajo javnoveljavne študijske
programe za pridobitev magisterija in doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje
pogoje:
a) se pri izvajanju študija in raziskovalnega dela povezujejo z drugimi domačimi ali
tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami oziroma uporabniki,
b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov,
c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju,
d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje
delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela,
e) izvajajo študij, kot je določeno v VIII.
in IX. točki Sklepa o sofinanciranju podiplomskega študija (v nadaljnjem besedilu
Sklep),
f) določijo največ 1.961,28 EUR šolnine
za letnik študija.
Visokošolski zavodi morajo vpis končati
najkasneje do 15. oktobra 2007.
5. Sofinanciranje šolnine za študij v 1. in
2. letniku bo do 60-odstotno, za študij v 3. in
4. letniku pa do 80-odstotno.
Če sredstva iz 3. točke tega razpisa na
izbranih visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala za sofinanciranje vseh vpisanih
študentov, bodo najprej poravnani stroški
študija v višjih letnikih, pri čemer bodo imeli
prednost študenti, ki s svojim študijem, individualnim raziskovalnim delom ter magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo sodelujejo pri reševanju konkretnega problema za
uporabnika. Za študij v 1. letniku bo sofinancirana šolnina za toliko študentov, kot bo za
visokošolski zavod določeno s sklepom o
izbiri oziroma pogodbo o sofinanciranju, pri
čemer bodo imeli prednost visokošolski zavodi s sklenjenimi pogodbami o sodelovanju
z uporabniki.
6. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za sofinanciranje iz
točke 3.a tega razpisa prijavijo s pravilno
izpolnjenim prijavnim obrazcem (Obrazec:
MVZT-POD1-07). Podpisati ga mora odgovorna oseba univerze ali samostojnega
visokošolskega zavoda. Prijavo je treba
poslati Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF 13, do
10. 9. 2007, v zaprti ovojnici, na kateri naj bo
napisano: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje podiplomskega študija
v študijskem letu 2007/2008« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 13. 9. 2007 ob
12. uri v sejni sobi na Ministrstvu za visoko
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šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Trg OF 13/IV. nadstropje.
7. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se na razpis za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa prijavijo
s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem
(Obrazec: MVZT-POD2-07) in kopijo pogodbe, sklenjene med visokošolskim zavodom
in uporabnikom. Prijavni obrazec mora podpisati odgovorna oseba univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda. Prijava se
lahko pošlje Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF
13, v dveh rokih, in sicer do 14. 1. 2008 in
do 30. 5. 2008, vsakokrat v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano: »Ne odpiraj
– prijava na razpis za dodatno sofinanciranje podiplomskega študija v študijskem letu
2007/2008« in naslov pošiljatelja. Odpiranje
vlog bo 17. 1. 2008 in 2. 6. 2008 ob 12. uri v
sejni sobi na Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Trg OF
13/IV. nadstropje.
8. Postopek za izbiro bo vodila strokovna komisija, ki jo bo imenoval minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Obravnavala bo le pravočasne in formalno
popolne prijave. Med strokovnim pregledom
in ocenjevanjem prijav lahko komisija od
visokošolskega zavoda zahteva dopolnitve
prijave ali dokazila o izpolnjevanju pogojev
za sofinanciranje iz Sklepa o sofinanciranju
podiplomskega študija (Uradni list RS, št.
77/04) oziroma tega razpisa. Za dopolnitev
prijav bo visokošolskim zavodom določen
največ 7-dnevni rok.
9. Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo do 26. 10. 2007 sprejel sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje iz točke 3.a
tega razpisa. Visokošolski zavod se zoper
sklep o izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Pogodbe bodo sklenjene do
konca januarja 2008.
Sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki
izpolnjujejo pogoje za dodatno sofinanciranje iz točke 3.b tega razpisa, bo minister
izdal najpozneje do 18. 2. 2008 in do 1. 7.
2008. Visokošolski zavod se zoper sklep o
izbiri lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa. Aneksi k pogodbam bodo sklenjeni v 30
dneh po izdaji sklepa o izbiri.
10. Prijavni obrazci so na spletni strani ministrstva, v rubriki »javni razpisi«:
http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel.
01/478-46-27 in 01/478-46-38.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

9. Postopek za izbiro bo vodila tričlanska strokovna komisija, ki jo bo imenoval
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Obravnavala bo le pravočasne in
formalno popolne vloge. Med strokovnim
pregledom in ocenjevanjem vlog lahko komisija od visokošolskega zavoda zahteva
dopolnitve vlog ali dokazila o izpolnjevanju
pogojev za sofinanciranje iz tega razpisa.
Za dopolnitev prijav bo visokošolskim zavodom določen največ 7-dnevni rok.
10. Minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo do 26. oktobra 2007 sprejel sklepe o izbiri visokošolskih zavodov, ki
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje. Visokošolski zavod se zoper sklep o izbiri
lahko pritoži v 8 dneh od prejema sklepa.
Pogodbe bodo sklenjene do konca januarja 2008.
11. Prijavni obrazci so na spletni strani
ministrstva, v rubriki »Javni razpisi«, http://
www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so
prav tako na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, tel.
01/478-46-48.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Št. 430-33/2007
Ob-19757/07
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od
leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št.
134/03, 72/04, 4/06 in 132/06) Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje študijskih programov
tretje stopnje v študijskem letu
2007/2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Razpis se objavlja za sofinanciranje
študija po študijskih programih tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti na
visokošolskih zavodih s sedežem v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna vsota sredstev je 510.000,00
EUR (Proračun RS 2008, postavka 5751
– sofinanciranje podiplomskega študija).
Namenjena je za sofinanciranje študija za
študente, državljane Republike Slovenije
in držav, članic EU, vpisanih v 1. letnik
študijskega programa tretje stopnje za pridobitev doktorata znanosti v študijskem
letu 2007/2008 in jim šolnina za magisterij
znanosti ali doktorat znanosti še ni bila
sofinancirana.
Ob upoštevanju predpisov o študiju tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva se lahko sofinancira šolnina tudi
za te študente.
Šolnina za vzporedni študij se ne sofinancira.
4. Na razpis se lahko prijavijo univerze
in samostojni visokošolski zavodi, ustanovljeni po Zakonu o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno
besedilo), ki izvajajo javnoveljavne študijske programe tretje stopnje za pridobitev
doktorata znanosti ter izpolnjujejo še naslednje pogoje:
a) se pri izvajanju podiplomskega študija in raziskovalnega dela povezujejo z
drugimi domačimi ali tujimi visokošolskimi zavodi ali raziskovalnimi organizacijami
oziroma uporabniki,
b) v študij vključujejo individualno raziskovalno delo študentov,
c) so dejavni pri mednarodnem sodelovanju na nivoju podiplomskega študija,
d) načrtno spremljajo in ocenjujejo svoje
delo ter izkažejo kakovostno izvajanje študija in raziskovalnega dela,
e) določijo največ 2.503,76 EUR šolnine
(normirana šolnina) za letnik študija.
Če visokošolski zavod prvič razpisuje
podiplomski študijski program, za točke
4a), 4b) in 4c) izkaže sodelovanje na dodiplomskem študiju.
Visokošolski zavodi morajo vpis končati
najkasneje do 16. oktobra 2007.
5. Sofinanciranje šolnine bo največ do
60% normirane šolnine, to je največ do
1.502,25 EUR.
6. Če sredstva tega razpisa na izbranih
visokošolskih zavodih ne bodo zadoščala
za sofinanciranje vseh vpisanih študentov,
ki bodo izpolnjevali pogoje iz 3. točke tega
razpisa, bo delež sofinanciranja linearno
zmanjšan.
7. Univerze in samostojni visokošolski
zavodi se prijavijo s pravilno izpolnjenim
prijavnim obrazcem (Obrazec: MVZT_3._
stopnja_07/08), ki mu priložijo veljavni študijski program in dokazila za točko 4.a).
Obrazec mora podpisati odgovorna oseba
univerze ali samostojnega visokošolskega
zavoda.
8. Prijavo je treba poslati Ministrstvu za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, do 10. 9. 2007, v zaprti
ovojnici, na kateri naj bo napisano: »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje študijskih programov tretje stopnje
v študijskem letu 2007/2008« in naslov pošiljatelja. Odpiranje vlog bo 12. 9. 2007, ob
9. uri, v sejni sobi na Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Ljubljana,
Trg OF 13/IV. nadstropje.
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Ob-19683/07
Javni razpis
za sofinanciranje turistične
infrastrukture
Cilj javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je dvig kvalitete in
pestrosti turistične ponudbe, ustvarjanje novih nočitev, novih zaposlitev in doseganje
višje dodane vrednosti na zaposlenega.
1. Izvajalec razpisa
Izvajalec javnega razpisa je agent:
Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo v vlogi posredniškega
telesa (predhodno soglasje, dokument št.
4301-8/2007/1 z dne 2. 7. 2007).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) objavlja javni razpis na
podlagi: Proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02, 127/06, 14/07), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
2/04), Uredbe o razvojnih spodbudah za
turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/07),
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 2/07-UPB1), Zakona o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00),
Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 112/04, 11/07), Poslovnega in
finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leti 2007-2008 (sklep
Vlade RS št.: 47602-8/2007/6), Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1.
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2007), sheme državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št.
BE07-5715334-2007) z dne 19. 3. 2007,
Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne
24. 10. 2006 o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe pri državni regionalni pomoči za
naložbe in Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 v okviru izvajanja razvojne
prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih
potencialov – prednostna usmeritev: Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje posamezne investicije nastanitvenih
zmogljivosti, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije.
Nastanitvene zmogljivosti: predmet sofinanciranja so izključno naslednji nastanitveni obrati (Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev
za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni
list RS, št. 88/00 in 114/04)):
– hoteli,
– moteli,
– penzioni,
– apartmajska naselja,
ki bodo po obstoječi kategorizaciji nastanitvenih objektov dosegali najmanj 3* ali
več (Zakon o gostinstvu, Uradni list RS, št.
4/06-UPB1). Minimalno zahtevano število
novih postelj v okviru posamezne investicije je 10 ležišč (upoštevajo se stalna ležišča
brez pomožnih).
Pri sofinanciranju nastanitvenih obratov,
pripadajoče zmogljivosti, ki se nanašajo na
dodatno notranjo ponudbo ne smejo bistveno presegati števila ležišč. To pomeni, da upravičeni stroški dodatne notranje
ponudbe lahko znašajo do 40% vrednosti
upravičenih stroškov celotne investicije,
kar mora biti jasno prikazano z izračunom
vrednosti upravičenih stroškov investicije
z in brez dodatne notranje ponudbe. V primeru, da bodo upravičeni stroški dodatne
notranje ponudbe presegli 40% vrednosti
upravičenih stroškov celotne investicije, bo
presežek označen kot neupravičen strošek
in kot tak ne bo del sofinanciranja s strani

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Sklada. Dodatna zunanja ponudba ni del
sofinanciranja.
4. Pogoji za kandidiranje
4.1. Osnovni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo mala in
srednje velika podjetja (gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), registrirane po
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD 1).
Velikost podjetij se določa skladno z
opredelitvijo MSP iz priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12. 1. 2001
in št. 364/2004 z dne 25. 2. 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske
skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja. Priporočila Komisije
2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi
mikro, malih in srednje velikih podjetij najdete tudi na spletnem naslovu http://www.
podjetniskisklad.si/Predpisi.htm.
Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče
osnovne pogoje:
– na dan prijave opravljajo dejavnost v
Republiki Sloveniji,
– na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v
likvidaciji in ne izvajajo program prestrukturiranja,
– na dan 31. 12. v letu pred prijavo na
javni razpis niso podjetje v težavah po
Splošnih pogojih poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (Splošni pogoji poslovanja so dosegljivi na http://www.
podjetniskisklad.si/Predpisi.htm),
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
do države,
– prijaviti se ne morejo podjetja, ki so v
preteklem obdobju 3 let pred dnevom prijave že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada,
– niso za isti projekt že sofinancirana iz
drugih sredstev EU. V primeru, da se projekt poleg sredstev iz tega razpisa dodatno
financira iz lokalnega ali državnega proračuna, skupna javna sredstva ne smejo preseči
najvišje dovoljene višine državne pomoči,
– niso od leta 2000 pridobila in niso
v postopku pridobivanja državnih pomoči
za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah,

Merilo
I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.

Prispevek k uresničevanju ciljev
Prispevek k uresničevanju nacionalnih ciljev
Vpliv na razvoj turistične destinacije
Kvaliteta projekta (IP)
Izkazana ekonomska upravičenost projekta
Realni in jasno prikazani pričakovani rezultati:
Organizacija izvedbe projekta:
Realnost izvedbe (IP)
Trdnost in zanesljivost finančne konstrukcije
Skladnost stroškov s posameznimi fazami in realnost
višine predvidenih stroškov
Realnost terminskega plana
Prednostni kriteriji
Regionalni kriterij:
Vplivi na horizontalne politike:
– vpliv na okolje (energetska učinkovitost, učinkovit
način ravnanja z vodo, odpadki...),
– vpliv na informacijsko družbo
SKUPAJ

– imeti vsa predpisana pravnomočna
dovoljenja (pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), potrebna za izvedbo
investicije. Gradbeno dovoljenje mora glasiti izključno na prijavitelja in na prijavljeno
investicijo. Iz gradbenega dovoljenja mora
biti jasno razvidno, da gre za nastanitveni
obrat, oziroma za investicijo, kot je navedena v prijavi.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje
Projekt, s katerim prijavitelj kandidira
za investicijska sredstva, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
1) podjetje mora zagotavljati povečanje
števila zaposlenih (minimalno za 1 zaposlenega) najmanj za obdobje 5 let,
2) podjetje mora izboljšati turistično infrastrukturo, opremljenost in delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka
podjetja in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega,
3) podjetje mora imeti zaprto finančno
konstrukcijo,
4) da se projekt realizira v Republiki
Sloveniji,
5) skladnost investicije s predmetom in
namenom javnega razpisa in skladnost vloge z razpisno dokumentacijo,
6) predračunska vrednost upravičenih
stroškov prijavljene investicije mora biti za
prijavitelje najmanj 250.000,00 EUR brez
DDV in največ 2.500.000,00 EUR brez
DDV,
7) iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno,da ima prijavitelj zagotovljenih
vsaj 25% lastnih sredstev. V odstotek lastnih sredstev se štejejo tudi krediti pridobljeni pod tržnimi pogoji,
8) maksimalna višina sofinanciranja je
do 40% za mala in srednje velika podjetja od
upravičenih stroškov začetne investicije,
9) minimalna odobrena subvencija na
podlagi upravičenih stroškov je 100.000
EUR; maksimalna odobrena subvencija je
750.000 EUR.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje

Maks. št. točk
43
23
20
29
16
9
4
10
6
2
2
18
10
8

100
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Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, s tem, da
mora znašati minimalno število doseženih
točk pri sklopih meril I, II in III – skladnost
s cilji ukrepa, kvaliteta projekta in realnost
izvedbe – 50% vseh možnih točk v okviru
posameznega sklopa meril. V primeru, da
pri oceni kateregakoli od zgornjih sklopov
meril investicija ne doseže 50% možnih
točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če
skupno število točk doseže/preseže prag za
sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru, da bo več projektov z enako
oceno, se bo upošteval regionalni kriterij
(prednost manj razvite regije); v kolikor bodo
ti projekti iz istih regij pa višina ocenjenih
točk pri kvaliteti projekta.
Osnova za oceno meril vezanih na investicijski program (označeno z IP) je investicijski program, pri izdelavi katerega
se smiselno upoštevajo določila Uredbe o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06). Za
ocenjevanje meril vezanih na investicijske
programe so lahko izbrani neodvisni zunanji ocenjevalci, strokovnjaki za investicijske
programe. Kolikor se bo izkazalo, da so
predpostavke in izračuni v investicijskem
programu napačni ali investicijski program
ne bo izdelan v skladu s predpisano metodologijo, bodo ocene, ki se nanašajo na investicijski program, ocenjene z 0 točkami.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev po
tem javnem razpisu znaša 20.000.000,00
EUR, in sicer:
– 17.000.000,00 – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 3.000.000,00 – slovenska udeležba.
7. Upravičeni stroški:
– stroški gradnje (pripravljalna dela,
gradbena dela, instalacije, obrtniška dela,
zunanja ureditev okolice objekta, gradbeni
nadzor),
– stroški nakupa novih naprav in opreme.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
Stroški, ki so povezani z dodatno ponudbo nastanitvenih kapacitet lahko znašajo
največ 40% upravičenih stroškov celotne investicije. Del stroškov, ki bo presegel to vrednost bo označen kot neupravičen in kot tak
ne bo del sofinanciranja s strani Sklada.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov
se upošteva shema državnih pomoči »Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti« (št.
BE07-5715334-2007), katere osnova je
Uredba o razvojnih spodbudah za turizem
(Uradni list RS, št. 132/06 in 23/07).
Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi
prvega izdanega naročila za izvedbo del ali
storitev po prejemu sklepa izbranemu prijavitelju o odobritvi sofinanciranja projekta s
strani Sklada.
Upravičeni stroški se bodo izkazovali z
originalnimi računi in originalnimi dokazili o

13. Rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Uprava Sklada izda odločitev o rezultatih
razpisa najkasneje v 60 dneh od posameznega datuma odpiranja.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prijaviteljem sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta.
Hkrati bo upravičence pozvala h podpisu
pogodbe. Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni od prejema poziva nanj ne odzove,
se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Zoper sklep oziroma obvestilo Sklada o
odobritvi oziroma neodobritvi ni možno vložiti pritožbe na osnovi 17.n člena Zakona o
podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 02/07- UPB1).
Rezultati javnega razpisa so informacije
javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vključno z navodili in obrazci je na voljo na spletnih straneh: www.podjetniskisklad.si ali v pisni obliki na sedežu Sklada, Trubarjeva 11, 2000
Maribor, v pisarni številka 1, pri svetovalcu
2 ali svetovalcu 3 za državne pomoči in
rizične naložbe, vsak delovni dan, med 9.
in 14. uro.
Vse dodatne informacije so na voljo na naslovu: na telefonskih številkah: 02/234-12-83,
02/234-12-52 in 02/234-12-64 ali na e-pošti
bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge
1) Obrazci za prijavo projektov:
(1) Prijavni obrazec za sofinanciranje turističnih projektov.
(2) Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji.
(3) Podatki o vlagatelju.
(4) Osnovni podatki o poslovanju in bilančni podatki.
(5) Plan poslovanja.
(6) Podatki o investiciji; povzetek investicije.
(7) Pričakovani rezultati-indikatorji.
(8) Pričakovani rezultati na nivoju podjetja.
(9) Pričakovani rezultati na ravni turistične destinacije.
(10) Utemeljitev investicije z vidika prispevka k razvojnim ciljem.
(11) Načrt izvajanja investicije.
(12) Terminski plan izvedbe investicije.
(13) Organizacija izvajanja investicije.
(14) Vodja projekta in reference.
(15) Načrt dela projektne skupine.
(16) Stroški investicije-predračunska vrednost investicije.
(17) Financiranje investicij-viri financiranja, struktura lastnih sredstev.
(18) Dodatne informacije o projektu.
(19) Izjava o poslovni skrivnosti.
2) Disketa/CD z izpolnjenimi obrazci iz
vloge v elektronski obliki.
3) Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo
o obstoju podjetja ne sme biti starejše od 30
dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
4) Strategija razvoja turistične destinacije
izvleček iz regionalnega razvojnega programa, ki se nanaša na turizem in prijavljeno
investicijo.

plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje
Skladu pred izplačilom. Podrobnejša metodologija izračunavanja višine sofinanciranja
je predstavljena v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namenov tega javnega razpisa
pomeni za upravičenca državno pomoč, ki
jo je potrebno upoštevati pri kumulaciji z
drugimi javnimi viri za isti namen.
8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Odobrena sredstva morajo biti porabljena do 15. 11. 2011. Posamezna investicija
sofinancirana iz naslova tega razpisa mora
biti zaključena in plačana najkasneje v roku
36 mesecev po podpisu pogodbe.
Sredstva za sofinanciranje bodo na razpolago od leta 2008 dalje. Sklad bo sofinanciral upravičene stroške posamezne investicije na podlagi zahtevka za sofinanciranje
izdanega za plačila v določenem letu najkasneje do 15. 9. istega leta. Zahtevki izdani
po 15. 9. zapadejo v plačilo v naslednjem
proračunskem letu, v kolikor so sredstva
planirana. Sredstva za sofinanciranje bodo
upravičencem nakazana v enkratnem znesku po zaključku investicije.
9. Razmerja med EU sredstvi za kohezijsko politiko in slovenske soudeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva bremenijo proračunski postavki:
6837
Razvoj
turističnih
destinacij-07-13-EU
6959
Razvoj
turističnih
destinacij-07-13-slovenska udeležba
Razmerje med EU sredstvi in slovensko
soudeležbo je 85%:15%.
10. Delež prispevka EU v celotnih javnih
izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
11. Roki za predložitev vlog
Roki za predložitev vlog so 10. 8. 2007,
25. 11. 2007, 25. 3. 2008 in 25. 7. 2008.
V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva odobrena pred 25. 7. 2008, bo Sklad
objavil zaprtje javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije. Sredstva na javnem razpisu lahko ostanejo nerazporejena
kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila
naslednja upravičena do sofinanciranja. V
primeru, da po odobritvi sofinanciranja vsem
pozitivno ocenjenim projektom v okviru določenega odpiranja ostane na razpolago
za naslednje odpiranja manj kot 1.000.000
EUR, se javni razpis zapre.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo pri
posameznem odpiranju je poštni žig odtisnjen na ovojnici, v primeru osebne vročitve
vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o
prejemu pošiljke. Osebna vročitev je možna
vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni
sekretariat med 9. in 14. uro na sedežu
Sklada. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje. Prijavitelj bo o tem pisno obveščen s
strani Sklada.
Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene,
komisija za dodelitev sredstev ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
Vloge, ki bodo prispele po 25. 7. 2008 ali
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega
razpisa se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog: odpiranje se
bo izvedlo naslednji delovni dan od navedenih rokov za predložitev vlog. Odpiranje
vlog ni javno.
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5) Najmanj dve različni sliki sedanjega
stanja lokacije na kateri se bo izvajala investicija, na katerih mora biti obvezno datum
(digitalno), ki je lahko največ 3 dni pred oddajo vloge na javni razpis.
6) Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30
dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-2 (AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne davčne izpostave.
7) Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, ki ne sme biti starejše od 30 dni
glede na datum oddaje vloge.
8) Investicijski program smiselno izdelan
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni
list RS, št. 60/06).
9) Izkaz poslovnega izida in bilanco stanja podjetja za pretekli dve leti.
10) Vsa predpisana pravnomočna dovoljenja, potrebna za izvedbo investicije.
Gradbeno dovoljenje mora glasiti izključno
na prijavitelja in na prijavljeno investicijo. Iz
gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno, da gre za nastanitveni obrat, oziroma
za investicijo, kot je navedena v prijavi.
Prijavitelj mora prav tako predložiti naslednje izjave:
1) da ima v celoti zagotovljena sredstva
za zaprtje finančne konstrukcije upoštevaje
tudi pričakovana sredstva iz naslova tega
javnega razpisa,
2) da ima zagotovljena premostitvena
sredstva za del pričakovanih sredstev iz
naslova tega javnega razpisa, do povrnitve
stroškov s strani Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju: Sklad). Kadar
prijavitelj načrtuje pridobitev premostitvenih
sredstev od banke, mora predložiti izjavo
banke, da ima ustrezen investicijski načrt,
na osnovi katerega mu bo banka v primeru
odobritve sredstev za sofinanciranje odobrila premostitvena sredstva,
3) da ima vsa pravnomočna dovoljenja,
ki se morajo glasiti na prijavitelja, in prijavljeno investicijo (in iz katerega mora biti
jasno razvidno, da gre za investicijo, ki je
predmet vloge), za začetek izvajanja investicije (pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje), ter izjavo, da ima za izvedbo investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna
dovoljenja,
4) ohranitvi investicije v regiji in v lastništvu podjetja za obdobje 5 let po zaključku
investicije za isti namen,
5) da se investicija še ni pričela izvajati
(izvajanje investicije se lahko prične šele
po izdaji sklepa o sofinanciranju s strani
Sklada),
6) da ima investicijski program smiselno
izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske
dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS, št. 60/06),
7) da se s predmetno investicijo ni in se
ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju,
prijavil na katerega izmed javnih razpisov
za isti namen.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, vloge, ki ne bodo
dopolnjene v določenem roku in vloge, ki ne
bodo skladne z nameni javnega razpisa, se
zavržejo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Investicijski program naveden pod točko 8 prvega sklopa ni predmet dopolnitve
vloge in se brez poziva za dopolnitev kot
nepopolna taka vloga zavrže.
Vsebina vloge mora biti urejena po zgoraj naveden zaporedju v dveh sklopih (prvi
sklop od številke 1 do 10, drugi sklop od
številke 1 do 7).
Na prijavnem obrazcu mora biti jasno
navedena razvrstitev nastanitvenega obrata glede na zgoraj navedene vrste. Kolikor
vrsta ne bo navedena, bo takšna vloga zavržena pred postopkom ocenjevanja.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
16. Pošiljanje vlog: vlogo za sofinanciranje turističnih projektov pošljite na naslov:
Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje turističnih projektov«.
17. Ostale zahteve
Prijavitelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj do 31. 12. 2015, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega
datuma, lahko Sklad ta rok podaljša,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki
so vključeni spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– zagotoviti, da investicije ne bo spreminjal, je ne bo prodal, oddal v najem ali
leasing tretjim osebam najmanj za dobo
5 let od dneva pridobitve uporabnega dovoljenja,
– v primeru, da se naknadno ugotovi
dvojno financiranje projekta ali je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalno
dovoljeno stopnjo glede na pravila državnih
pomoči se znesek sofinanciranja zniža oziroma mora prijavitelj v celoti vrniti sredstva
skupaj z zamudnimi obrestmi,
– pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma
strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno).
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji, ki je dostopna na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada (http://www.
podjetniskisklad.si).
Slovenski podjetniški sklad

Št. 038/07
Ob-19684/07
Na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02,
115/05 in 22/06), Zakona o javnih agencijah
(Uradni list RS, št. 52/02), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj
(Uradni list RS, št. 12/04), Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 75/06),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in
110/02), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 116/05), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 13/06), mnenja Ministrstva za finance o
priglasitvi ''de minimis'' pomoči (št. priglasitve: M002-2045419-2007), Programa dela
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2007 in Pogodbe št.
3211-07-000165 o izvajanju in financiranju
ukrepov za spodbujanje tehnološkega razvoja iz Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za
obdobje 2007–2012 v okviru Programa dela
Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2007, Javna agencija za
tehnološki razvoj Republike Slovenije, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za financiranje delovanja organizacij,
ki podpirajo inovacijsko dejavnost
1. Namen in predmet razpisa
Ministrstvo želi prek agencije podpreti
organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost. S tem želi spodbujati podporno okolje
za dejavne na področju inovacij tako, da jim
pomaga razviti in zaščititi inovacije ter jih
uvesti v uporabo.
Financiranje vključuje stroške osebja in
materialne stroške za izvedbo naslednjih
dejavnosti organizacije:
– evidentiranje članov z naslovi,
– informiranje, povezovanje in srečanja,
– svetovanje, strokovna pomoč,
– organizacija natečajev,
– obiski in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih,
delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih
s področja inovacijskih dejavnosti.
2. Pogoji sodelovanja
Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki podpirajo inovacijsko dejavnost, in
povezujejo najmanj 300 izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov,
inventorjev in inovatorjev v mikro in malih
podjetjih, obrti, svobodnih poklicih in zasebnikov (upokojencev, študentov in dijakov) in
inovacijsko aktivnih v javnem ali zasebnem
sektorju, ki razvijajo, so razvili ali prijavili
vsaj eno novost s področja industrijske ali
intelektualne lastnine za zaščito na Uradu
za intelektualno lastnino RS.
Organizacija mora tem svojim članom
nuditi vsaj dve obliki od naslednjih oblik
pomoči s področja inovacijske dejavnosti:
evidentiranje članov z naslovi, informiranje,
povezovanje in srečanja, svetovanje, strokovna pomoč, organizacija natečajev, obiski
in sodelovanje na srečanjih, sejmih, poslovnih predstavitvah, seminarjih, delavnicah,
usposabljanjih in izobraževanjih s področja
inovacijskih dejavnosti.
Drugi splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijavitelj je lahko gospodarska družba
ali gospodarsko interesno združenje, ki sta
registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00,
45/01, 50/02, 93/02 in 42/06) ali raziskovalna organizacija kot pravna oseba javnega
ali zasebnega prava, ki izpolnjuje pogoje,
določene z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02,
115/05 in 22/06) in predpisi, izdanimi na
podlagi tega zakona za izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti in ki je registrirana v skladu z ali Zakonom o zavodih
(Uradni list RS, 12/91, 17/91, 45/94, 8/96 in
36/00) ali z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 06/99, 36/00, 45/01, 50/02,
93/02 in 42/06).
Do sredstev iz tega razpisa ni upravičen
prijavitelj, ki:
– ne opravlja dejavnosti v Republiki Sloveniji,
– je v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– ima neporavnane obveznosti do države,
– je bil na dan 31. 12. 2006 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10.
člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02),
– kontinuirano opravlja svojo dejavnost
na dan odpiranja vlog manj kot 1 leto,
– je pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
po letu 2000 ali je v postopku pridobivanja
take pomoči (podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št.
112/05),
– je na seznamu poslovnih subjektov v
Sklepu o objavi poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena Zakona o preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 2/04),
– je za iste stroške pridobil ali pridobiva sofinanciranje iz drugih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna
(na podlagi prejetega sklepa ali sklenjene
pogodbe ali že dejansko izvedenega izplačila).
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale
pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na
razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 62.590 EUR. Financiranje
je predvideno iz proračunske postavke 5688
– Podpora tehnološkemu razvoju, recenzije
in ekspertize za leto 2007. Razpisana sredstva se bodo razdelila med organizacije, ki
bodo ustrezale pogojem sodelovanja.
Sredstva bodo dodeljena po pravilu de
minimis. Skupni znesek pomoči dodeljen
prejemniku po pravilu de minimis ne sme
preseči 200.000 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. Podjetja, ki
so v zadnjih treh letih presegla višino take
pomoči, niso upravičena do sredstev tega
javnega razpisa.
Obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto 2007.
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4. Merila za izbiro predlogov
Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih pogojev in meril:
– 30% razpisanih sredstev bo dodeljenih
organizacijam sorazmerno deležu članov
posamezne organizacije med vsemi člani
vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega razpisa;
– 25% razpisanih sredstev bo dodeljenih
organizacijam sorazmerno deležu podeljenih
patentov članom posamezne organizacije v
zadnjih petih letih med vsemi podeljenimi
patenti članov vseh prijavljenih organizacij,
ki ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2
tega razpisa. Ena nova tehnična rešitev se
pri tem upošteva največ kot en patent;
– 45% razpisanih sredstev bo dodeljenih organizacijam sorazmerno deležu ocene
programa posamezne organizacije v vsoti
vseh ocen vseh prijavljenih organizacij, ki
ustrezajo pogojem razpisa pod točko 2 tega
razpisa. Ocena programa organizacije je sestavljena iz ocene predstavitve programa
(0 do 8 točk), ocene mejnikov (0 do 6 točk),
ocene rezultatov (0 do 6 točk), ocene indikatorjev (0 do 6 točk) ter ocene preglednosti
finančnega načrta (0 do 7 točk) in podrobnosti finančnega načrta (0 do 7 točk).
Sredstva posamezni prijavljeni organizaciji, ki ustreza pogojem pod točko 2 javnega
razpisa, se bodo izračunala po naslednji
formuli:

7. Datum odpiranja vlog
Javno komisijsko odpiranje vlog bo 31. 7.
2007 ob 10. uri v prostorih Javne agencije
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Maurerjeva 29, Ljubljana.
V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti prijave, bo komisija v roku 8 dni pozvala vlagatelje k dopolnitvi prijav. Nepopolne
prijave, ki jih vlagatelji v določenem roku ne
bodo dopolnili, bodo zavržene.
8. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
do 50 dni od datuma odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem
objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo
na spletnem naslovu agencije http://www.
tia.si.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi dvignejo tudi v
Glavni in splošni pisarni agencije od dneva
objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo od ponedeljka do petka
med 9. in 14. uro po tel. 01/513-08-72, Matjaž Princl. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: matjaz.princl@tia.si oziroma po
faksu 01/513-08-83.
Javna agencija za tehnološki razvoj
Republike Slovenije

Si = Ssk (0,3 * Nči/Nčsk + 0,25 * Npi/Npsk + 0,45 * Noi/Nosk)

Št. 14/2007
Ob-19689/07
Na podlagi 17. 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 (Ur.
l. RS, št. 139/06) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje

Si – Sredstva, dodeljena posamezni
organizaciji
Ssk – Skupna razpisana sredstva
Nči – Število članov posamezne organizacije
Nčsk – Skupno število članov vseh prijavljenih organizacij
Npi – Število podeljenih patentov članom
posamezne organizacije v zadnjih 5 letih
Npsk – Skupno število podeljenih patentov vsem članom vseh prijavljenih organizacij v zadnjih 5 letih
Noi – Število točk ocene programa posamezne organizacije
Nosk – Skupno število točk (vsota) vseh
ocen programov organizacij
Na naveden način bodo razdeljena razpisana sredstva za leto 2007.
Sredstva prejme posamezna organizacija, ki podpira inovacijsko dejavnost. Namenjena so dejavnostim iz točke 1 tega razpisa, ki jih vlagatelji podrobneje predstavijo v
vlogi, v višini odobrenih sredstev.
6. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih, mora
biti dostavljena na naslov: Javna agencija
za tehnološki razvoj Republike Slovenije,
Maurerjeva 29, 1000 Ljubljana, do 30. 7.
2007, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za financiranje
delovanja organizacij inovatorjev« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na
prednji strani ter polnim naslovom vlagatelja
na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v Glavno in splošno pisarno Javne
agencije za tehnološki razvoj RS, Maurerjeva ulica 29, 1000 Ljubljana do vključno
ponedeljka 30. 7. 2007 do 12. ure.
Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.

sofinanciranje izobraževanja
tujih državljanov na gimnazijskem
programu mednarodne mature v
Republiki Sloveniji v šolskem letu
2007/2008
1. Predmet razpisa na poziv: predmet
razpisa na poziv je sofinanciranje slovenskih gimnazij za štipendiranje izobraževanja
tujih državljanov na javno veljavnem gimnazijskem programu mednarodne mature v
Republiki Sloveniji v višini 62.594 EUR v
šolskem letu 2007/08 in v višini 62.594 EUR
za šolsko leto 2008/09.
2. Pogoji razpisa na poziv
Pozvana institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) izvaja program mednarodne mature v
šolskem letu 2007/2008,
b) ima v prvi letnik tega programa (v tretji
letnik gimnazije) vpisane tuje državljane, ki
so v Slovenijo prišli izključno z namenom
izobraževanja po programu mednarodne
mature,
c) vpisani tuji državljan je v drugem letniku gimnazije dosegel odličen šolski uspeh,
d) tuji državljani niso na izobraževanju v
Sloveniji na podlagi mednarodne (bilateralne) pogodbe ali drugih izmenjav,
e) prijavi se samo tiste tuje državljane,
katerih starši oziroma zastopniki, ki jih preživljajo med izobraževanjem, nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji
oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji.
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Institucija odda prijavo za celotno generacijo tujih državljanov.
Prijava na razpis mora vsebovati s strani
institucije v celoti izpolnjeno in podpisano
prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev, in sicer:
– potrdilo o višini letnih stroškov izobraževanja (soglasje Ministrstva za šolstvo in
šport k višini šolnine),
– potrdilo o višini stroškov bivanja v dijaškem domu na osebo,
– fotokopijo potnega lista posameznega
tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
– potrdilo o odličnem šolskem uspehu v
drugem letniku gimnazije za posameznega
tujega državljana, za katerega sofinanciranje se prijavlja,
– izjavo staršev ali zastopnika tujega državljana, da nimajo začasnega ali stalnega
bivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v
Sloveniji in da se strinjajo, da institucija prijavi dijaka za sofinanciranje po tem razpisu
in v njihovem imenu podpiše pogodbo.
3. Trajanje in obveznosti iz sofinanciranja: sofinanciranje za tuje državljane, ki so
v šolskem letu 2007/2008 vpisani v prvi letnik gimnazijskega programa mednarodne
mature (tretji letnik gimnazije), se izvaja
eno šolsko leto. Če prijavljeni tuji državljan
napreduje v višji letnik, se izvrševanje sofinanciranja nadaljuje v naslednjem šolskem
letu, vendar le do roka za opravljanje mature v spomladanskem izpitnem roku v istem
šolskem letu.
4. Sredstva
Sredstva se nakažejo za posamezno šolsko leto na podlagi podpisane pogodbe o
sofinanciranju neposredno instituciji, naslednje leto pa na podlagi predloženih dokazil
o napredovanju v višji letnik.
S sredstvi se pokrivajo stroški dijaškega
doma, v preostanku pa največ šolnina. Več
kot znašajo stroški dijaškega doma in šolnina, posamezni dijak ne more prejeti.
Če je prijavljenih več dijakov, kot pa je
razpoložljivih sredstev, prejme vsak dijak, ki
izpolnjuje pogoje, enak znesek.
5. Rok in način oddaje prijav
Institucije pošljejo prijavnico skupaj z
dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 28. 9. 2007 po pošti na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za 37. razpis).
Dodatne informacije so na voljo v času
uradnih ur od ponedeljka do petka med 12.
in 15. uro na sedežu Javnega sklada RS za
razvoj kadrov in štipendije osebno ali po tel.
01/434-10-84 ter po elektronski pošti (metka.novak@ad-futura.si).
6. Druga določila: za izvedbo razpisnega
postopka se smiselno uporabljajo Pravila o
splošnih pogojih poslovanja javne ustanove
Ad future, ki so na voljo na sedežu in na
spletni strani Ad future.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Ob-19690/07
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): Obnova HE Moste
– LOT MT: Mrežna transformatorja.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste.
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4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe julij 2009.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel.
01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081,
faks 01/47-49-322.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo, če je predvideno plačilo za
razpisno dokumentacijo: znesek 300,00
EUR (v ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638
pri SKB d.d. banki (za Obnova HE Moste,
LOT MT).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 27. 8. 2007 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 27. 8. 2007, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: /
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v
razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
Na razpisu lahko sodelujejo:
– proizvajalci energetskih transformatorjev,
– dobavitelji.
Predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 700.000,00 EUR
(brez DDV).
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 6. 2007 za objavo dne 6. 7. 2007.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Št. 110-29/2007
Ob-19196/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 56/06 z
dne 26. 6. 2007, spremembe in dopolnitve)
in Odloka o proračunu Občine Postojna za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 139/06) Občina Postojna objavlja
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev
za pospeševanje in spodbujanje
samozaposlovanja v Občini Postojna v
letu 2007
I. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje
in spodbujanje samozaposlovanja v Občini
Postojna z namenom razvoja podjetništva,
spodbujanja nastajanja novih delovnih mest
v malem gospodarstvu, zmanjševanja brezposelnosti v Občini Postojna, ki se izvaja
v obliki enkratne nepovratne pomoči. Nepovratna pomoč je namenjena ustanovitvi

podjetja in zagonu poslovanja v obliki povračila plač, prispevkov in davkov iz plač na
začetku poslovanja.
II. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina razpoložljivih finančnih sredstev,
ki se nameni za pospeševanje in spodbujanje samozaposlovanja, znaša 14.089 EUR
(3.376.288 SIT).
Enkratna nepovratna pomoč za samozaposlitev znaša do 3 minimalne mesečne
plače, ki je namenjena zagonu poslovanja,
in sicer za sofinanciranje plač, prispevkov
in davkov iz plač samozaposlenih oseb na
začetku poslovanja.
Upoštevana zadnja objava višine minimalne bruto plače (Zakon o določitvi minimalne plače, Ur. l. RS, št. 114/06) znaša
521,83 EUR.
Finančna sredstva se dodelijo v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj dve leti.
III. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so plačila prispevkov
za socialno varnost in izplačane bruto plače
(II. bruto z davkom na izplačane plače):
– pri pravnih osebah je upravičeni strošek bruto plača,
– pri samostojnih podjetnikih posameznikih so upravičeni stroški plačani prispevki za
socialno varnost,
– v primeru samozaposlitve na področju
drugih dovoljenih samostojnih dejavnosti so
upravičeni stroški plačani prispevki za socialno varnost.
IV. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo samozaposlene osebe, ki so se samozaposlile v tekočem koledarskem letu v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (ZGD) kot pravne
ali fizične osebe, podjetniki, ki na trgu opravljajo pridobitveno dejavnost.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Občine Postojna.
V primeru samozaposlitve samostojnih
kulturnih delavcev, ki imajo prispevke za socialno varnost financirane s strani pristojnega ministrstva le ti niso upravičeni strošek,
kar pomeni, da niso upravičeni do prejetja
subvencije za samozaposlitev. Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem letu in
se mora ohraniti vsaj še dve leti po realizaciji
samozaposlitve.
Kolikor se iz katerihkoli razlogov prekine samozaposlitev v predpisanem roku,
je prejemnik sredstev dolžan vrniti prejeta
sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi
obrestmi.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Postojna, skupaj z zahtevano dokumentacijo;
– postopkovno dokumentacijo, in sicer
dokazilo o realizirani samozaposlitvi:
– za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista in obrtno dovoljenje za
vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost;
– za gospodarske družbe: sklep o vpisu
v sodni register z vsemi prilogami;
– fotokopijo obvestila Statističnega urada
RS o identifikaciji z matično številko in razvrstitev po dejavnosti (za poslovni subjekt);
– dokument o davčni številki oziroma
identifikacijski številki za DDV;
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– dokazilo o zaposlitvi: fotokopija prijave
v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (obrazec M-1/M-2).
VII. Rok za oddajo vlog
Vloga, ki se jo poda na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena priporočeno
v zapečatenem ovitku po pošti na naslov:
Občina Postojna, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna s pripisom »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – spodbujanje samozaposlovanja 2007«, s polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani ali oddana osebno v sprejemno
informacijsko pisarno z vložiščem št. 3/2 v
času poslovnih ur.
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa v Ur. l. RS do dneva porabe sredstev, rezerviranih v proračunu za leto 2007
za ta namen.
Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna Komisija tekoče, po prejemu
vloge do porabe sredstev, rezerviranih v
proračunu za leto 2007 za ta namen.
Zadnja dostavljena vloga mora biti posredovana na naslov Občine Postojna, najkasneje do 31. 10. 2007.
Razpisno dokumentacijo in obrazec vloge lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo na Občini Postojna – pisarna št.
3/2, vsak dan v okviru poslovnega časa, objavljena pa sta tudi na spletni strani občine
Postojna, http://www.postojna.si.
Prosilci, ki bodo podali nepopolne ali nerazumljive vloge, bodo pozvani k dopolnitvi
vlog. Rok za dopolnitev vlog je tri delovne
dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Občina Postojna bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
prosilcev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prosilci bodo obvestilo o odločitvi prejeli
najpozneje v 15 dneh po odpiranju vlog.
VIII. Naslov in rok za reševanje pritožbe
Če se prosilec z odločitvijo ne strinja,
lahko poda pisno pritožbo v osmih dneh od
prejema obvestila. Pritožba mora biti pisna
in poslana na naslov: Občina Postojna, Urad
župana, Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna.
IX. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230
Postojna, kontaktna oseba: Martina Kosič
Barone (tel.: 728-07-89 in 728-07-82).
Občina Postojna

Kupec dovoljuje, da se na zemljišču
parcelna številka 58/1, sadovnjak v izmeri
155 m2, vpisane v vložni številki 97, k.o.
Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne
občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne
infrastrukture.
7. Nepremičnina – stanovanje št. 32, v
skupni izmeri 89 m2, v 7. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 16, Kranj, stoječe na zemljišču
parcelna številka 168/1, vpisanem v vložni številki 354, k.o. Huje, za izklicno ceno
111.403,00 EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je
obremenjena z najemnim razmerjem.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, 25. 7. 2007, ob 10. uri
v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo
pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do torka 24. 7. 2007 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo emšo, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list Dursa,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do petka, 20. 7. 2007 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma
fizične osebe z navedbo imena in naslova
banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni
podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziro-

Št. 478-0124/2007-43/06
Ob-19572/07
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj na podlagi 18. in 44. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/07)
ter sklepov 27. in 8. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 31. 8. 2005 in 27. 6. 2007
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 1883, v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV).

Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 1885, v izmeri 563 m2, vpisana v
vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno
129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim
DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma
davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
3. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
195/9, njiva v izmeri 256 m2, dvorišče v
izmeri 110 m2, stanovanjska stavba v izmeri 76 m2 in parc. št. 195/2, njiva v izmeri
256 m2, dvorišče v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba v izmeri 76 m2, vpisane v vl. št.
148, k.o. Huje, parc. št. 195/25, sadovnjak
v izmeri 284 m2, dvorišče v izmeri 118 m2,
stanovanjska stavba v izmeri 89 m2 in parc.
št. 195/10, gospodarsko poslopje v izmeri
13 m2, vpisane v vl. št. 176, k.o. Huje, za
izklicno ceno 229.084,00 EUR (brez DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe
nosi kupec. Kupcu bo objekt predan posest
v roku 30 dni po preselitvi dejavnosti, ki se
trenutno opravlja v objektu.
4. Nepremičnina – poslovni prostor, v
skupni izmeri 58,30 m2, v pritličju trinadstropnega poslovno-stanovanjskega objekta, na
naslovu Koroška cesta 26 v Kranju, ki stoji
na zemljišču parcelna številka 881/5, stavba
v izmeri 1198 m2, vpisane v vložni številki
2138, k.o. Kranj, ki obsega naslednje prostore: lokal v izmeri 53,82 m2 in wc v izmeri
4,48 m2, za izklicno ceno 77.539,00 EUR.
Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem.
5. Nepremičnina – del zemljišča, parcelna številka 55/1, travnik v izmeri 432 m2, vpisanega v vložni številki 340, k.o. Drulovka,
in sicer zemljišče v približni izmeri 160 m2,
del zemljišča parcelna številka 56/2, travnik
v izmeri 117 m2, vpisanega v vložni številki
522, k.o. Drulovka, in sicer zemljišče v približni izmeri 50 m2 ter del zemljišča, parcelna
številka 104/30, gozd v izmeri 878 m2, vpisanega v vložni številki 788, k.o. Drulovka,
in sicer zemljišče v približni izmeri 120 m2,
za izklicno ceno 85 EUR/m2.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da
se na delih zemljišč parcelna številka 55/1,
travnik v izmeri 432 m2, vpisanem v vložni
številki 340, k.o. Drulovka, parcelna številka
56/2, travnik v izmeri 117 m2, vpisanem v
vložni številki 522, k.o. Drulovka in na delu
zemljišča parcelna številka 104/30, vpisanem v vložno številko 788, k. o. Drulovka, ki
so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti
Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne
komunalne infrastrukture.
6. Nepremičnina – zemljišče, parcelna
številka 58/1, sadovnjak v izmeri 155 m2,
vpisano v vložni številki 97, k.o. Drulovka,
za izklicno ceno 80,00 EUR/m2.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
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ma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna
občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku, določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000
EUR, lahko dvigajo za večkratnik zneska
250 EUR,
7. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena do 4.000 EUR, lahko dvigajo
za večkratnik zneska 50 EUR,
8. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
10. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
12. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do dne 20. 7. 2007 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
gospodarske in premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
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Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-19575/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter po sklepu Občinskega sveta in Programa prodaje
občinske in finančnega premoženja z dne
23. 4. 2007 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine
a) par. št. 882/1, 2750 m2, k.o. Javorje, stavbno zemljišče. Izhodiščna cena je
37.273,96 EUR.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno-kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za
a) par. št. 882/1, 2750 m2, k.o. Javorje,
stavbno zemljišče:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu mora je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe pod točko je
20. 7. 2007, v zapečateni ovojnici s pripisom
»Ponudba za zemljišče«. Ponudba se odda
na sedež Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremukoli ponudniku, je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Ob-19576/07
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02) ter 7. člena Statuta
Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) in na Podlagi pravilnika
o ukrepih za razvoj podeželja na območju
Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta
2007 do leta 2013 (Ur. l. RS, št. 53/07,
15. 6. 2007) objavlja Občina Dobrova - Polhov Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2007
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za leti 2007.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči, namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4.
člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006).
1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5.
člen uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006).
1.3. Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006).
2. Pomoči, namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
1.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis).
1.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis).
1.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis).
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol.
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja, v
katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova
- Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije
(ES) št.: 70/01) se uvrščajo tudi kmetijska
gospodarstva. Upravičenci so natančneje
opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so
v težavah.
III. Ukrepi in pogoji za pridobitev pomoči
1. Pomoči, namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4.
člen Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in
posestne strukture, zlasti kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
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razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z
omejenimi dejavniki (ali do 30% na območjih
izven OMD),
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih
z omejenimi dejavniki, kadar je upravičenec
mlad kmet (ali do 40% na območjih izven
OMD). Pomoč se odobri, kolikor so naložbe
opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja
v petih letih od vzpostavitve ali prevzema
kmetijskega gospodarstva.
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov naložbe,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
posamezno naložbo je 2500 EUR,
– najvišji znesek naložbe za dostope do
kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 5000 EUR.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati
novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki
so sestavni del novogradnje hleva, morajo
dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let oziroma popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A. – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,
rejo),
– naložbe v skladišča za krmo, vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov, vključno s pripadajočo opremo,
B. nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije,
C. prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
D. naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E. naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del
in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi
stroški),
F. naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti).
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske opreme, vključno z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških
sadovnjakov,

– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup
pašnega aparata, ograd, obor in opreme za
oskrbo živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč, v
višini 10% upravičljivih stroškov celotne investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del, povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo
travinj,
– drugi stroški, povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij
izvedljivosti).
Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za
namakanje in namakalna dela,
– preproste naložbe (naložba, ki le nadomesti starejši objekt ali opremo, brez povečanja proizvodnje zmogljivosti),
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki
jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo
pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti
stroški so upravičeni le, če so sestavni del
novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih
zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči (lokalni, državni ali evropski viri), najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 EUR v
kateremkoli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je podjetje na območju
z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine (5.
člen uredbe komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih, določenih v Strokovnih zasnovah s
področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in
krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah, namenjenih ohranjanju neproizvodne
dediščine na območjih z omejenimi dejavniki
(ali do 40% na območjih izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na pro
izvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z
omejenimi dejavniki (ali do 60% na območjih
izven OMD), če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na
območjih z omejenimi dejavniki,
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 EUR.
Splošni pogoji upravičenosti:
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– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti skladna z izdanimi
kulturno-varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt,
mora biti vključen v Strokovne zasnove s
področja varstva kulturne dediščine za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki objekta pro
izvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A. zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B. zunanja obnova pomožnih kmetijskih
objektov,
C. zunanja obnova ostalih objektov
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih nepro
izvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke,
zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški, povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev
arhitektov, študij izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci
do sredstev so kmetijska gospodarstva, s
sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja
kmetov se sofinancirajo programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja kmetov
in organizacija strokovnih seminarjev prek
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja.
Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje
kmetov, mora k vlogi priložiti letni program
izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje,
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije,
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih
delavcev,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,

Stran

5258 /

Št.

60 / 6. 7. 2007

– organizacija sejmov in sodelovanje na
sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški organizacije tekmovanj, sejmov,
strokovnih ekskurzij,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja, kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski
predstavitvi,
– stroški simboličnih nagrad, podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 EUR na nagrado
na zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so
izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih
storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine.
2. Pomoči, namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je
veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski
položaj in ohranjaje poseljenosti podeželja.
Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova
delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej
članov kmetijskega gospodarstva. Ukrep je
namenjen naložbam, potrebnim za začetek
opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih
izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah, kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
50% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5000 EUR.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
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– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih
rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija pro
izvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti,…),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne
dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme, vključno z računalniško opremo, namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– honorarji arhitektov, študije izvedljivosti,
– preproste naložbe (naložba v objekt
ali opremo ne sme le nadomestiti starega
objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so
registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
Namen: Nezadostna odprtost gozdov z
gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške, povezane
s pridobivanjem lesa, kar vpliva na nekonkurenčnost gozdarstva.
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri
lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje
novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih
izven OMD),

– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah, kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
40% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
2500 EUR.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme za delo v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake
mora potrditi Zavod za gozdove Republike
Slovenije,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo v
gozdu mora imeti vlagatelj v lasti najmanj
5 ha gozda.
Opravičljivi stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški, povezani s pripravo
projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme niso upravičeni stroški za
nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna
kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo
skladno z načeli dobre prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: Pri programu usposabljanja in
izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno
dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih
in organizacija strokovnih seminarjev prek
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih
dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev s spodbujanjem registracije
dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali
usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje,
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev
sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj, to dokazujejo z dokazilom o udeležbi
na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje
in usposabljanje odraslih,
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– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na
sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja, kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski
predstavitvi,
– stroški informiranja prek medijev in drugih dejavnosti, povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad, podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 EUR na nagrado
na zmagovalca,
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,
– stroške izobraževanj za pridobivanje
certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost
ni bila registrirana v treh letih po prejemu
sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani
kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo
registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj,ki delujejo na območju
občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena
popularizaciji poklicnega, srednješolskega,
visokošolskega ali univerzitetnega študija
na kmetijskih programih poklicnih srednjih
šol in univerz.
Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče
nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer
želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo
na kmetijah.
Višina pomoči:
Do višine 450 EUR na dijaka in študenta
v tekočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član
je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu,
– redno vpisan v srednješolski program,
v univerzitetni študij v tekočem šolskem
letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol in univerz.

pan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
V obrazložitvi odločbe mora utemeljiti svojo odločitev, navesti namen in upravičene
stroške, na podlagi katerih je upravičenec
prejel sredstva. V obrazložitvi odločbe bo
utemeljena odločitev in v primeru pozitivne
odločitve bo opredeljena višina dodeljenih
sredstev, namen in upravičeni stroški, za
katere so sredstva namenjena.
Zoper odločitev v odločbi lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku 8.
dni od prejema odločbe.
Na podlagi odločbe se z upravičencem
sklene pogodba, ki bo podrobneje opredelila
medsebojne obveznosti.
X. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe
lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz
istega naslova ponovno pridobil finančna
sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo, sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije, za katero je pridobil sredstva, ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu, kot je predvideval
v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev, je upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo
od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev. V teh primerih ne more pridobiti sredstev za dobo petih let.
XI. Informacije
Dodatne informacije po tel.: 01/36-01-800,
kontaktna oseba: Helena Čuk. Morebitna
vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec

Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom
in študentom, ki niso vpisani v kmetijske
šole,
– dijaki in študentje, ponovno vpisani v
isti letnik, in študentje, ki izgubijo status, do
pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci)
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z
nosilcem kmetijskega gospodarstva.
IV Merila
Merila so natančneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11003 proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007. Okvirna višina
razpisanih sredstev je za leto 2007 62.594
EUR.
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so
nastali po datumu odobritve sredstev in so
bili plačani do predložitve zahtevka.
Pomoč se odobri le za načrtovane dejavnosti v tekočem letu.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 50 EUR.
Javni razpis je odprt do porabe sredstev.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih
delih, na podlagi računa in potrdila o plačilu
računa. Kolikor bodo proračunska sredstva
porabljena pred iztekom razpisanih rokov,
se razpis zapre. Informacijo o zaprtju razpisa se objavi v Uradnem listu RS, na spletni
strani občine in v občinskem glasilu Naš
časopis.
VI Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na internetnem naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali
na sedežu občine. Lahko pa jo, na osnovi poslane zahteve na elektronski naslov
info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti.
VII. Način prijave in roki
Prijave na razpis morajo prispeti v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja vloge.
Roki za oddajo vlog: 20. 8. 2007, 17. 9.
2007, 8. 10. 2007 in 5. 11. 2007.
VIII. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo v
prostorih Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo
pregledala in strokovno ocenila komisija, ki
jo imenuje župan Občine Dobrova - Polhov
Gradec.
Odpiranja vlog:
Leto 2007: 22. 8. 2007, 19. 9. 2007,
10. 10. 2007, 5. 11. 2007
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok
dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih
dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se
tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. Vloge predlagateljev, ki
ne bodo izpolnjevale pogojev za prijavo,
kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge,
bodo s sklepom župana ali pooblaščene
osebe zavrnjene.
IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča na predlog strokovne komisije žu-
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Ob-19577/07
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B)
in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter na
podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o sprejemu posameznega programa
prodaje stvarnega premoženja – enosobnega stanovanja št. 5, v 1. nadstropju, v
večstanovanjski stavbi Šalek 110, Velenje,
v izmeri 35,35 m2, ki stoji na parceli št.
372, zk vlož. št. 2328, k. o. Velenje, št.
360-03-0001/2007-283 z dne 13. 6. 2007,
objavljenega v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 13/07 z dne 13. 6. 2007
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje

Stran
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Nepremičnina – enosobno neprofitno
stanovanje št. 5., v 1. nadstropju, v skupni
izmeri 35,35 m2 (od tega je 30,53 m2 bivalni
prostori in 4,82 m2 pomožni prostori), v večstanovanjski stavbi Šalek 110, Velenje, ki
stoji na parc. št. 372, zk vl. št. 2328, k. o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem za izhodiščno ceno 43.152,59 EUR
oziroma 10.341.086,00 SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22041207, in sicer do
roka za oddajo ponudbe (vključno do 16. 7.
2007 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
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– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 16. 7. 2007 do
12. ure na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Šalek 110, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 16. 7. 2007 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Vse informacije in pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Maksu Arliču,
vodju Urada za stanovanjske zadeve, od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na
tel.: 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje
Ob-19578/07
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03,
77/03) ter na podlagi sklepa Sveta Mestne
občine Velenje o sprejemu posameznega
programa prodaje stvarnega premoženja
– trisobnega stanovanja št. 12, v IV. nadstropju v večstanovanjski stavbi, Prešernova 7c, Velenje, v izmeri 76,51 m2, ki stoji na
parceli št. 2624/12, podvložek št. 3221/12,
k. o. Velenje, št. 360-03-0072/2006-283 z
dne 13. 6. 2007, objavljenega v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, št. 13/07 z
dne 13. junija 2007

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Nepremičnina – trisobno neprofitno stanovanje št. 12, v IV. nadstropju, v skupni
izmeri 76,51 m2 (od tega je 65,87 m2 bivalni
prostori in 5,32 m2 pomožni prostori) v večstanovanjski stavbi, Prešernova 7c, Velenje,
ki stoji na parc. št. 2624/12, podvložek št.
3221/12, k. o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem za izhodiščno ceno
72.419,45 EUR oziroma 17.354.596,00 SIT
brez DDV.
III. Pogoji prodaje
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7200013-22041207, in sicer do
roka za oddajo ponudbe (vključno do 16. 7.
2007 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo
varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru
najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
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– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 16. 7. 2007 do
12. ure na naslov Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Prešernova 7c,
Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 16. 7. 2007 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Vse informacije in pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Maksu Arliču,
vodju Urada za stanovanjske zadeve, od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na
tel.: 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje

de za prepuščanje preostankov odpadkov,
oprema in vozila za pranje in vzdrževanje
posod za prepuščanje preostankov odpadkov),
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za opravljanje storitev javne službe,
– da izpolnjuje druge s predpisi določene
pogoje.
9. Prijava na razpis mora vsebovati
osnovne podatke o ponudniku:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa, določena z razpisno dokumentacijo;
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99 in spremembe);
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 40.000,00 EUR, ki mora veljati vsaj
en dan več, kot je določeno za veljavnost
ponudbe.
10. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v
vložišče Občine Lendava, Glavna ulica 20,
9220 Lendava, najkasneje do 20. 8. 2007
do 10. ure, v zaprti kuverti, s pripisom: »Javni razpis – koncesija za zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov na območju Občine
Lendava – ne odpiraj« in navedbo številke
objave tega javnega razpisa. Ponudbe morajo biti vložene v izvirniku. Kuverte morajo
biti zapečatene in na hrbtni strani opremljene z naslovom pošiljatelja.
Kuverta mora biti zaprta in zapečatena
tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bila odprta.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 8. 2007 ob 12. uri na v sejni sobi Občine
Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.
Upoštevane bodo le pravilno označene
ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na
naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
12. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena storitev: 80 točk,
– lastnosti ponudnika: 10 točk,
– reference ponudnika: 10 točk.
Ugodnejši je tisti ponudnik, ki ponudi nižjo ceno od trenutno veljavne cene zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov. Kolikor
bosta dva ponudnika dosegla enako število
točk, se bo uporabil postopek s pogajanji.
Podrobneje so merila opredeljena v razpisni
dokumentaciji. Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki.
13. Ponudba mora veljati najmanj 60 dni
od roka za oddajo ponudb.
14. O izbiri koncesionarja odloči tajnik
občine z upravno odločbo. Tajnik občine
si mora pred izbiro koncesionarja pridobiti
mnenje Občinskega sveta Občine Lendava.
Če Občinski svet Občine Lendava ne da
mnenje v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj
zaprošen, lahko tajnik občine izda odločbo
brez tega mnenja. Z izbranim ponudnikom
bo na podlagi pravnomočne upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
15. Naročnik si pridružuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika. Javni razpis se
lahko ponovi.
16. Tekst javnega razpisa je bil posredovan v objavo na Uradni list RS, dne 28. 6.
2007.
Občina Lendava

Št. 430-0005/2007
Ob-19686/07
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93
in 30/98), 4., 7. in 14. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Lendava (Ur. l. RS, št. 94/05 in 111/06), 8.
člena Statuta Občine Lendava (Ur. l. RS, št.
26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) in 26. člena
Odloka o pogojih za podelitev koncesije za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.
l. RS, št. 72/06) ter Odloka o načinu opra-

vljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 108/03,
23/05) objavlja Občina Lendava
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Lendava
1. Naročnik (koncedent): Občina Lendava.
2. Naslov koncedenta: Glavna ulica 20,
9220 Lendava.
3. Predmet razpisa: oddaja koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava.
4. Območje izvajanja koncesije: koncesija se oddaja za celotno območje Občine
Lendava. Predvidena letna količina odpadkov: 10.000 ton.
Razpisana koncesija za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov se podeli le enemu koncesionarju.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja veljavnosti koncesijske pogodbe za
nadaljnjih 5 let. Koncesijska pogodba se ob
soglasju pogodbenih strank lahko po preteku časa za katerega je sklenjena podaljša, če koncesionar opravlja javno službo
kvalitetno, strokovno in koncedent ni vlagal
upravičenih ugovorov v zvezi z izvajanjem
koncesijske pogodbe. Pogodbeno razmerje
nastane s sklenitvijo pogodbe. Koncesionar
je dolžan zagotoviti nemoteno opravljanje
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava. Koncesionar začne zagotavljati
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov na
podlagi sklenjene koncesijske pogodbe po
pravnomočni upravni odločbi.
6. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo
od dneva objave dalje v času uradnih ur v
sprejemni pisarni Občine Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava. Kontaktna oseba
je Jasna Bračič-Szabó. Dodatna pojasnila
in informacije lahko kandidati zahtevajo le
pisno, z vprašanji naslovljenimi na naslov
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220
Lendava, vključno do 5 dni pred rokom za
oddajo ponudbe.
7. Ponudnik lahko sodeluje v razpisu le,
če je dvignil razpisno dokumentacijo.
8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javne službe ali je vpisan v register
samostojnih podjetnikov oziroma ima obrtno
dovoljenje,
– da ima ustrezno dovoljenje pristojnega
ministrstva za predelavo ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov,
– da ima ustrezno potrdilo pristojnega
ministrstva o vpisu v evidenco za zbiranje
in prevoz odpadkov,
– da razpolaga s sredstvi in opremo ter
objekti in napravami, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter zagotavlja odvoz za celotno območje delovanja javne službe (tako
zabojniki, oprema za občasno zbiranje kosovnih odpadkov, vozila za prevoz vseh vrst
odpadkov, oprema za začasno hranjenje in
obdelavo nevarnih frakcij pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje, oprema za
obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo
oddajo v predelavo ali odstranjevanje, poso-
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Št. 2/07
Ob-19687/07
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in Pravilnika
o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.
14/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 (MUV, št. 13/07)
razpis
za dodelitev pomoči de minimis za
razvoj podeželja v Mestni občini Maribor
za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Mestne občine Maribor,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007 v okvirni višini 84.000 EUR, od tega na proračunski
postavki:
– 161004 Dopolnilne dejavnostiv okvirni
višini 42.000 EUR,
– 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželjav okvirni višini 42.000 EUR.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za pravne osebe za posamezno naložbo oziroma
drug ukrep je do 5.000 EUR.
III. Upravičenci: za nepovratna sredstva
finančne pomoči po tem razpisu lahko zaprosijo fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo
ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskih gospodarstvih, ki so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev ter imajo sedež in kmetijske
površine na območju občine. Upravičenci
so lahko tudi pravne osebe, ki izvajajo navedene dejavnosti z namenom razvoja podeželja.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro
izvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev s sedežem
v občini oziroma njihovi družinski člani,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
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Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– kolikor kandidira upravičenec, ki še
nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še
vsaj 2 leti po zaključeni naložbi,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
28. 9. 2007,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja storitev
in proizvodov s kmetijskih gospodarstev,
ki niso proizvodi primarne kmetijske pro
izvodnje (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali
predelavo in so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine,
– pravne osebe, ki izvedejo aktivnost
za namen promocije in trženja kmetijskih in
nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali
– odločba o vpisu dejavnosti v davčni
register,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
28. 9. 2007,
– v primeru iz druge alinee prejšnjega
odstavka, dokazilo o vključenosti pravnih
oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo kmetijskih proizvodov in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih
proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
Upravičenci do pomoči:

– pravne in fizične osebe ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno
dejavnostjo in nekmetijsko dejavnostjo ter
predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju
občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
28. 9. 2007,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov.
V. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 28. 9. 2007.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – de minimis« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Upoštevale se bodo vloge prispele
do 28. 9. 2007 v glavno pisarno Mestne
občine Maribor, soba št. 121/I do 12. ure
oziroma poslane po pošti s poštnim žigom
do vključno 28. 9. 2007. Na hrbtni strani
kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog bo
najkasneje do 5. 10. 2007. Odpiranje vlog ni
javno. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če vloga
ne bo popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od
odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji
ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni do 15. 11. 2007.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko
pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (383)
ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis
kmetijstvo – de minimis«.
Mestna občina Maribor
Št. 1/07
Ob-19688/07
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in Pravilnika
o finančni pomoči za razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Maribor (MUV, št.
14/07) ter Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2007 (MUV, št. 13/07)
razpis
za dodelitev državnih pomoči
– skupinske izjeme za razvoj podeželja
v Mestni občini Maribor za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
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Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2007 v okvirni višini 191.000 EUR, od
tega na proračunski postavki:
– 161000 Urejanje kmetijskih zemljišč in
gozdov, v okvirni višini 62.000 EUR,
– 161005 Investicije v kmetijska gospodarstva, v okvirni višini 92.000 EUR,
– 711007 Izboljšanje konkurenčnosti podeželja, v okvirni višini 24.000 EUR,
– 711008 Ukrepi za preprečitev škod
iz naravnih nesreč, v okvirni višini 13.000
EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. V
primeru, da bodo sredstva porabljena pred
31. 8. 2007, bo Mestna občina Maribor objavila zaprtje razpisa v Uradnem listu RS.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v
obdobju od odobritve sredstev s strani Mestne občine Maribor in do 5. 10. 2007. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti
morajo biti z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi
kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva in je naložba opredeljena v poslovnem načrtu,
– do 100% stroškov obresti kreditov za
naložbe na kmetijskem gospodarstvu, za
vrednost kredita do 40% vrednosti celotne
naložbe oziroma do 50% vrednosti naložbe
na območjih z omejenimi možnostmi,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v
lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča,
ki ležijo na območju občine,
– pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti za
potrebe kmetijstva in razvoja podeželja na
območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obnovo,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% oziroma 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na proizvodnih sredstvih (kmetijska
poslopja),
– do 100% upravičenih stroškov za
naložbe namenjene za ohranjanje nepro
izvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje
izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičenci do pomoči:
– lastniki proizvodnih in neproizvodnih
sredstev ter objektov na območju občine, ki
so vpisani v register kulturne dediščine, in
imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dokazilo o vpisu proizvodnih sredstev
ali objekta (tradicionalne stavbe) v register
kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere,
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročijo bolezni.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v
register kmetijskih gospodarstev. V primeru
zavarovanja rastlinske proizvodnje je pogoj
tudi last oziroma zakup kmetijskega zemljišča, ki leži na območju občine,
– zavarovalnice, pri katerih so sklenjena
zavarovanja za kmetijska gospodarstva,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč,
vključno s stroški pregleda.

Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji
ter ureditev izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije,
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi,
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak ali vinograd),
stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega
sadilnega materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti,
– za namen ureditve trajnega nasada je
potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev
skladne z veljavno uredbo o uravnavanju
obsega vinogradniških površin.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (kolikor je za ureditev zemljišča potrebna tudi analiza tal in apnenje so stroški
teh storitev vključeni).
Pogoji za pridobitev:
– program agromelioracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
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Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov, vključno s stroški
pregleda.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v
register kmetijskih gospodarstev ter imajo
v lasti kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
5. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški tržne raziskave, zasnove in
oblikovanja proizvoda, vključno s pomočjo
za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi
uredbami Skupnosti,
– stroški uvedbe sistemov zagotavljanja
kakovosti, sistemov sledljivosti, sistemov za
zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih
normativov ali programov presoje vplivov na
okolje za primarno proizvodnjo,
– stroški usposabljanja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje točke,
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani
certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih
sistemov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki izvajajo dejavnosti za spodbujanje kakovosti kmetijskih
proizvodov in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna
vsem kmetijskim gospodarstvom na ustreznem območju na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. V kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije, članstvo v takih skupinah ne
sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o izvedbi storitve,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
6. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
6.1. na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu in sicer za naslednje teme
izobraževanj in usposabljanj:
– trženje kmetijskih pridelkov in storitev,
– urejanje dokumentacije na kmetijskem
gospodarstvu,
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– projektni management za kmetijska
gospodarstva,
– usposabljanje kmetov za pridelavo
sadja in zelenjave brez ostankov aktivnih
substanc pripravkov,
– pridelava in uživanje jabolk v vsakdanji
prehrani,
– tečaji računalništva,
– prednosti in slabosti uvajanja gensko
spremenjenih organizmov na kmetijska gospodarstva,
6.2. na področju svetovalnih storitev, ki
jih opravijo tretje osebe,
6.3. na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
6.4. za publikacije, kataloge, spletišča.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo
le-teh.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč
dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom
na območju občine na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te
storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitve,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov,
– dokazila o vključenosti pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev ter imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju občine.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 8. 2007.
Roki oddaje vlog za obravnave:
– do 13. 7. 2007 za prvo odpiranje in
obravnavo vlog,
– do 20. 7. 2007 za drugo odpiranje in
obravnavo vlog,

– do 3. 8. 2007 za tretje odpiranje in
obravnavo vlog,
– do 17. 8. 2007 za četrto odpiranje in
obravnavo vlog,
– do 31. 8. 2007 za peto odpiranje in
obravnavo vlog.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: Razpis kmetijstvo – skupinske izjeme« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za
gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor. Pri posameznem odpiranju
se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele
v glavno pisarno Mestne občine Maribor,
soba št. 121/I do datuma navedenega za
posamezno odpiranje do 12. ure. Na hrbtni
strani kuverte morata biti naziv in polni naslov prijavitelja.
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija bo prvič
odpirala in obravnavala vloge prispele do
13. 7. 2007, drugič vloge prispele do 20. 7.
2007, tretjič vloge prispele do 3. 8. 2007,
četrtič vloge prispele do 17. 8. 2007 in petič vloge prispele do 31. 8. 2007. Odpiranje
vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo
prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno obveščen s pozivom na dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo
dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki
bodo prispele po 31. 8. 2007 ali po objavi
zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
O končnem izidu javnega razpisa bodo
prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2007.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 222/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko
pokličite Petro Klarič, tel. 22-01-387 (383)
ali pišete na elektronski naslov: mestna.obcina@maribor.si, z navedbo »razpis
kmetijstvo – skupinske izjeme«.
Mestna občina Maribor
Št. 430-2/20007
Ob-19692/07
Občina Sežana na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Sežana (Ur. l. RS, št. 16/03), na podlagi
določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 23/07)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007, ki jih
bo v letu 2007 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Sežana (v nadaljevanju: pravilnik). Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini.
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2. Iz proračuna Občine Sežana za
leto 2007 – postavka 250601 »tekmovalni šport-mladinska selekcija« in postavka
250701 »šport za vse« se bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji
programi:
a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«,
tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj
redne vadbe ipd.),
b) programi športne rekreacije in športa
invalidov,
c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport
nadarjenih otrok in mladine,
d) programi vrhunskega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi
v občini.
3. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi Pogojev, meril in normativov za
vrednotenje programov športa, ki so priloga
pravilnika, upoštevaje okvirna razpoložljiva
proračunska sredstva, ki znašajo za leto
2007 na postavki 250601 – 94.273 EUR in
na postavki 250701 – 22.445 EUR.
4. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Razpisna dokumentacija, ki je dostopna na spletni strani www.sport-sezana.com
in na sedežu Zavoda obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.

pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena
na sedežu zavoda. Za nepopolno se šteje
vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin,
ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija.
V tem primeru bodo vlagatelji pozvani,
da v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.
8. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
sprejeti odločitvi župana.
10. Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklene pogodba, ki jo podpišeta
župan Občine Sežana in izvajalec programa.
11. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, turizem in prosti
čas Sežana, ki bo izvajalcem programov
zagotavljal finančna sredstva v skladu s pogodbo.
12. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 05/730-14-80 ali na info@sport-sezana.com.
Občina Sežana

K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo:
– seznam članov društva / kluba s plačano članarino,
– seznam aktivnih trenerjev / vaditeljev z
navedeno športno izobrazbo,
– seznam registriranih tekmovalcev po
posameznih ekipah / selekcijah,
– seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci,
taborniki),
– poročilo o dejavnosti za preteklo leto s
finančnim poročilom,
– program dela za leto 2007,
– klubi, ki se financirajo iz proračunske
postavke tekmovalni šport – mladinske selekcije morajo k razpisu priložiti poimenski
seznam prijavljenih igralcev in igralk vseh
selekcij, požigosan s strani zveze, pod okriljem katere igrajo.
6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na
spletni strani www.sport-sezana.com in na
sedežu zavoda, Kosovelova 5, Sežana.
7. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 5, 6210 Sežana, v času
od 6. julija 2007 do 23. julija 2007. Prijava
mora biti v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj-prijava na
javni razpis-sofinanciranje športnih društev
2007«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja; naziv in naslov. Za prepozno se
šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na
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Razpisi delovnih mest
Ob-19759/07
Dopolnitev
Občina Ravne na Koroškem dopolnjuje
objavo javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju tajnika Občinske uprave Občine Ravne
na Koroškem, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 57/07, in sicer v skladu z 59.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) se objavlja dopolni:
– oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja je župan mag. Tomaž Rožen.
Rok za prijavo se izteče 8 dan od datuma
objave dopolnitve javnega natečaja.
V ostalem ostaja objava za razpis za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta na položaju tajnika občinske uprave
Občine Ravne na Koroškem, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57 z dne 29. 6.
2007, nespremenjena.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 221/2007
Ob-19565/07
Osnovna šola Podčetrtek, Trška cesta
66, Podčetrtek razpisuje naslednje prosto
delovno mesto za:
učitelja-ice angleškega jezika za določen čas s polnim delovnim časom.
Začetek dela 1. 9. 2007.
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. 110-192/2007-31111
Ob-19566/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:

– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-193/2007-31111
Ob-19567/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od

upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-194/2007-31111
Ob-19568/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev
za sodnika upravnega sodišča, določene v
10. členu Zakona o upravnem sporu (Ur. l.
RS, št. 105/06 (ZUS-1).
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-5/2007
Ob-19569/07
Na podlagi 58. člena in 1. odstavka 109.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
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št. 32/06-UPB 2), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov.
goricah.
Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi storitve naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oziroma fotokopija diplome.
2. Izjava kandidata/ke:
– da je državljan/ka Republike Slovenije;
– da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen/a na nepogojno zaporno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
3. Izjavo kandidata/ke, da se za namen
tega natečaja dovoljuje Občini Sv. Jurij v
Slov. goricah pridobitev podatkov iz uradnih
evidenc.
4. Kratek življenjepis (poleg formalne izobrazbe naj kandidat/ka navede tudi druge
veščine in znanja, ki jih ima).
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom. Kandidat/ka se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na
uradniškem delovnem mestu svetovalec.
Izbrani kandidat bo delo opravljal delo
v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. čl. Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, 57/05, 10/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj-pripravnik« na naslov Občina Sv. Jurij v
Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B, 2223 Jurovski dol, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Prijava šteje za pravočasno, če je oddana na pošto priporočeno
najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj. Splošne informacije o
izvedbi javnega natečaja daje Samo Kristl,
tel: 02/729-52-52 ali 041-327-011.
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

roku 8 dni po objavi tega javnega natečaja
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani www.skupnostobcin.si v rubriki
aktualno.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni izraz za moške in
ženske.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba župan občine
Edvard Mihalič, tel. 02/55-88-500.
Občina Rogašovci

Ob-19570/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06

– uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Rogašovci objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v upravi
Občine Rogašovci.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni za na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter obvladujejo delo z računalnikom.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo o znanju uradnega jezika,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Rogašovci pridobitev podatkov iz točk 1, 3, 4 in 5 iz uradne evidence.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter, da kandidat poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Rogašovci,
Sveti Jurij 15a, Rogašovci. Kandidat se bo
usposabljal za samostojno opravljanje dela
na uradniškem delovnem mestu svetovalec
za splošne pravne in upravne zadeve.
Pravice in obveznosti se bodo določile,
glede na delovno mesto svetovalec, ki se
lahko opravlja v nazivih svetovalec I., svetovalec II., svetovalec III.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
S prijavo na kandidaturo za delovno mesto šteje, da se kandidat strinja, da za namene tega javnega natečaja dovoljuje preveritev podatkov.
Če se v postopku sprejemanja v delovno razmerje izkaže, da podatki iz izjav niso
verodostojni, je to razlog za prekinitev delovnega razmerja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj«, na naslov: Občina Rogašovci,
Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, in sicer v
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Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 in
33/07) Občina Mokronog - Trebelno, Pod
gradom 2, Mokronog objavlja javni natečaj
za zasedbo za naslednja prosta uradniška
delovna mesta:
1. delovno mesto na položaju – direktor občinske uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem ekonomske ali upravne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj v
javni upravi;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba v javni upravi, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva
v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali
je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– zagotavljanje pogojev za racionalno
in učinkovito opravljanje nalog občinske
uprave,
– zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic,

Stran

5268 /

Št.

60 / 6. 7. 2007

interesov in obveznosti občanov ter drugih
strank v postopku,
– zagotavljanje polne zaposlenosti delavcev in racionalno kadrovsko razporeditev
glede na obseg in zahtevnost dela,
– skrb za sodelovanje z organi občine,
drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju pri reševanju skupnih zadev,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov in
porabe sredstev občinskega proračuna,
– opravljanje dejanj in odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– druge najzahtevnejše naloge.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktor občinske uprave opravljal
v nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za določen
čas 5 let s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2,
Mokronog.
2. delovno mesto – svetovalec glavne
pisarne
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske ali upravne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje strokovnih, organizacijskih in
administrativnih nalog za župana in direktorja,
– izvajanje strokovnih, organizacijskih in
administrativnih nalog v zvezi z vhodno in
izhodno pošto občinske uprave,
– izvajanje strokovnih, organizacijskih in
administrativnih nalog glavnega arhiva občinske uprave,
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– izvajanje opravil telefonskega sprejemanja in oddajanja klicev,
– koordiniranje uporabe poslovnih prostorov občine,
– evidentiranje dnevnih odsotnosti delavcev občinske uprave zaradi službenih,
privatnih izhodov in dopustov,
– organizacija in skrb za izvedbo opravil
v okviru protokolarnih dogodkov občine,
– koordiniranje poslovnih stikov,
– samostojno pripravljanje in organiziranje sestankov, razgovorov, poslovnih dogodkov, s pripravo pripadajočih strokovnih
podlag in novinarskih konferenc,
– sodelovanje pri načrtovanju strategije
komuniciranja z javnostjo in neposredno izvajanje strategije,
– priprava programa prireditev ob občinskem prazniku – od poziva za sodelovanje
do izvedbe,
– organizacija in skrb za izvajanje opravil
v zvezi s poslovnimi dogodki občine in evidentiranje prejetih in izdanih daril,
– ustvarjanje pogojev za delo političnih
strank,
– opravljanje strokovnih, organizacijskih
in administrativnih nalog za občinski svet,
nadzorni odbor, občinske komisije in odbore
s področja splošne službe,
– pripravljanje dnevnih in tedenskih poročil o delu občinske uprave in župana za
medije,
– posredovanje informacij javnega značaja po pooblastilu,
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Mokronog
- Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
3. delovno mesto – višji svetovalec za
splošne zadeve
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– vodenje in skrb za delovanje delovnih
teles občine s področja splošne službe,
– odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
– priprava splošnih aktov občine,
– vodenje upravnih postopkov na I. in
II. stopnji,
– priprava strokovnih podlag za odločanje v upravnih in drugih zadevah,
– zastopanje občine na sodiščih,
– izvajanje pravnomočno končanih sodnih sklepov in sodb,
– izvedba lokalnih volitev in volitev predstavnikov lokalnih interesov v državni svet (v
funkciji tajnika volilne komisije),
– premoženjsko pravne zadeve v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
– pripravljanje pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih
razmerjih,
– zagotavljanje izvajanja splošnih stanovanjskih zadev in upravljanja s stanovanjskim skladom,
– izvajanje zadev strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za omogočanje dela občinske uprave,
– vodenje in skrb za delovanje delovnih
teles občine s področja splošne službe,
– sodelovanje z organi občine in delovnimi telesi, kjer je potrebno sodelovanje
pravnika,
– sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
(malih in velikih vrednosti) s področja splošne službe.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
4. delovno mesto – višji svetovalec za
družbene dejavnosti
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske ali družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– vodenje in skrb za delovanje delovnih
teles občine s področja družbenih dejavnosti,
– sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s področja družbenih dejavnosti (malih in
velikih vrednosti),
– pripravljanje in uresničevanje aktov
občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih
zavodov na področju zdravstva, šolstva,
otroškega varstva, kulture, športa in socialnega skrbstva,
– pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva
predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega skrbstva,
– materialna skrb za vzgojno-varstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za
osnovno šolstvo,
– organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti,
mrliške ogledne službe,
– izvajanje nalog za podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
– svetovanje občanom glede osebne pomoči, pomoči družinam na domu,
– skrb in nadzor nad vzdrževanjem
objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali
prek javnih zavodov na tem področju,
– skrb za programsko usklajevanje in
financiranje varovanja naravne in kulturne
dediščine,
– ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
– gospodarjenje s kulturnimi objekti in
kulturno dediščino v lasti občine,
– priprava predpisov s svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev s področja
družbenih dejavnosti,
– planiranje in nadzor nad porabo sredstev za pospeševanje in financiranje kulturnih dejavnosti in ustanov ter za pospeševanje športa in rekreacije.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.

5. delovno mesto – višji svetovalec
za finance
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– načrtovanje in spremljanje prihodkov in
porabe sredstev občinskega proračuna,
– vodenje in skrb za delovanje delovnih
teles občine s področja financ,
– opravljanje projektnega dela s področjem družbenih dejavnosti, gospodarskih
dejavnosti ter področjem za okolje in prostor
na področju planiranja investicijskega razvoja, obračunavanja in pregledovanja začasnih in končnih situacij, strokovne kontrole
porabe finančnih sredstev za investicije in
sodelovanja pri nadzoru nad izvrševanjem
programa investicij posameznih področij,
– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
– priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
– priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev
za potrebe notranje revizije in računskega
sodišča,
– zagotavljanje finančnega poslovanja,
– zagotavljanje blagajniškega poslovanja,
– zagotavljanje izvajanja računovodstva
in knjigovodstva,
– sodelovanje z odborom za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in
finance ter z nadzornim odborom,
– priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja financ,
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– zagotavljanje podatkov o vrednotenju
premoženja občine in skrb za popis premoženja,
– skrb za poseben finančni arhiv,
– izvajanje predpisanega pisarniškega
oziroma finančnega poslovanja.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
6. delovno mesto – višji svetovalec za
okolje in prostor
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– vodenje in skrb za delovanje delovnih
teles občine s področja okolja in prostora,
– sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
(malih in velikih vrednosti),
– skrb za razvoj in delovanje lokalnih
javnih služb; oskrba s pitno vodo, oskrba
s plinom, odvajanje in čiščenje odpadnih in
padavinskih voda, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, javna snaga in čiščenje
javnih površin, urejanje javnih poti in poti za
pešce, urejanje javnega prevoza, urejanje
javnih parkirišč, urejanje trgov in ulic,
– zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z
gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem rekreacijskih in drugih javnih površin,
– zagotavljanje pripravljanja strokovnih
podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi
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skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč,
– zagotavljanje pripravljanja strokovnih
podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz
pristojnosti občine,
– izvajanje nalog v zvezi s podeljevanjem koncesij v skladu z zakoni,
– zagotavljanje opravil v zvezi z javnimi
prireditvami,
– skrb za organiziranje in izvajanje inšpekcijske službe,
– skrb za javni red in mir v občini,
– ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– izdajanje lokacijskih informacij, potrdil,
da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne
obstaja predkupna pravica ter uveljavljanje
predkupne pravice občine,
– pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni
za prekrške, s katerim se kršijo predpisi občine na tem področju,
– zagotavljanje izvajanja opravil v zvezi
z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči v
skladu z zakonodajo,
– zagotavljanje vodenja evidence stavbnih zemljišč, zavezancev za plačilo NUSZ,
– skrb za obračunavanje višine NUSZ in
izvajanje nadzora nad plačili,
– skrb za obračunavanje višine komunalnega prispevka, za izdajanje ustreznih
odločb, za vodenje evidence o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
– zagotavljanje obračunavanja in vodenja evidence komunalnih taks ter izdajanja
ustreznih odločb,
– sodelovanje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč
za posamezna območja.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
7. delovno mesto – višji svetovalec za
cestno in komunalno infrastrukturo
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
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ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat visoko
izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja
cest in komunale,
– spremljanje izvajanja in uresničevanja
programov s področja cest, komunale in reševanje problematike plazov,
– sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju cestne in komunalne infrastrukture,
– sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s področja cestne in komunalne infrastrukture (malih in velikih vrednosti),
– zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z
gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne
in komunalne infrastrukture,
– skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo cestnega in komunalnega premoženja
občine ter opravljanje nalog v zvezi s tem,
– sodelovanje pri investicijah ter zagotavljanje upravljanja in gospodarjenja z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– zagotavljanje vodenja katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih
služb,
– pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja,
– spremljanje uradnih objav, razpisov,
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev na področju cest in komunale.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
8. delovno mesto – višji svetovalec za
gospodarske dejavnosti
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– državni izpit iz javne uprave;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom;
– vozniški izpit B kategorije.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
– vodenje in skrb za delovanje delovnih
teles občine s področja gospodarskih dejavnosti, razvoja in investicij,
– sodelovanje pri javnih naročil s področja gospodarskih dejavnosti (malih in velikih
vrednosti),
– načrtovanje razvoja občine,
– zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
– zagotavljanje pogojev za razvoj in pospeševanje kmetijstva, skrb in ukrepi za
gospodarno rabo občinskih kmetijskih zemljišč, agromelioracijski ukrepi na področju
kmetijskih zemljišč, pašni red čebelarstva,
– reševanje problematike naravnih in
drugih nesreč s področja gospodarstva in
kmetijstva,
– spremljanje gospodarskih gibanj,
– zagotavljanje analitične in statistične
dejavnosti,
– izvajanje opravil v zvezi s podeljevanjem koncesij v skladu z zakoni,
– pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni
razvoj (demografsko ogrožena območja),
– opravila v zvezi s predpisovanjem lokalnih davkov,
– pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
– določanje prekrškov in denarnih kazni
za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi
občine na gospodarskem področju.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog.
Prijava na katerokoli delovno mesto
mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti
razvidni stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Mokronog - Trebelno pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Vse formalno nepopolne prijave se v
skladu s 24. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
z navedbo delovnega mesta« na naslov:
Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom
2, Mokronog, in sicer v roku 8 dni po objavi v tem glasilu. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: obcina.mokronog-trebelno@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje župan Anton Maver.
Občina Mokronog–Trebelno

Št. 110-201/2007-31111
Ob-19672/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Civilnem oddelku Okrožnega sodišča v
Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

– najmanj univerzitetna izobrazba;
– dodatna specialna znanja iz zdravstvene in delovne zakonodaje, javnih naročil in
vodenja investicij;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti:
– strateški načrt razvoja zavoda za mandatno obdobje štirih letih. Načrt razvoja mora
vključevati najmanj: podroben opis ključnih
razvojnih nalog javnega zavoda pri izvajanju
zdravstvenih storitev na sekundarni ravni,
ukrepe za izboljšanje izvajanja javne službe,
ukrepe za prijaznejši odnos do uporabnikov
zdravstvenih storitev, odnos do podeljevanja koncesij v javnem zdravstvu oziroma
vzpostavljanja drugih oblik javno zasebnega partnerstva ter odnos do predvidene
regionalizacije in njenega vpliva na vlogo
javnega zavoda pri izvajanju zdravstvenih
storitev idr.;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o nekaznovanosti – potrdilo
Ministrstva za pravosodje RS, izdano po
objavi razpisa;
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije – kopijo potrdila o državljanstvu ali
osebnega dokumenta (potne listine, osebne
izkaznice idr.).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti
ovojnici s pripisom »Razpis – direktor« v
30 dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Razpisna komisija, Pot sv.
Antona 49, 5280 Idrija.
Direktorja Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija za mandatno obdobje 4 let imenuje na podlagi javnega
razpisa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju
pogojev, predpisanih z zakonom in statutom
javnega zavoda, na predlog razpisne komisije Svet javnega zdravstvenega zavoda
Psihiatrične bolnišnice Idrija v soglasju z
ustanoviteljico.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po poteku roka za predložitev prijav.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Javni zdravstveni zavod
Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 01-265/1-2007
Ob-19693/07
Svet Javnega zdravstvenega zavoda
Psihiatrične bolnišnice Idrija objavlja javni
razpis za delovno mesto
direktorja Javnega zdravstvenega
zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija za
mandatno obdobje 4 let.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

Ob-19758/07
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, na podlagi 44.b in 44.c člena
statuta po sklepu Sveta zavoda z dne 21. 6.
2007 razpisuje prosto delovno mesto
strokovnega vodje zavoda (m/ž).
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

Št. 110-198/2007-31111
Ob-19671/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo na Višjem
sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.

Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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– da ima končano VII. ali VI. stopnjo
strokovne izobrazbe, v skladu z 69. členom
in 56. členom Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 36/04),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04),
– željena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije.
Izbranega kandidata bo izbral in imenoval Svet zavoda po predhodnem mnenju
Strokovnega sveta zavoda.
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/ko sklenili za določen čas, s polovičnim delovnim časom – nadomeščanje
delavke med porodniškim dopustom.
Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavoda, najpozneje v 8 dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti ovojnici na naslov: Svet
Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, z
navedbo »Prijava na razpis«.
Prijavljeni/e kandidati/ke bodo obveščeni/e v roku 8 dni po izbiri.
Dom upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža, Idrija
Št. 9-2007
Ob-19760/07
Svet zavoda Osnovne šole Stari trg ob
Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob
Kolpi razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo in 129/06).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 10. 11. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev, in potrdilo o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost), kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter programom oziroma vizijo razvoja
ter dela šole pošljite najpozneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne
šole Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 7,
8342 Stari trg ob Kolpi, s pripisom Za razpis
ravnatelja.
Prijavljene kandidate/-ke bomo o izboru
pisno obvestili v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole
Stari trg ob Kolpi
Št. 1101-25/2007/5
Ob-19761/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in 33/07) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za meroslovje v Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne ali tehnične smeri;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v

javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora bodisi na podlagi priloženih referenc bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja in razvoja Urada Republike
Slovenije za meroslovje v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Tržaška cesta 19a.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Direktor Urada Republike Slovenije za
meroslovje v Ministrstvu za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektron-
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ska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 01/297-20-00.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne, in ostalim kandidatom
za položaj bo izdan pisni sklep posebne natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

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

Št. 110-204/2007-31111
Ob-19762/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-203/2007-31111
Ob-19763/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-213/2007-31111
Ob-20070/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
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Št. 110-214/2007-31111
Ob-20072/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
Okrožnem sodišča v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
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državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-137/2007-31111
Ob-20087/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-138/2007-31111
Ob-20088/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lendavi.
Razpisni pogoji:
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Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-175/2007-31111
Ob-20089/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/07
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in

– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-1/2007
Ob-20090/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski,
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen
v Uradnem listu RS št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007,
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 20. 4. 2007,
Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 5. 2007
in Uradnem listu RS, št. 53 z dne 15. 6.
2007.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

60 / 6. 7. 2007 /

Stran

5275

Druge objave
Št. 007-176/2007
Ob-19695/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o sodnih
izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS,
št. 7/02, zadnja sprememba št. 72/05) Ministrstvo za pravosodje objavlja razrešitev
sodnih izvedencev:
1. Jože Antonič, dr. med., se na lastno
zahtevo razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje medicine – torakalne kirurgije, z dnem 16. 6. 2007.
2. Daniel Artiček, se na lastno zahtevo
razreši kot sodni izvedenec, imenovan za
strokovno področje ekonomija – multidimenzionalno vrednotenje podjetij in intelektualna
lastnina – multidimenzionalno vrednotenje
podjetij, z dnem 19. 6. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-208/2007-31111
Ob-20086/07
Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št.
27/07 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07), Ministrstvo za
pravosodje objavlja
javni poziv
okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za
dodelitev enega okrajnega sodnika na Ministrstvo za pravosodje.
Okrajni sodnik bo dodeljen za spremljanje in izvajanje Zakona o izvršbi in zavarovanju ter opravljanje zahtevnejših strokovnih
nalog pri pripravi novih zakonodajnih rešitev
na izvršilnem pravnem področju.
Predvideni čas dodelitve je 12 mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 19/07
Ob-19764/07
Volilna komisija v sestavi Anton Avčin
(predsednik), Jan Kristjan Juteršek in Anton
Grilj (člana), imenovana s sklepom predsednika zbornice št. 4180/VOD-ČR z dne 28. 6.
2007, skladno z 79. členom Statuta IZS obvešča upravni odbor IZS, upravne odbore
matičnih sekcij (MS) in svoje člane o začetku
kandidacijskega postopka za izvolitev:
– 57 predstavnikov IZS v volilno telo
za izvolitev člana Državnega sveta RS kot
predstavnika svobodnih poklicev (23 predstavnikov iz MSG, 13 iz MSS, 15 iz MSE, 3
iz MST, 1 iz MSRG in 2 iz MSGeo) in
– 1 kandidata za člana Državnega sveta
RS kot predstavnika svobodnih poklicev.
Kandidate za zgoraj navedene funkcije lahko skladno z 78. členom Statuta IZS
predlagajo:
– upravni odbor zbornice s sklepom,
– upravni odbor matične sekcije s sklepom,
– najmanj trije člani zbornice, vpisani v
imenik IZS, s svojimi podpisi.
Volitve bodo potekale na skupščini IZS.
Kandidati morajo biti člani IZS, vpisani
v imenik IZS.
Upravni odbor IZS, upravne odbore matičnih sekcij in člane pozivam, da sodelujejo
v kandidacijskem postopku skladno s statutom IZS in volilni komisiji IZS predlagajo
kandidate.
Kandidacijski postopek traja 30 dni in se
prične naslednji dan po objavi tega obvestila
v Uradnem listu RS in na spletni strani www.
izs.si. Naslov za vložitev kandidatur je Inženirska zbornica Slovenije, Volilna komisija
IZS, Jarška cesta 10b, 1000 Ljubljana.
Inženirska zbornica Slovenije

Št. 330-1/2007-2
Ob-19696/07
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, obvešča zainteresirane ponudnike, da je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb
za Izdelavo analize o možnosti razširitve
dejavnosti Regionalnega sklada v smeri
upravljanja z nepremičninami. Rok za oddajo ponudb je 6. 8. 2007, razpisno dokumentacijo pa je mogoče dobiti na spletnih
straneh Regionalnega sklada http://www.
rdf-sklad.si ali v tajništvu na sedežu Regionalnega sklada, tel. 01/836-19-53.
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja
Ob-19766/07
Siteep d.d. v postopku prisilne poravnave, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem
v Ljubljani pod opr. št. St 42/2007, v skladu s 27. členom Statuta poziva vse upnike, ki so svoje terjatve pravočasno prijavili in jim dolžnik in upraviteljica prisilne
poravnave nista ugovarjala, da v roku do
vključno 16. 7. 2007 pisno sporočijo svojo
pripravljenost za sodelovanje pri finančni
reorganizaciji dolžnika, ki je kot eno od
metod finančne reorganizacije predvidel
tudi konverzijo terjatev upnikov v osnovni
kapital dolžnika z načinom izdaje novih
delnic.
Upniki naj svojo pripravljenost sporočijo pisno, najkasneje do vključno 16. 7.
2007 na naslov: Siteep d.d., Pivovarniška
6, Ljubljana.
Uprava Siteep d.d.

Ob-19981/07
Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, na podlagi 171. člena Zakona o zavarovalništvu
(Ur. l. RS, št. 109/2006) objavlja
povzetek revidiranega letnega poročila
za leto 2006
z mnenjem pooblaščenega aktuarja in
posebnim revizorjevim mnenjem.
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2006

v 000 SIT

Sredstva
A)

Neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve

B)

Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe
I.

1. 1. 2006

31. 12. 2005

38.877.270

28.294.598

27.536.355

27.923

21.547

21.547

38.423.097

28.103.870

26.747.717

Zemljišča in zgradbe

0

0

0

a)

0

0

0

0

0

0

b)

Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti
Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposredn.izvajanju
zavaroval.dejavnosti

II.

Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

III.

Druge finančne naložbe
Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri
cedentih

IV.

31. 12. 2006

5.955.754

4.155.900

4.029.343

32.467.343

23.947.970

22.718.374

0

0

0
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C)

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

D)

Terjatve

E)

0

0

142.362

142.362
0

I.

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

59

0

II.

Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

0

III.

Druge terjatve in odložene terjatve za davek

342.762

142.362

142.362

IV.

Nevplačani vpoklicani kapital

0

0

0

Razna sredstva

82.594

26.239

26.239

I.

Opredmetena osnovna sredstva razen zemljišč in zgradb

57.198

17.012

17.012

II.

Denarna sredstva

25.396

9.227

9.227

III.

Zaloge in druga sredstva

0

0

0

835

580

598.490

F)

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

G)

Zunajbilančna evidenca

62.157

60.940

60.940

38.877.270

28.294.598

27.536.355

Kapital

1.662.282

1.071.139

1.092.982

I.

Vpoklicani kapital

1.446.300

1.149.950

1.149.950

II.

Kapitalske rezerve

82.978

0

0

III.

Rezerve iz dobička

64.384

0

0

IV.

Presežek iz prevrednotenja

44.032

392

0

V.

Preneseni čisti poslovni izid

VI.

Čisti poslovni izid poslovnega leta

Obveznosti
A)

0
342.821

B)

Podrejene obveznosti

C)

Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije in odloženi prihodki od premij
I.

Čiste prenosne premije

II.

Čiste matematične rezervacije

III.
IV.
V.

0

-79.203

-56.968

24.588

0

0

0

0

0

36.989.875

26.663.042

25.905.190

0

0

0

36.989.875

26.663.042

25.905.190

Čiste škodne rezervacije

0

0

0

Čiste rezervacije za bonuse in popuste

0

0

0

Izravnalne rezervacije

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.235

22.235

0

0

0

0

186.494

530.597

530.597

D)

VI.
Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije
Čiste zav.-tehn.rezerv.v korist življenj.zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
tveganje

E)

Rezervacije za druge nevarnosti in stroške

F)

Obvezn.za finanč.naložbe pozav.iz naslova pozavaroval.pogodb pri cedentih

G)

Druge obveznosti
I.

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov

424

2.656

2.656

II.

Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

0

0

0

III.

Posojila, zavarovana z vrednostnimi papirji s stalnim donosom

0

0

0

IV.

Obveznosti do bank

V.

Ostale obveznosti

0

0

0

186.069

527.942

527.942

H)

Pasivne časovne razmejitve

16.385

7.584

7.584

I)

Zunajbilančna evidenca

62.157

60.940

60.940

3.727.457

3.099.376

3.099.376

2006

2005

9.144.362
2.931.690

7.612.006
1.357.885

0
626.764
133.763
11.084.685
11.084.685
0
0

0
488.095
42.265
8.133.889
8.133.889
0
0

Najvišja vrednost skupnih naložb v posamezno finančno organizacijo znaša
Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2006

A)
B)

v 000 SIT

Izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
Izkaz izida iz življenjskih zavarovanj
I.
Čisti prihodki od zavarovalnih premij
II.
Prihodki od naložb
Čisti neiztrženi dobički naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
III.
tveganje
IV.
Drugi čisti prihodki od zavarovanja
V.
Čisti odhodki za škode
VI.
Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
1.
Sprememba matematičnih rezervacij
2.
Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij
VII.
Čisti odhodki za bonuse in popuste
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VIII.
IX.

C)
Ca)
D)

Čisti obratovalni stroški
Odhodki naložb
Čiste neiztržene izgube naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno
X.
tveganje
XI.
Drugi čisti zavarovalni odhodki
XII.
Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz rednega delovanja (-)
XIII.
Izid iz življenjskih zavarovanj (I+II+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII)
Izkaz izida iz zdravstvenih zavarovanj
Izkaz izida iz dopolnilnih zavarovanj
Izračun čistega izida zavarovalnice
I.
Izid iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj
II.
Izid iz življenjskih zavarovanj (B.XIII)
III.
Izid iz zdravstvenih zavarovanj
IV.
Prihodki od naložb
V.
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj (B.XII)
VI.
Razporejen donos naložb, prenesen iz izkaza izida iz zdravstvenih zavarovanj
VII.
Odhodki naložb
Razporejen donos naložb, prenesen v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj,
VIII.
razen zdravstvenih zavarovanj
IX.
Drugi prihodki iz zavarovanj
X.
Drugi odhodki iz zavarovanj
XI.
Drugi prihodki
XII.
Drugi odhodki
XIII.
Davek iz dobička
XIV.
Odloženi davki
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
XV.
((I+II+III+IV+V+VI-VII-VIII+IX-X+XI-XII-XIII+/-XIV)

Izkaz bilančnega dobička
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504.869
188.186

424.589
307.225

0
626.176
43.241
121.895

0
488.095
16.433
63.491

/
121.895
/
0
43.241
/
0

/
63.491
/
0
16.433
/
0

/
3.390
351
0
0
0
0

/
6.079
188
0
0
0
0

168.175

85.815

v 000 SIT
2006

2005

168.175

85.815

79.203

187.171

A)

Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

B)

Prenesena izguba

C)

Zmanjšanje kapitalskih rezerv

0

44.388

D)

Zmanjšanje rezerv iz dobička

0

0

E)

Povečanje rezerv iz dobička

64.384

0

F)

Bilančni dobiček

24.588

0

Bilančna izguba

0

56.968

V skladu z določili pokojninskih načrtov
Skupne pokojninske družbe d.d. ter na podlagi odločitve izvajalca, da se pozitivni rezultat kritnih skladov prostovoljnih dodatnih
pokojninskih zavarovanj za poslovno leto
2005 nameni za povečanje rezervacij kritnih
skladov, znaša:
1. Za kritni sklad 1:
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je Skupna pokojninska družba d.d., kot
izvajalec pokojninskih načrtov PN-SK-01 in
PN-SK-02, v poslovnem letu 2005 upošte-
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vala v izračunu sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem
nivoju 1,56%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane zavarovancem po pokojninskih načrtih
PN-SK-01 in PN-SK-02, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za
zajamčena izplačila, 2,71%.
2. Za kritni sklad 2:
– obrestna mera, izražena v odstotkih,
ki jo je Skupna pokojninska družba d.d., kot
izvajalec pokojninskega načrta PN-SK-03, v

poslovnem letu 2005 upoštevala v izračunu
sorazmernega deleža zavarovanca v donosu kritnega sklada na letnem nivoju 1,56%;
– delež rezervacij, ki še niso pripisane
zavarovancem po pokojninskem načrtu
PN-SK-03, izražen kot odstotek matematičnih rezervacij, namenjenih za zajamčena
izplačila, 1,01%.
Aljoša Uršič
predsednik uprave
Peter Krassnig
član uprave
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Mnenje pooblaščenega aktuarja
k letnemu poročilu
Kot pooblaščeni aktuar Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, sem opravil aktuarski pregled stanja
zavarovalno-tehničnih rezervacij pokojninske družbe na dan 31. 12. 2006. Pregled
sem opravil v skladu z določili Zakona o
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00
in nasl.), Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99
in nasl.), predpisov, izdanih na podlagi teh
dveh zakonov, v skladu z določili Slovenskih
računovodskih standardov (Uradni list RS,
št. 118/05 in nasl.) ter v skladu s temeljnimi
aktuarskimi načeli.
Za stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij je odgovorna uprava pokojninske družbe,
odgovornost pooblaščenega aktuarja je, da
izrazi mnenje o njih.
Moja naloga je bila predvsem preveriti,
ali pokojninska družba vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti
iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. Izraziti mnenje o zadostnosti višine oblikovanih
zavarovalno-tehničnih rezervacij na dan
vrednotenja glede na obveznosti pokojninske družbe, ki izhajajo iz zavarovalnih
pogodb ali v povezavi z njimi in preveriti ustreznost naložb kritnega sklada. Za
nove vrste zavarovalnih pogodb, ki jih je
pokojninska družba začela sklepati med
letom, potrditi, ali premije in prihodki iz teh
pogodb zadoščajo glede na razumna aktuarska pričakovanja, ob upoštevanju drugih
finančnih virov pokojninske družbe, ki so
na voljo v ta namen, da bo družba lahko
izpolnila svoje obveznosti iz teh pogodb,
zlasti da bo lahko oblikovala zadostne matematične rezervacije. Moja naloga je bila
tudi ugotoviti višino minimalnega kapitala
pokojninske družbe za potrebe dolgoročnih zavarovanj in vpliv predlagane delitve
dobička na višino minimalnega kapitala ter
izpolnjevanje kapitalske ustreznosti pokojninske družbe. Prepričan sem, da je moje
aktuarsko preverjanje primerna podlaga za
izdajo tega mnenja.
Pokojninska družba vodi vsebinsko primerne evidence za namene vrednotenja
obveznosti iz naslova sklenjenih dolgoročnih pogodb.
Po mojem mnenju sta višina premij, ki
jih je pokojninska družba obračunala v obračunskem letu 2006, in višina oblikovanih
zavarovalno-tehničnih rezervacij za dolgoročne obveznosti pokojninske družbe na
dan 31. 12. 2006 primerni, da zagotavljata
trajno izpolnjevanje vseh obveznosti pokojninske družbe iz naslova sklenjenih dolgoročnih zavarovalnih pogodb.
Na dan 31. 12. 2006 pokojninska družba
izpolnjuje pogoje kapitalske ustreznosti.
Pavel Gojkovič
Imenovani pooblaščeni aktuar
Skupne pokojninske družbe d.d.
Posebno revizorjevo poročilo
za potrebe obveščanja javnosti
Revidirali smo računovodske izkaze s
pojasnili družbe Skupna pokojninska družba
d.d. za leto, končano 31. decembra 2006, v
skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. V našem poročilu z dne 4. aprila 2007
smo izrazili mnenje, da so računovodski izkazi s pojasnili, iz katerih izhajajo povzetki računovodskih izkazov, v vseh bistvenih
pogledih poštena predstavitev finančnega
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stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d. na dan 31. decembra 2006, poslovnega
izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem
letu v skladu s slovenskimi računovodskimi
standardi.
Po našem mnenju so priloženi povzetki
računovodskih izkazov v vseh pomembnih
pogledih skladni z revidiranimi računovodskimi izkazi s pojasnili.
Zaradi boljšega razumevanja finančnega
stanja družbe Skupna pokojninska družba
d.d., njenega poslovnega in finančnega izida ter gibanja kapitala v obdobju ter področja naše revizije, je treba priložene povzetke računovodskih izkazov brati skupaj z
računovodskimi izkazi s pojasnili, iz katerih
izhajajo, in našim poročilom o njih.
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Jože Plevnik
član uprave/pooblaščeni revizor
Ob-19697/07
Na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS,
št. 126/06) in Uredbe o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
123/03 in 140/06) Rudnik Trbovlje Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje (v
nadaljevanju: RTH d.o.o.), ki ga zastopa
komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., ki
jo predstavlja poslovni delež v družbi Gratex d.o.o., Laško (v nadaljevanju: komisija),
objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža družbe
Gratex d.o.o., Laško
1. Predmet prodaje je naslednji poslovni
delež: 92,03% poslovni delež RTH d.o.o.
v družbi Gratex, pridobivanje in predelava dolomitskega agregata in kurivoprodaja d.o.o., Spodnja rečica 81, 3270 Laško.
Družba Gratex d.o.o., Laško se pretežno
ukvarja s pridobivanjem, separacijo in prodajo dolomitskih in drugih agregatov in prodajo kuriva.
2. 7,97% poslovni delež je v lasti fizične
osebe, ki ima predkupno pravico.
3. RTH d.o.o. bo ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih
podatkov o družbi, ogled družbe in razgovor
z vodstvom družbe. Ponudnikom, ki bodo
zainteresirani za nakup poslovnega deleža
družbe Gratex d.o.o., Laško bo RTH d.o.o.
proti podpisu pogodbe o zaupnosti in plačilu nepovratnega zneska 500,00 EUR dostavil Informacijski memorandum zadevne
družbe.
4. Ponudba za nakup poslovnega deleža
družbe iz točke 1. mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ceno za nakup poslovnega deleža,
b) način in rok plačila kupnine,
c) v primeru odloženega plačila kupnine
primerno zavarovanje plačila kupnine,
d) poslovni načrt družbe za obdobje 3
let, ki ga predloži ponudnik s prikazom podatkov o predlogu razvojne strategije družbe
ter z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) posledice za zaposlovanje (ohranitev večjega
dela delovnih mest oziroma povečevanje
zaposlenosti), (ii) načrt investicij s terminskim planom in viri financiranja, (iii) razširitev prodajnega trga, (iv) ohranitev oziroma
povečevanje proizvodnje,

e) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca.
5. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti:
a) izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne
osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež;
b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe
so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja
in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja
tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana
k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi
države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali
kolikor z njimi razpolaga;
c) ponudniki – fizične osebe so dolžni
priložiti dokazila, iz katerih izhaja njihova
finančna sposobnost za izpolnitev v ponudbi navedenih pogojev (izjava banke in podobno);
d) dokazilo o vplačani varščini.
6. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
a) višina kupnine za nakup poslovnega
deleža;
b) način in rok plačila kupnine;
c) načrt investicij in viri financiranja;
d) ohranitev večjega dela delovnih mest
oziroma povečevanje zaposlenosti;
e) ohranitev oziroma povečevanje pro
izvodnje;
f) razširitev prodajnega trga;
g) boniteta ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudb je 10. 8.
2007 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Slovenija, najkasneje do 10. 8. 2007 do 12.
ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi
Gratex d.o.o., Laško – ne odpiraj«. Ponudbe
so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok za
predložitev ponudb.
8. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb
vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o.
št. 26330-0011210706 varščino v znesku
10.000,00 EUR. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino,
drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
9. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnega deleža,
ne da bi za to navedla razloge.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo pričela
veljati, če vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja.
12. Dodatne informacije v zvezi s tem
pozivom za javno zbiranje ponudb, Informacijskim memorandumom in plačilom zanj
lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi
prodajalca Jasni Kalšek, tel. 01/400-33-45,
faks 01/400-33-48, in sicer vsak delavnik od
9. do 11. ure.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje
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Št. 023-7/2006-18
Ob-19694/07
Upravna enota Slovenj Gradec objavlja
na podlagi 29. in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa načelnice Upravne
enote Slovenj Gradec, št. 013-1/2006, z dne
1. 12. 2006 objavlja

spekta. Za vlagatelje v Republiki Sloveniji
bodo objave potekale v elektronski obliki na
internetni strani Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana (http://www.ba-ca.si/).
Pioneer Investments Austria GmbH

javno zbiranje ponudb
za prodajo osebnega avtomobila
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Upravna enota Slovenj
Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj
Gradec.
2. Zakonska podlaga za razpolaganje.
Odlok o Programu prodaje državnega, finančnega in stvarnega premoženja za leti
2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.126/06, Uredba o
pridobivanju in razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin v
povezavi z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Ur. l. RS, št.126/06).
3. Predmet prodaje je premičnina:
– rabljeni osebni avtomobil znamke Renault CLIO 1.4, s petimi vrati, leto izdelave 1999; št. prevoženih kilometrov: 73.300,
redno servisiran, dobro ohranjen, s klimo
in servo volanom, izhodiščna cena: 3.255
EUR.
4. Cene ne vsebujejo davka na dodano
vrednost, ker nismo zavezanci za plačilo
davka na dodano vrednost.
5. Vozilo se proda po sistemu »videno-kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljanja kasnejših reklamacij.
6. Vrsta pravnega posla: prodaja na
osnovi prodajne pogodbe.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s
tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno, bo pooblaščena
oseba – vodja komisije za vodenje in nadzor
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno ali v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru
ponovno prejetih enakovrednih ponudb bo
najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
8. Ponudbo za nakup premičnine lahko
dajo fizične osebe državljani Republike Slovenije ali pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
9. Plačilo kupnine je dolžan uspeli kupec
plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kupnina se nakaže na podračun računa za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
št. 01100-6300109972.
10. Pogodba bo predvidoma sklenjena
v roku petnajstih dni od zaključka zbiranja
ponudb. Vzorec pogodbe je na ogled na
Upravni enoti Slovenj Gradec.
11. Ogled vozila je mogoč vsak delovni
dan do izteka roka za oddajo ponudb po
predhodnem dogovoru s Francem Konečnikom (tel. 02/88-50-585) ali Matejem Blažunom (tel. 02/88-50-550), ki interesentom
nudita tudi vse podrobnejše informacije.
12. Zbiranje ponudb se začne takoj po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. Ponudniki za nakup avtomobila svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo v roku 14 dni po objavi v uradnem listu, na naslov: Upravna enota Slo-

venj Gradec, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ne odpiraj-ponudba
za nakup premičnine«. Osebno prinesene
ponudbe je potrebno oddati do navedenega
datuma na Upravno enoto Slovenj Gradec,
Oddelek za občo upravo, soba 211a, najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– izjavo o ponujeni ceni za vozilo,
– pisno izjavo, da se strinja s pogoji javnega razpisa.
14. Pravočasno prispele in oddane ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki
jo je imenovala načelnica upravne enote.
Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo
oddane v skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
15. Vse stroške in davščine v zvezi s
prodajno pogodbo za rabljeno osebno vozilo, razen stroškov izdelave cenitvenega
poročila in stroškov te objave nosi kupec.
Lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov.
16. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na sprejete ponudbe ne sklene
pogodbe z nobenim ponudnikom, prav tako
lahko Upravna enota Slovenj Gradec ali vlada ali komisija vodenje in nadzor postopka razpolaganja s premičnim premoženjem
ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi nesklenitve pogodbe s katerikoli
ponudnikom je izključena.
Upravna enota Slovenj Gradec
Ob-19698/07
V skladu s 47. členom Direktive o investicijskih skladih 85/611/EEC (Direktiva o
usklajevanju zakonov in drugih predpisov
o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje), dopolnjeno z direktivami 88/220/EC, 95/26/EC,
2000/64/EC, 2001/107/EC in 2001/108/EC,
ki zahteva, da se dokumenti in informacije, ki
morajo biti objavljene v državi članici, v kateri ima investicijski sklad svoj sedež, v skladu
z enakimi postopki, kot so predvideni v državi, kjer ima sedež, objavijo tudi v drugi državi
članici kot ima svoj sedež, objavlja Pioneer
Investments Austria GmbH Pioneer Funds
Austria – America Stock, vzajemni sklad po
20. členu InvFG sledeče obvestilo:
Prospekt in izvleček prospekta (sestavljen v skladu s 6. členom Zakona o invest.
skladih – InvFG, veljavna izdaja) za trženje
enot premoženja zgoraj navedenega sklada, je bil spremenjen v naslednjih točkah:
Krovni list
II. del: Točka 19
IV. del (Izvleček prospekta): Točke 1.2.,
5.1 in 5.4.
Priloga
Aktualizirani prospekt in izvleček prospekta, v katerem so upoštevane zgornje
spremembe, je v skladu z 18. členom InvFG
(v veljavni izdaji) na voljo na sedežu izdajatelja, Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien, ter pri banki
Bank Austria Creditanstalt AG (skrbniška
banka), Vordere Zollamtstraße 13, 1030
Wien, ter je vsem zainteresiranim na voljo
brezplačno. Vlagateljem v Republiki Sloveniji bodo prevedene različice spremenjenih
prospektov na razpolago pri vpisnih mestih
v skladu z dodatki k prospektom. Vlagateljem se pred sklenitvijo pogodbe brezplačno
ponudi aktualizirani izvleček prospekta.
Vlagateljem se pred sklenitvijo pogodbe
brezplačno ponudi aktualizirani izvleček pro-
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Št. 4304-1/2007
Ob-19765/07
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 35. seje Občinskega sveta Občine
Radovljica z dne 7. 9. 2006 in nadaljevanju
8. seje Občinskega sveta Občine Radovljica
z dne 29. 6. 2007 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja stavbnega zemljišča, parc. št.
35/1, sadovnjak, v izmeri 385 m2 in parc. št.
35/4, travnik, v izmeri 251 m2, vlož. št. 352,
k.o. Hraše v Lescah;
b) dvosobno stanovanje št. 14 v III. nadstropju stanovanjske stavbe, Savska c. 4a,
v Lescah, v izmeri 53,78 m2.
Najemnik ima predkupno pravico.
Dvosobno stanovanje št. 7 v III. nadstropju stanovanjske stavbe, Gradnikova c. 67,
v Radovljici, v izmeri 72,584 m2.
Najemnik ima predkupno pravico.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
– pod a) za parc. št. 35/1 znaša
20.909,35 € (54,31 € za 1 m2), za parc.
št. 35/4 pa znaša 18.188,42 € (72,42 E za
1 m2),
– pod b) 55.953,00 €,
– pod c) 85.682,00 €.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic:
– pod a) 1230-72210000-1,
– pod b) 1230-72210000-2,
– pod c) 1230-72210000-3.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 25. 7. 2007 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805
sklic:
– pod a) 1230-72210000-1,
– pod b) 1230-72210000-2,
– pod c) 1230-72210000-3.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
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kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. Odpiranje
ponudb opravi posebna komisija, ki po zaključku postopka izbere najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo:
– pod a) 25. 7. 2007 ob 10. uri,
– pod b) 25. 7. 2007 ob 10.30,
– pod c) 25. 7. 2007 ob 11. uri.
12. Upoštevane bodo samo popolne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v
delovnih dneh od 9. 7. 2007 do 24. 7. 2007
od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške ponudnikom v
višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
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Evidence sindikatov
Št. 101-10/2007-5
Ob-19680/07
1. Sindikatu vzgoje, izobraževanja in
znanosti zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj,
se spremeni naziv tako, da se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije zavoda Osnovne šole
Helene Puhar Kranj. Kratko ime sindikata
je: SVIZ OŠ Helene Puhar Kranj.
2. Sprememba naziva sindikata SVIZ OŠ
Helene Puhar Kranj je vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Kranj
pod zaporedno številko 62.
Št. 101-2/2007-3
Ob-19681/07
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Dr.
F. Prešerna Ribnica, s sedežem Šolska
ulica 2, 1310 Ribnica, se dne 22. 6. 2007
vpiše v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Ribnica pod zaporedno številko
30. Pravila hrani Oddelek za občo upravo,
skupne in splošne zadeve Upravne enote
Ribnica.
Št. 101-1/2007-4
Ob-19699/07
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata delavcev v vzgoji,
izobraževanju in znanosti Slovenije, Sindikata OŠ »Dr. Franceta Prešerna« Ribnica, ki so bila z odločbo št.: 05-PL-013-9-94 z
dne 28. 2. 1994 sprejeta v hrambo pri Občini
Ribnica pod zap. št. 10, se z 22. 6. 2007
vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-5/2007
Ob-19700/07
Statut sindikata »Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, sindikat delavcev
trgovine Slovenije, sindikat podjetja Izbira Laško«, Trubarjeva 4, Laško, ki je v
hrambi pri Upravni enoti Laško, na podlagi
odločbe št. 21-41/93-21/13 z dne 26. 11.
1993 in vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 27, se z dnem 28. 6. 2007
izbriše iz evidence statutov sindikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-74/2007-4
Ob-19679/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
26. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 99/04 in 40/07; ZPOmK) odločil, da je pridobitev skupnega nadzora družb Pirelli & C
Real Estate S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
20121 Milano, Italija (Pirelli RE) in Intesa
Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156,
10121 Torino, Italija (Intesa Sanpaolo),
v družbi Pirelli & C Real Estate Facility
Management S.p.A., Viale Piero e Alberto
Pirelli, 21, 20126 Milano, Italija (Pirelli RE
FM), skladna s pravili konkurence in da ji ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s spremembo izključnega nadzora družbe Pirelli RE
v skupni nadzor družb Pirelli RE in Intesa
Sanpaolo nad družbo Pirelli RE FM, na podlagi pogodbe, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alineje drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000348
Ob-19767/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-73/2007/2 z dne 26. 6.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Malič Laško
K08 (za pokrivanje območja naselij Laško
in Rimskih Toplic).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora v tedenskem oddajnem
času predvajati poleg otroških ali mladinskih, kulturno-zabavnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj še dve izmed
ostalih programskih vsebin, ki so določene
v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št.
77/02).
2.7 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki, s
katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 50 kilometrov od razpisanega
območja in ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega območja.
2.8 Ponudnik mora imeti vsaj pet let izkušenj na področju radiodifuzije.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja: pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri
vsakem merilu je določeno najmanjše in
največje število točk, ki jih lahko pridobi
ponudnik pri posameznem merilu. Komisija
bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne

ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala
ocene ponudbe glede programskih vsebin.
Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja
vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika.
Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila
pravico do uporabe radiodifuznega kanala
Malič Laško K08.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–10 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk (0–10 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki se nahajajo v
bližini razpisanega območja, imajo prednost
pred tistimi, ki s svojim programom že oddajajo na oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom.
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Laško. Za pozitivno mnenje
pristojnega organa Občine Laško o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi
po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke
(0–4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Laško. Ponudnik s sedežem
v Občini Laško dobi 4 točke, če ponudbi
priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi
razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje

pokrivanja razpisanega kanala, podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program
(0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk (0–3 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 6 točk glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe (0–10 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije (0–10 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
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4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. september 2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 7. september 2007 ob 13. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000348
Ob-19768/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-72/2007/2 z dne 26. 6.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Vuzenica K36 (za pokrivanje območja
naselja Vuzenica)
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
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2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora v tedenskem oddajnem
času predvajati poleg otroških ali mladinskih, kulturno-zabavnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj še dve izmed
ostalih programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
2.7 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki, s
katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 50 kilometrov od razpisanega
območja in ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega območja.
2.8 Ponudnik mora imeti vsaj pet let izkušenj na področju radiodifuzije.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Vuzenica K36.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–10 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk (0–10 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radi-

odifuzije na razpisanem območju, največji
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki se nahajajo v
bližini razpisanega območja, imajo prednost
pred tistimi, ki s svojim programom že oddajajo na oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občino Vuzenica. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Občine Vuzenica
o utemeljenosti pokrivanja območja občine
s ponujenim programom, ki ga ponudnik
pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 4
točke (0–4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občino Vuzenica. Ponudnik s
sedežem v Občini Vuzenica dobi 4 točke,
če ponudbi priloži zagotovilo, ki ga pridobi
po objavi razpisa, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisanega kanala,
podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program (0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk (0–3 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri
podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 6 točk glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe (0–10 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije (0–10 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom pro-
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grama posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. september 2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7,
1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika
po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi
po pošti prispela na naslov agencije po izteku
roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 7. september 2007 ob 13.30.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000345
Ob-19769/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-68/2007/2 z dne 26. 6.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki: Meljski hrib 101,3
MHz (za pokrivanje območja med Mariborom, Razvanjem, Rogozo ter Spodnjim Duplekom).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen prebivalcem krajev, ki ležijo v podravski statistični
regiji;
– minimalno tedensko povprečje deležev
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času
mora znašati najmanj 30 odstotkov;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora program v tedenskem
oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi
vrsti programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Ponudnik v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Meljski hrib 101,3 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–10 točk).
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3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
13 točk (0–13 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede
na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji, prejme 13 točk
(0–13 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in novi programi imajo prednost pred
tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na
bolj oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občine Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica ter Miklavž na Dravskem polju. Za vsako
pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki
ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi
ponudnik 1 točko (0–4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občine Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica ter Miklavž na Dravskem polju. Ponudnik,
s sedežem v eni od navedenih občin, ki
priloži zagotovilo, pridobljeno po objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj
sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane radijske frekvence, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program,
dobi 1 točko (0–1 točka).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 1 točko, sicer dobi
0 točk (0–1 točka).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 8 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0–12 točk).
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3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije
(0–10 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–2 točki).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. september 2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 9.
2007 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
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in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000345
Ob-19770/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-70/2007/2 z dne 26. 6.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki: Mežakla 92,1 MHz
(za pokrivanje območja med Jesenicami in
Hrušico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen poslušalcem občin na območju gorenjske statistične
regije;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Ponudnik s ponujenim programom v
analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno
ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe

Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Mežakla 92,1 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–10 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
10 točk (0–10 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede
na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji, prejme 12 točk
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju (0–12 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občine Jesenice, Bled in Kranjska
Gora. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti
pokrivanja območja z novim programom,
pridobljeno po objavi razpisa, dobi ponudnik
1 točko (0–3 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občine Jesenice, Bled in Kranjska Gora. Ponudnik s sedežem v eni izmed
navedenih občin dobi 4 točke, če ponudbi priloži zagotovilo, pridobljeno po objavi
razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega obmo-
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čje pokrivanja razpisane frekvence, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program
(0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 4 točke, sicer dobi
0 točk (0–4 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 6 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0–10 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–10 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije
(0–6 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–6 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. september 2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali

2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen prebivalcem katerega izmed krajev, ki ležijo v
obalno-kraški, notranjsko-kraški, goriški ali
osrednjeslovenski regiji;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še tri druge vrste
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
– lastna produkcija radijskega programa
mora obsegati najmanj 35 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.7 Ponudnik s ponujenim programom v
analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno
ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Tinjan 106,4 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk (0–12 točk).
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk
(0–4 točke).
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
12 točk (0–12 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
12 točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji
(0–12 točk).
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja

umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 9.
2007 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000345
Ob-19771/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za
radiodifuzijo št. 0012-69/2007/2 z dne 26. 6.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki: Tinjan 106,4 MHz
(za pokrivanje območja med Koprom, Sv.
Antonom, Socerbom in Ankaranom).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.

Stran

Stran

5288 /

Št.

60 / 6. 7. 2007

Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju (0–8 točk).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Koper. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Mestne občine
Koper o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, pridobljeno po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke
(0–4 točke).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Koper. Ponudnik s
sedežem v Mestni občini Koper dobi 4 točke, če ponudbi priloži zagotovilo, pridobljeno
po objavi razpisa, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program (0–4 točke).
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 3 točke, sicer dobi
0 točk (0–3 točke).
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 6 točk glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem
se upošteva število zaposlenih, ki imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
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tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 6 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0–12 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0–6 točk).
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije
(0–6 točk).
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0–8 točk).
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk
(0–6 točk).
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem

na območju, kateremu je program namenjen
(0–3 točke).
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. september do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
3 kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 10. 9.
2007 ob 13. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 009650/07
Ob-19977/07
V skladu s 586. členom ZGD-1 je družba Gradis TEO G2, Gradbeni laboratorij,
d.o.o., kot prevzemna družba dne 27. 6.
2007 registrskemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi prevzete družbe
Gradis TEO G2, Gradbeni laboratorij, d.o.o.
k prevzemni družbi Gradis skupina G d.d.,
Gradbene storitve in inženiring.
O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina prevzete družbe, katere edini družbenik je družba Gradis skupina G d.d., po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz prvega
odstavka 586. člena ZGD-1. Vsi delničarji
prevzemne družbe imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 586.
člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe
vsak delovni dan med 10. in 13. uro. Družba
bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji delovni dan brezplačno
dala prepis teh listin. Prevzemna družba je
stoodstotni in edini lastnik prevzete družbe, zaradi tega v skladu z določbami 599.
členom ZGD-1 o poenostavljeni pripojitvi
upravni odbor prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Delničarji
prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, lahko v enem mesecu od dneva
zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je
sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki
naj odloči o soglasju za pripojitev.
Klavdij Kovačič,
direktor družbe Gradis TEO G2,
Gradbeni laboratorij, d.o.o.
Št. 009650/07
Ob-19978/07
V skladu s 586. členom ZGD-1 je družba
Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in
inženiring kot prevzemna družba dne 27. 6.
2007 registrskemu sodišču v Ljubljani predložila pogodbo o pripojitvi prevzete družbe
Gradis TEO G2, Gradbeni laboratorij, d.o.o.
Pogodbo o pripojitvi je pred tem dne 19. 4.
2007 pregledal upravni odbor prevzemne
družbe in na podlagi tega sprejel pisno poročilo o pregledu nameravane pripojitve.
O soglasju k pripojitvi bo odločala skupščina prevzete družbe, katere edini družbenik je družba Gradis skupina G d.d.,
po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz
prvega odstavka 586. člena ZGD-1. Vsi
delničarji prevzemne družbe imajo pravico
do vpogleda listin iz drugega in tretjega
odstavka 586. člena ZGD-1 na sedežu prevzemne družbe vsak delovni dan med 10.
in 13. uro. Družba bo vsakemu delničarju
na njegovo zahtevo najkasneje naslednji
delovni dan brezplačno dala prepis teh listin. Prevzemna družba je stoodstotni in
edini lastnik prevzete družbe, zaradi tega
v skladu z določbami 599. členom ZGD-1
o poenostavljeni pripojitvi upravni odbor
prevzemne družbe ne zahteva, da bi o
soglasju za pripojitev odločala skupščina
prevzemne družbe. Delničarji prevzemne
družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe,
lahko v enem mesecu od dneva zasedanja

skupščine prevzete družbe, ki je sprejela
sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo
sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj
odloči o soglasju za pripojitev.
Uroš Ogrin
izvršni direktor družbe
Gradis skupina G d.d.

Sklici skupščin
Ob-19579/07
Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe ABC Group, trgovina in storitve d.d.,
Lendavska 11, Murska Sobota in Zakona
o gospodarskih družbah sklicuje uprava
družbe
11. skupščino
delničarjev družbe ABC GROUP,
trgovina in storitve, d.d. Lendavska 11,
Murska Sobota,
ki bo 9. 8. 2007 ob 11. uri na sedežu
družbe ABC Group trgovina in storitve d.d.,
Lendavska 11, 9000 Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se organi skupščine po predlogu
uprave in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila
za leto 2006.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe z dne 11. 4. 2007,
ki se nanaša na preveritev letnega poročila
družbe ABC Group, trgovina in storitve d.d.,
Murska Sobota za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in razrešnici upravi-direktorju in celotnemu nadzornemu svetu.
3/1 Odločanje o delitvi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta ostane
bilančni dobiček družbe za leto 2006 v višini
21.212,65 EUR nerazporejen.
3/2 Odločanje o razrešnici upravi-direktorju in celotnemu nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica
upravi – direktorju in celotnemu nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Ugotovi se, da z 22. 9. 2007 preteče
mandat dosedanjim članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenujejo člani nadzornega sveta
z nastopom mandata 23. 9. 2007 za dobo
štirih let v skladu s statutom družbe, in sicer: Lipič Irena, Flisar Stanislav in Šaranović
Puniša.
5. Sprememba višine sejnine za člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na podlagi 18. člena
statuta družbe se določi višina sejnine za
predsednika nadzornega sveta v bruto višini
60,00 EUR, za člane nadzornega sveta pa v
bruto višini 50,00 EUR. Za dopisne seje se
izplačuje sejnina v višini 70% sejnine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pravico do udeležbe na
skupščini in pravico do glasovanja na skupščini imajo samo tisti delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki se upravi družbe prijavijo
najkasneje tri dni pred skupščino. Neposredno ob prihodu na skupščino pa naj se udeleženci skupščine prijavijo v tajništvu uprave
družbe, kjer bodo potrdili prisotnost. Gradivo
za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave v Murski Soboti, Lendavska 11,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
ABC Group, trgovina in storitve d.d.
Murska Sobota
uprava družbe – direktor
Št. 1859/07
Ob-19674/07
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Alpdom, Inženiring, d.d., Cankarjeva 1, Radovljica, uprava družbe vabi delničarje na
11. sejo skupščine
družbe Alpdom, Inženiring, d.d.,
ki bo dne 21. 8. 2007 ob 12. uri, v prostorih družbe (sejna soba), v Radovljici, Cankarjeva 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednico skupščine imenuje Marinko Šlibar Vende, za preštevalki glasov se imenuje
Vilmo Telban in Darjo Zupan. Seji prisostvuje vabljeni notar Stane Krainer.
2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja ter
pisnim poročilom nadzornega sveta.
3. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
pozitivnega mnenja nadzornega sveta k
predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da bilančni dobiček, ki
zajema prenesene dobičke preteklih let in
čisti dobiček iz leta 2006, znaša za poslovno
leto 2006 110.221.772,58 SIT (459.947,30
EUR), kar je potrdil tudi pooblaščeni revizor
družbe.
a) Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem
4.139.407,16 SIT (17.273,44 EUR), to je
v bruto višini 90,10 SIT (0,376 EUR) na
delnico,
– za izplačilo nagrad upravi in članom nadzornega sveta v bruto znesku
1.715.223,30 SIT (7.157,50 EUR),
– preostali bilančni dobiček v višini
104.367.142,12 SIT (435.516,37 EUR) ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi
odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Družba bo delničarjem izplačala dividende v 30 dneh po sprejemu tega sklepa na
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skupščini, v nerevaloriziranem znesku. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan
23. 8. 2007 vpisani v delniško knjigo družbe,
ki se vodi pri KDD d.d., Ljubljana.
Uporaba bilančnega dobička je v skladu
z 230., 231., 282. in 293. členom ZGD-1.
b) Uprava in nadzorni svet v skladu z
294. členom ZGD-1 predlagata skupščini,
da sprejme naslednji predlog sklepa: skupščina s tem sklepom potrjuje in odobri delo
direktorja in članom nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje
njuno delo v letu 2006 kot uspešno.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov za poslovno leto 2007 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo JPA-Abeceda revizija, podjetje za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Ljubljana.
6. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem 18. 11. 2007 s funkcije
člana nadzornega sveta razreši Stanislava
Košnika in z dnem 19. 11. 2007 v nadzorni
svet imenuje Jožeta Kapusa za mandatno
obdobje do 18. 11. 2009. Za nadomestnega
člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje do
18. 11. 2009 imenuje Danico Klinar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja pravice imajo samo tisti delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo
tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo
udeležbo na sedežu družbe in so vpisani
v delniški knjigi pri KDD d.d., Ljubljana, po
stanju zadnjega prijavnega dne na skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v splošnem sektorju
družbe vsak delovni dan od sklica objave
skupščine med 10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Alpdom, Inženiring, d.d.
uprava družbe
Ob-19675/07
V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom statuta
delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d.,
Kal 1, Pivka sklicuje uprava družbe
13. skupščino
delniške družbe Pivka
perutninarstvo d.d.,
ki bo dne 7. 8. 2007 ob 14. uri na sedežu
družbe v sejni sobi, Kal 1, Pivka.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
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Predlog sklepa št. 1
Za predsednika skupščine se izvoli Stane
Kranjec, za preštevalki glasov se imenujeta
Cvetka Rebec in Dragica Kapelj. Skupščini
prisostvuje notarka Sonja Železnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006, mnenjem pooblaščenega revizorja in
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št. 2
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006, mnenjem pooblaščenega
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta družbe za leto
2006.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006.
Predlog sklepa št. 3
Bilančni dobiček za leto 2007 v višini
24.173.155,48 SIT (100.872,79 EUR) ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi
uporabi prenese na naslednje leto.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa št.4
Za pooblaščenega revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 1, Pivka, vsak dan od 8. do 10. od objave sklica
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi prek zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka perutninarstvo, d. d
predsednik uprave
Janez Rebec
Ob-19676/07
Na podlagi 41. člena statuta družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Brežice
d.d. sklicujem
enajsto sejo skupščine
delniške družbe KOP Brežice d.d.,
ki bo v ponedeljek, 6. avgusta 2007 ob
13. uri, v posebni sobi Restavracije Štefanič
Brežice, Bizeljska cesta 37.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave:
a) Za predsednika skupščine se izvoli
Jože Avšič. Za preštevalce glasov se izvolita
Bernardka Böhm in Darko Ferlan.
b) Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Dokler.
2. Predložitev poslovnega poročila družbe za leto 2006, revizorjevega poročila in
poročila nadzornega sveta skupščini k letnemu poročilu družbe (293. člen ZGD-1).
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani s poročilom o
poslovanju družbe za leto 2006, s poročilom
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Ugotovi se, da znaša bilančni dobiček
družbe KOP Brežice d.d., na dan 31. 12.
2006 358.483.370,63 SIT (1.495.924,60
EUR).
b) Del bilančnega dobička iz leta 2006 v
višini 4.626.478,51 SIT (19.305,95 EUR) se
razporedi v druge rezerve iz dobička.
c) Del bilančnega dobička v višini
8.594,00 EUR se razporedi za nagrado
upravi.
d) Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.468.024,65 EUR ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno
leto 2006.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko hišo za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 2007 se imenuje In revizija, Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, vsak
delavnik od 8. do 14. ure v času od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih
točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
vloženi v pisni obliki in obrazloženi v sedmih
dneh od dneva objave sklica skupščine v
tajništvu uprave družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi
KDD d.d., Ljubljana na dan 30. 6. 2007, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki v tajništvu
uprave družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci se prijavijo pred začetkom
seje na mestu sklica seje skupščine, kjer s
podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo gradivo za glasovanje. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom (če niso osebno znani) in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
KOP Brežice d.d.
uprava družbe
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Ob-19677/07
Na podlagi določil 295. člena Zakona o
gospodarskih družbah in 30. člena Statuta
delniške družbe uprava družbe sklicuje

be pravočasna, če prispe na sedež družbe
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.«
V točki 10.1 statuta družbe Marles d.d.
se datum »26. 10. 2006« nadomesti z datumom »28. 5. 2007«.
3.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe Marles d.d. tako,
da ga uskladi s sklepom skupščine pod 3.1.
točko dnevnega reda ter v skladu s tem,
sprejme čistopis statuta družbe.
4. Dokapitalizacija družbe Marles d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina soglaša s povečanjem
osnovnega kapitala družbe z izdajo novih
navadnih kosovnih delnic za vložke v višini
do največ 1.125.000,00 EUR, kar predstavlja odobreni kapital.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo 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 najavili najkasneje 3 dni (najkasneje 5. 8. 2007) pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem
roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega
zastopnika.
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, besedilom predlaganih sprememb
statuta in predlaganim prečiščenim besedilom statuta, je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe, v tajništvu uprave 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 upravi družbe, v sedmih dneh od
dneva objave sklica skupščine.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Marles d.d.
uprava – direktor
Danilo Peteh, univ. dipl. prav.

9. skupščino
delniške družbe Projektivni biro Celje,
družba za projektiranje
in inženiring, d.d.,
ki bo v ki bo v četrtek, 9. 8. 2007 ob 13.
uri, na sedežu družbe v Celju, Lava 7.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Čonč Gregorja, za preštevalko
glasov Valek Nado ter ugotovi prisotnost
notarja Aleksandra Mraza. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
2. Predstavitev Letnega poročila za poslovno leto 2006 in Poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
Letnim poročilom za poslovno leto 2006 in
s Poročilom nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlogi sklepov:
3.1 Bilančni dobiček za leto 2006 v višini 24.337.893,03 SIT oziroma 101.560,00
EUR ostane nerazporejen.
3.2 Skupščina potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 20.414.000,00 SIT, se preračuna v
EUR na način iz prvega odstavka 693. člena
Zakona o gospodarskih družbah tako, da le-ta
znaša 85.126,38 EUR. Razlika v višini 59,73
EUR, ki nastane pri preračunu po navedenem
določilu, se prenese v kapitalske rezerve.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa: družba uvede kosovne
delnice tako, da se vsaka delnica z nominalnim zneskom 4,17 EUR nadomesti z 1
kosovno delnico in je po zamenjavi osnovni
kapital družbe, ki znaša 85.126,38 EUR,
razdeljen na 20.414 navadnih kosovnih delnic, ki glasijo na ime.
6. Spremembe in dopolnitve statuta in
sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta delniške družbe.
7. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1. Na podlagi odstopnih izjav preneha članstvo v nadzornem svetu družbe gospodu Pušnik Janezu in gospodu Pavčič
Matjažu.
7.2. Za nova člana nadzornega sveta
se izvolita Anton Aškerc in Falnoga Tadeja,
za dobo do izteka mandata ostalim članom
nadzornega sv eta.
Gradivo za skupščino, vključno z Letnim
poročilom za 2006, Poročilom nadzornega sveta ter predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda, je delničarjem na vpogled
v tajništvu uprave na sedežu družbe, Lava
7, Celje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do dneva
seje skupščine.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine pošljejo razumno uteme-

ljen nasprotni predlog k predlogom sklepov
po posameznih točkah dnevnega reda, in
sicer na naslov: Projektivni biro Celje, družba za projektiranje in inženiring d.d., Lava
7, Celje.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini
bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana dne 6. 8. 2007
in bodo pisno prijavili svojo udeležbo na
skupščini najmanj tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblaščenec delničarja
mora predložiti pisno pooblastilo, ki ostane
ves čas pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 9. 8. 2007
ob 14. uri na sedežu družbe. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Projektivni biro Celje d.d.
Stanko Božičnik
direktor družbe
Št. 19/2007
Ob-19725/07
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje
in gradnja sodobnih hiš in investicijskih
objektov d.d.,
ki bo v sredo, 8. avgusta 2007 s pričetkom ob 16. uri, v sejni sobi družbe Marles
d.d. Limbuška c. 2, Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– 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. Sejnine predsednika in članov nadzornega sveta družbe Marles d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina ugotavlja, da so sejnine
predsednika in članov nadzornega sveta
družbe Marles d.d. usklajene s sklepom, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na
109. redni seji, dne 15. 2. 2007, pod točko
5. Sejnina znaša za predsednika nadzornega sveta 312,97 EUR neto oziroma 403,83
EUR bruto, za člane nadzornega sveta pa
sejnine znašajo 208,65 EUR neto oziroma
269,23 EUR bruto. Za odločanje na korespondenčni seji predsedniku in članom nadzornega sveta sejnina ne pripada.
3. Spremembe statuta družbe Marles
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. V točki 5.2. statuta družbe Marles
d.d. se besedi »šest članov« nadomestita z
besedama »štiri člane«.
V točki 6.9. se za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »Šteje se, da je
pisna napoved udeležbe na skupščini druž-
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Ob-19727/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 6. člena statuta družbe
sklicujem
13. skupščino
družbe Velana tovarna zaves d.d.
Ljubljana, Šmartinska 52,
ki bo 13. 8. 2007 ob 8. uri na sedežu
družbe na Šmartinski 52 v Ljubljani.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mirana Kovačiča, za
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preštevalca glasov Tanjo Šircelj in Tomaža
Grčarja. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Nevenke Tory.
2. Poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu Velane d.d. za leto 2006, pokrivanje bilančne izgube in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlogi sklepov:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu Velane d.d. za leto 2006.
b) Bilančna izguba v višini 26,949.000,00
SIT se pokriva iz zakonskih rezerv.
c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006
ter jima podeli razrešnico.
3. Sprememba Statuta družbe.
Predlogi sklepov:
3.1. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep o uvedbi kosovnih delnic, tako da se
sedanjih 1.409.645 navadnih imenskih delnic, z nominalno vrednostjo posamezne delnice 1.000,00 SIT, nadomesti z 1.409.645
navadnimi, prosto prenosljivimi imenskimi
kosovnimi delnicami.
3.2. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 1.409.645.000,00 SIT, preračuna v evre
in sedaj znaša 5.882.344,35 EUR.
3.3. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta, in sicer tako, da se spremeni 3.1. člen statuta, ki sedaj glasi:
Osnovni kapital družbe je 5.882.344,35
EUR in je razdeljen v 1.409.645 navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
3.4. Statut družbe se dopolni, tako da
se doda nov člen statuta, ki se glasi: uprava družbe je pooblaščena, ob predhodnem
soglasju nadzornega sveta v roku 5 let od
vpisa te spremembe statuta v sodni register,
da sama s sklepom poveča osnovni kapital
družbe z izdajo novih delnic za vložke, za
skupaj največ polovico osnovnega kapitala,
kar predstavlja odobreni kapital. Ob povečanju osnovnega kapitala sme uprava ob
predhodnem soglasju nadzornega sveta s
sklepom izključiti predkupno pravico obstoječih delničarjev. Delnice se smejo ob predhodnem soglasju nadzornega sveta izdati
tudi za stvarne vložke.
3.5. Skupščina družbe Velana d.d. sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe
in prečiščeno besedilo statuta v predlagani
obliki.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2007 se imenuje revizijsko družbo Revizija d.o.o. Maribor.
5. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
so sejnine članov nadzornega sveta družbe
Velana d.d., prevoznih stroškov ter stroškov
za prenočišče usklajene s sklepom, ki ga
je Vlada RS sprejela na 109. redni seji dne
15. 2. 2007. Sejnine znašajo za člane nadzornega sveta 166,92 EUR neto oziroma
215,40 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 250,38 EUR neto oziroma
323,10 EUR bruto.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če
udeležbo prijavijo tri dni pred sejo, pisno v
tajništvu uprave družbe.
Predlogi sklepov z utemeljitvami so dostopni na sedežu družbe pri Mojci Aškerc,
vsak delovnik od 8. do 12. ure in objavljeni
na spletni strani družbe www.velana.si.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure
kasneje, ko bo veljavno odločala ne glede
na število prisotnih delnic.
Velana tovarna zaves, d.d.
uprava družbe
Leopold Poljanšek, univ. dipl. ekon.
Ob-19728/07
Na podlagi 6.2. člena Statuta delniške
družbe ABC Pomurka – International d.d.
Mednarodna trgovina, Panonska 11, Murska Sobota, predsednik upravnega odbora
sklicuje
17. skupščino
delničarjev družbe ABC Pomurka
– International, Mednarodna trgovina
d.d., Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 7. 8. 2007 ob 11. uri na sedežu
družbe ABC Pomurka – International d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost in
izvolijo organi skupščine po predlogu upravnega odbora.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s predlogom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
upravnega odbora, ki se nanaša na preveritev letnega poročila 2006 družbe ABC Pomurka – International, Mednarodna trgovina
d.d. Murska Sobota.
2a) Obravnavanje in odločanje o delitvi
bilančnega dobička družbe za poslovno leto
2006 s predloženim besedilom.
2b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se podeli razrešnica upravi – generalnemu direktorju in nadzornemu
svetu družbe ABC Pomurka – International
Mednarodna trgovina d.d., Murska Sobota
za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da se prekliče sklep o imenovanju revizijske družbe JPA – Abeceda storitve d.o.o.,
Kotnikova 28, Ljubljana za revizorja družbe
za leto 2007, ki je bil sprejet na 15. redni
seji skupščine ABC Pomurka – International d.d. z dne 26. 6. 2006 in se za revizorja
družbe za leto 2007 imenuje revizijska hiša
KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8/a,
Ljubljana.
4. Razno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 31. 5. 2007 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v osmih dneh po objavi tega
sklica.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu uprave družbe v Murski
Soboti, na Panonski 11, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo v takem
primeru odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
ABC Pomurka – International d.d.
uprava družbe – generalni direktor
Martin Kovač
Ob-19730/07
Na podlagi 36. člena statuta Pomurke
Mesne industrije d.d. Murska Sobota, Panonska 11, glavni izvršni direktor družbe
sklicuje
12. redno sejo skupščine
družbe Pomurka Mesna industrija d.d.,
Panonska 11, Murska Sobota,
ki bo 7. 8. 2007 ob 10. uri na sedežu
družbe Pomurka Mesna industrija d.d. na
Panonski 11 v Murski Soboti.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se navzočnost in izvolijo organi
skupščine po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta v zvezi s pregledom letnega poročila.
Skupščina se seznani s pisnim poročilom
upravnega odbora družbe, ki se nanaša na
preveritev letnega poročila družbe Pomurka Mesna industrija d.d. za poslovno leto
2006.
2a) Obravnavanje in odločanje o uporabi
bilančnega dobička družbe za poslovno leto
2006 s predloženim besedilom.
2b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: upravni odbor predlaga
Skupščini družbe, da se prekliče sklep o
imenovanju revizijske družbe JPA – Abeceda storitve d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana za
revizorja družbe za leto 2007, ki je bil sprejet
na 10. redni seji skupščine Pomurka Mesna
industrija d.d. z dne 26. 6. 2006 in se za
revizorja družbe za leto 2007 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Železna
cesta 8/a, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v tajništvu
družbe v Murski Soboti, na Panonski 11 in
ki so na dan 31. 5. 2007 vpisani v delniško
knjigo. Pooblastilo mora biti dano v pisni
obliki in ga je treba predložiti na sedežu
družbe, kjer ostane shranjeno. Neposredno
ob prihodu na skupščino naj se udeleženci
prijavijo v tajništvu uprave družbe, kjer bodo
potrdili prisotnost.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe, v osmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Pomurka Mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne, v istih prostorih. Skupščina bo v takem primeru odločala ne glede na
višini zastopanega kapitala.
Pomurka Mesna industrija d.d.
Murska Sobota
glavni izvršni direktor
Martin Kovač

17. V točki 6.8 se črta sedma alineja prvega odstavka, v drugem odstavku te točke
pa se doda druga alineja, ki glasi: o udeležbi uprave in članov nadzornega sveta
pri delitvi bilančnega dobička in o plačilu
članom nadzornega sveta v breme tekočega
poslovanja.
Dosedanja druga, tretja, četrta, peta in
šesta alineja postanejo tretja, četrta, peta,
šesta in sedma alineja.
5. Sejnina za sejo nadzornega sveta in
korespondenčno sejo nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
Skupščini, da sprejme naslednje sklepe:
5.1. Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 650 EUR bruto.
5.2. Podpredsedniku in članom nadzornega sveta pripada sejnina v višini 375 EUR
bruto.
5.3. V primeru, da predsednik nadzornega sveta zaradi kakršnih koli razlogov
ne vodi seje nadzornega sveta in jo vodi
podpredsednik, pripada podpredsedniku
nadzornega sveta sejnina v višini 650 EUR
bruto.
5.4. Članom nadzornega sveta družbe
Inles d.d. pripada za korespondenčno sejo
sejnina v višini 80% sejnine iz točke 5.1.
oziroma 5.2.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v delniško knjigo na dan 21. 8. 2006
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarje oziroma pooblaščence in zastopnike prosimo, da se zaradi ugotavljanja
prisotnosti udeležencev in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine
vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine.
Morebitne nasprotne predloge lahko
delničarji sporočijo upravi družbe v roku 7
(sedem) dni od dneva objave sklica skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
letnim poročilom, revizijskim mnenjem in s
poročilom nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z 282. členom ZGD-1, ter
predlagane spremembe Statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe Inles d.d., Ribnica, Kolodvorska 22,
vsak delovnik od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Inles d.d.
predsednik uprave
mag. Andrej Mate
predsednik nadzornega sveta
mag. Pavao Hajdinjak

Ob-19731/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 6.3. člena Statuta delniške družbe Inles d.d., Kolodvorska
22, sklicuje uprava družbe
11. skupščino
delniške družbe Inles d.d.,
ki bo v petek, dne 24. 8. 2007 ob 10. uri
v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska
22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Na predlog uprave se izvolijo organi
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine: Tina Troha,
– za predsednika verifikacijske komisije:
Andrej Vozlič,
– za preštevalca glasov: Marija Adamič
in Marija Bambič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila uprave za leto 2006 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila,
uporaba bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2006 znaša 2.235.798,62 SIT in ostane
nerazporejen.
2.2. V skladu z 294. členom Zakona o
gospodarskih družbah-1 Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico
za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2007 izbere pooblaščeno revizijsko družbo Boniteta družba za revizijo,
podjetniško in poslovno svetovanje d.o.o., s
sedežem v Velenju, Efenkova 61.
4. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta, in sicer:
1. V drugi alineji prvega odstavka točke
3.2. se črta besedilo: iz naslova udeležbe
na dobičku.
2. V točki 3.5. se 286. člen Zakona o
gospodarskih družbah nadomesti s prvim
odstavkom 298. člena ZGD-1.
3. Prvi stavek točke 3.6. se glasi:
Uprava družbe mora najkasneje v 30
dneh od sklepa skupščine o povečanju
osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z
objavo v dnevnem časopisu ali v elektronski
obliki na spletni strani Ljubljanske borze d.d.
v skladu s pravili, ki jih določi borza v splošnem aktu, povabiti dotedanje delničarje k
vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z
njihovo dotedanjo udeležbo.

4. V točki 4.1. se beseda “podpredsednika” nadomesti z besedo “člana”.
5. Prvi stavek točke 4.3 se po novem
glasi:
Uprava družbe ima najmanj enega člana-predsednika uprave in največ tri člane.
Doda se drugi stavek:
Nadzorni svet s sklepom o imenovanju
določi število članov uprave.
Doda se tretji stavek:
Kadar je članov uprave več, nadzorni
svet enega izmed njih imenuje za predsednika uprave.
6. Črta se besedilo drugega in tretjega
odstavka točke 4.7 in se ga nadomesti z
novim drugim in tretjim odstavkom:
Uprava je upravičena do udeležbe na
dobičku družbe v višini 5% dobička družbe, s tem, da udeležba uprave na dobičku
družbe ne sem presegati višine šestih bruto
plač upravi. Udeležbo na dobičku družbe
lahko uprava po svoji presoji nameni tudi za
posamezne vodstvene delavce.
Udeležba uprave na dobičku iz prejšnjega odstavka se izplača v delnicah družbe
ali v gotovini.
7. V četrtem odstavku točke 4.7. se pred
vejico naredi pika, ostalo besedilo za vejico
pa se črta.
8. Prvi stavek točke 5.4. se po novem
glasi:
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let, računajoč od dneva izvolitve, in
so lahko ponovno izvoljeni.
9. Prva alineja prvega odstavka točke
5.6. se po novem glasi:
– imenuje in odpokliče upravo.
V zadnji alineji točke 5.6. se beseda
“podpredsednika“ nadomesti z besedo “člana”.
10. V točki 5.7. se črta beseda “telegrafsko”.
11. V prvem odstavku točke 5.10. se beseda “prisotnih” nadomesti z besedo “oddanih”.
12. Drugi odstavek točke 5.11. se v celoti
črta in po novem glasi:
Na predlog uprave in po sklepu skupščine lahko člani nadzornega sveta participacijo na delu bilančnega dobička ali se
jim za njihovo delo zagotovi plačilo v breme
tekočega poslovanja.
13. Tretji odstavek točke 5.11 se v celoti
črta in se po novem glasi:
Udeležba članov nadzornega sveta na
dobičku ali plačilo v breme tekočega poslovanja iz prejšnjega odstavka se izplača
v delnicah družbe ali v gotovini. Član nadzornega sveta ima do polne prenosljivosti
delnic terjatev do gospodarske družbe na
njihovo izročitev.
14. V točki 6.3 se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico, kateri sledi
besedilo:
skupaj s predlogom sklepa in ustrezno
gradivo za sprejem predlaganega sklepa.
Doda se drugi odstavek, ki glasi:
Če upravičenec ne zahteva sklica skupščine v skladu s prejšnjim odstavkom, uprava ni dolžna sklicati skupščine.
15. Prvi stavek točke 6.4 se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo v uradnem listu ali v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze
d.d. v skladu s pravili, ki jih določi borza v
splošnem aktu.
16. V točki 6.5 se 287. člen ZGD nadomesti z 299. členom ZGD-1.
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Ob-19973/07
V skladu s točko 6.3. statuta družbe Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in pro
izvodno podjetje d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice, uprava družbe sklicuje
13. redno sejo skupščine
delničarjev
Skupščina bo dne 7. 8. 2007 ob 18.30
na sedežu družbe, Tovarniška 3, Slov. Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 2006.
4. Poročilo nadzornega sveta.
5. Delitev dobička za leto 2006.
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6. Sprememba statuta družbe zaradi
uvedbe kosovnih delnic in eura.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo
vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljavitvi pravico
do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega
dne v istem prostoru in z istim dnevnim
redom ob 19.30. Na ponovnem zasedanju
skupščina odloča z večino glasov na seji
prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda in
obrazložitve predlogov sklepov delničarjem
ter pooblastila za glasovanje na skupščini
bodo poslana delničarjem dvanajsti dan po
objavi sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kongrad d.d.,
predsednik uprave
Lašič Franc inž.
Ob-20063/07
Na osnovi statuta delniške družbe Varnost Maribor d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujeta
uprava in nadzorni svet
11. skupščino
delniške družbe Varnost Maribor d.d.,
ki bo dne 9. 8. 2007 na sedežu družbe,
Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, s pričetkom
ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik
skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notarka.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in skupinskega letnega poročila za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
družbe in skupinsko letno poročilo za poslovno leto 2006 v predlagani vsebini.
3. Delitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlagani
sklep o razporeditvi bilančnega dobička.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščenega revizorja za leto
2007 imenuje revizijska družba JPA – Abeceda Revizija d.o.o., Dunajska cesta 101,
Ljubljana, Poslovna enota Maribor, Strma
ulica 8, 2000 Maribor.
6. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta družbe Varnost Maribor
d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Varnost
Maribor d.d., kot je razvidno iz gradiva.
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7. Sprejem čistopisa Statuta družbe Varnost Maribor d.d.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se sprejme čistopis Statuta družbe Varnost Maribor d.d. po predloženem besedilu.
8. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa: za člane upravnega odbora se imenujejo Marjan Pišek, Franc Šalamun, Slavko Pernek in Zdenka Ivanjšič.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine
ter je ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v pravni službi družbe, Kraljeviča
Marka ulica 5, Maribor.
Pravico do uresničevanja glasovalne
pravice na skupščini družbe imajo delničarji, ki so delničarji družbe na dan zasedanja
skupščine po stanju lastništva glede na pogodbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v pravni službi
družbe v Mariboru, Kraljeviča Marka ulica
5, vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Varnost Maribor d.d.
uprava

Razširitve dnevnih redov
Ob-19775/07
Uprava družbe Terme Čatež d.d., Topliška
cesta 35, 8251 Čatež ob Savi, sporoča, da
je delničar Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska
119, Ljubljana, zahteval razširitev dnevnega
reda 13. skupščine Term Čatež d.d., sklicane
za dne 31. 7. 2007, katere sklic je bil objavljen dne 22. 6. 2007 na SEO-netu Ljubljanske borze in 29. 6. 2007 v Uradnem listu RS,
z novo (dodatno) točko 5., ki se glasi:
5. Nagrajevanje članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: »Razveljavi se sklep pod
točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe, z dne 18. 7. 2006 in sklep št.

7 pod točko 6., 11. redne skupščine z dne
16. 8. 2005 v delu, ki se nanaša na določitev
višine mesečnih izplačil predsedniku in članom nadzornega sveta družbe. Sklep stopi
v veljavo z dnem sprejema na skupščini.«
Obrazložitev: Predlagatelj predlaga, da
se skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije o stališčih glede nagrajevanja članov
nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter
o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij
funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih
družb (Sklep Vlade RS št. 00712-35/2005/24
z dne 15. 2. 2007) razveljavijo sprejeti sklepi
skupščine, ki so določali višino fiksnih plačil
članom nadzornega sveta, saj jih omenjeni
sklep Vlade Republike Slovenije ne predvideva kot obliko plačila članom nadzornega
sveta.
Zahteva za razširitev dnevnega reda je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe
Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251
Čatež ob Savi, pod enakimi pogoji kot ostalo
gradivo za skupščino.
Terme Čatež d.d.
uprava

Sklepi skupščin
Ob-19678/07
Na podlagi določil ZTVP uprava družbe
objavlja sklepe 13. skupščine družbe Color,
industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d.
Medvode.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine: skupščina delničarjev za
predsednika skupščine izvoli mag. Marka
Vreska, za preštevalko glasov pa Erno Govekar. Skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2006.
Skupščina delničarjev se seznani z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2006 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina delničarjev sprejme sklep, da
se čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 257.921.156,73 SIT uporabi za:
– pokrivanje izgube iz preteklih let v višini
254.449.315,77 SIT,
– zakonske rezerve iz dobička v višini
3.471.840,96 SIT.
Skupaj se torej uporabi čisti poslovni izid
v višini 257.921.156,73 SIT, iz česar sledi
bilančni izid = 714.394.090,38 SIT.
Bilančni dobiček v višini 714.394.090,38
SIT ostane nerazporejen.
Skupščina delničarjev potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v
poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2007.
Skupščina delničarjev za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007 imenuje revizorsko hišo
ERNST&YOUNG d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
5. Preračun osnovnega kapitala iz SIT v
EUR (skladno z določili ZGD-1).
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Zaradi uvedbe EUR se izvede prehod
nominalnega zneska delnic in osnovnega
kapitala družbe na EUR in se zato sedanjih 950.391 delnic z nominalno vrednostjo 2.000,00 SIT na delnico nadomesti s
950.391 delnicami z nominalno vrednostjo
8,00 EUR na delnico.
Dosedanji osnovni kapital družbe, ki preračunan znaša 7.935.764,85 EUR, se zaradi spremembe nominalnega zneska delnic zmanjša za znesek 332.636,85 EUR na
znesek 7.603.128,00 EUR. Razlika v znesku 332.636,85 EUR se prenese v kapitalske rezerve družbe.
6. Sprememba statuta družbe Color d.d.,
Medvode.
Skupščina delničarjev sprejme sklep,
da se tč. 5.1. statuta spremeni tako, da se
glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 7.603.128
EUR in je razdeljen na 950.391 navadnih
imenskih delnic z nominalno vrednostjo 8
EUR za eno delnico.
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.
Color, d.d., Medvode
uprava-direktor družbe
Matjaž Hafner
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Zavarovanja terjatev
SV 527/2007
Ob-19718/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 527/2007
z dne 21. 6. 2007, je stanovanje št. 17/IV v
izmeri 47,17 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri
3,73 m2, pripisano vl. št. 1317 k.o. Sp. Radvanje, stoječe na parc. št. 1621/001, last
Lešer Romana, Maribor, Kamniška ulica 30,
na temelju prodajne pogodbe z dne 11. 6.
2007, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
42.000,00 EUR s pp.
SV 566/2007
Ob-19719/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 566/2007 z dne
27. 6. 2007, je poslovni prostor v pritličju v
izmeri 179,33 m2, poslovnem prostoru v I.
nad. v izmeri 138,62 m2 ter kletnem prostoru
v kleti v izmeri 93,50 m2, vpisane v podvložku številka 750/1 k.o. Maribor Grad, last Veritas B.H. d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 30. 6. 2006, z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 14. 7. 2006 ter aneksom z
dne 15. 6. 2007, zastavljeno v korist Bawag
banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 800.000,00 EUR s pripadki.
SV 420/07
Ob-19720/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 420/07 z dne 21. 6.
2007, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje številka 27 v skupni izmeri
61,90 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica 1c, ki stoji na parcelni
številki 4022/3, katera je pripisana k vložku
št. 2546 k.o. Domžale, katerega lastnik je na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6.
2007, zastavitelj Anže Durjava, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254,
v zavarovanje kreditne denarne terjatve v
višini 50.568,00 EUR s pripadki.
SV 487/2007
Ob-19721/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 487/2007 z dne 21. 6.
2007, je bilo trisobno stanovanje št. 12, v
izmeri 82,50 m2, ki obsega tri sobe, kuhinjo, shrambo, kopalnico, WC, predsobo in
ložo, kateremu pripada tudi klet – drvarnica
v dodatni izmeri 15,10 m2, v stavbi z ident.
št. 247, na naslovu Golnik 47, 4204 Golnik,
stoječi na parc. št. 368/2 k.o. Golnik, vpisani
pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju pri vl. št. 1 k.o. Golnik, last zastaviteljev
Žiga Pogačnika in Martine Pogačnik, vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 19. 6. 2007, sklenjene s prodajalko
Agato Tobias, Golnik 47, Golnik, zastavljeno
v korist zastavne upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Trg republike 2, matična številka 5860571,
za zavarovanje denarnih terjatev v istem
vrstnem redu:
– v višini 49.800,00 EUR s pripadki,
z obrestno mero za redne in interkalarne

obresti v višini Euriborja + 1,30% letno, s
pogodbenimi zamudnimi obrestmi, z odplačilom v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih prva zapade v plačilo najkasneje dne 31. 7. 2007, zadnja pa najkasneje
30. 6. 2017,
– v višini 49.800,00 EUR s pripadki,
z obrestno mero za redne in interkalarne
obresti v višini Euriborja + 1,30% letno, s
pogodbenimi zamudnimi obrestmi, z odplačilom v 120 zaporednih mesečnih obveznostih, od katerih prva zapade v plačilo najkasneje dne 31. 7. 2007, zadnja pa najkasneje
30. 6. 2017.
SV 701/2007
Ob-19722/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 701/2007
z dne 22. 6. 2007, je stanovanje v skupni
izmeri 53,66 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 3/21 k.o. Rogaška Slatina, na naslovu
Žibernik 19, Rogaška Slatina, s sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter na funkcionalnem zemljišču k
tej stavbi, last zastaviteljice Branke Anđelić,
roj. 18. 4. 1951, EMŠO 1804951506120, s
stalnim prebivališčem Žibernik 19, Rogaška
Slatina, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991,
aneksa št. 1 z dne 24. 6. 1999 in zemljiško
knjižnega dovolila z dne 8. 6. 2007, Občine
Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, matična
številka 5883946, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., matična številka
2211254, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
155.925,00 CHF s pp.
SV 719/2007
Ob-19723/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Tičar Bešter iz Škofje Loke, opr. št. SV 719/2007
z dne 29. 6. 2007, je bilo stanovanje, ki v
času sklenitve tega notarskega zapisa še
ni vknjiženo v zemljiško knjigo kot etažna
lastnina, in sicer dvosobno stanovanje št.
2/09 v izmeri 59,15 m2, v drugem nadstropju
in shramba št. 113K, v zgradbi na naslovu
Brilejeva ulica 3 v Ljubljani, ki stoji na parc.
št. 102/17, vložek št. 3062 k.o. Dravlje, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
215.228,00 CHF v evro protivrednosti po
tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaj
ECB na dan vračila kredita, s pp.
SV 35/07
Ob-19726/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 35/07 z dne 21. 6.
2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 28, v
III. nadstropju, v skupni izmeri 54,20 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi Nazorjeva 4
Kranj, stoječi na parc. št. 913/11, k.o. Kranj,
last Brede Snedec iz Šenčurja, Kranjska
cesta 2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 6. 2007, sklenjene s prodajalcem Gregorjem Jancem, Drulovka 55, Kranj, zasta-

vljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta
117, MŠ 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 123.502,50 CHF, v eurski
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB
s pp.
SV 441/07
Ob-19729/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 441/07 z dne 21. 6. 2007,
je nepremičnina, enosobno stanovanje št. 1,
v izmeri 53,70 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Lenartu, ležeče
na parc. št. 546, vpisani pri vl. št. 534, k.o.
Lenart, ki je last Davorja in Marije Majić,
oba stanujoča Ptujska cesta 13, Lenart v
Slovenskih goricah, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-126/93 z dne 14. 10. 1993 in
aneksa k citirani pogodbi z dne 3. 6. 1996,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Voitsberg, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Voitsberg, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Davorja in Marije Majić, oba stanujoča Ptujska cesta 13, Lenart v
Slovenskih goricah, v višini 16.000,00 EUR
s pripadki.
SV 473/07
Ob-19732/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 473/07 z dne 27. 6. 2007,
je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 1,
v skupni izmeri 86,48 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in
funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot
celoti, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše v Mariboru, Lenardonova ulica 19, stoječe na parc. št. 2182/1, k.o. Tezno, ki je do
celote last Boža Jankoviča, stan. Lenardonova ulica 19, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 21. 10. 1993, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Murecker Strasse
23, 8083 St. Stefan, Republika Avstrija, en.
id. št. 1870599, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Hamdije Hasanovića
in Zdenke Ferenc, oba stan. Pobrežje 5,
Videm pri Ptuju, v višini 140.000,00 EUR
s pripadki.
SV 318/07
Ob-19733/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-318/07 z dne 20. 6. 2007,
je bilo stanovanje št. 1 v prvem nadstropju
na naslovu Ljubljanska 11, 6230 Postojna,
v zgradbi na parc. št. 2605/10, k.o. Postojna, v izmeri 79,97 m2, zastavljeno na drugem mestu, v zavarovanje terjatve v višini
glavnice 84.062,00 CHF, z odplačilom v 120
mesecih, v mesečnih anuitetah, ki zapadejo
v plačilo prvi dan v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo 1. 9. 2007, zadnja pa 1. 8.
2017, kar je končni datum zapadlosti terjatve, z obrestno mero v višini 6 mesečni CHF
Libor + 1,60% letno, v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, mat. št. 1319175.
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SV 345/07
Ob-19734/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-345/07 z dne 29. 6.
2007, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi z oznako nepremičnine 3303, št. stanovanja 1 v pritličju, v objektu Ul. 1. maja 18,
v Postojni, v izmeri 38,55 m2, last zastaviteljev po imenu: Xhevdet Hoxha in Alma
Kehonjić, zastavljeno v korist upnice Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična
številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 40.000,00 EUR, obrestna
mera trimesečni Euribor + 2,0% letno, z datumom zapadlosti terjatve 31. 7. 2027.

348 m2 in neizkoriščeno podstrešje v izmeri
348 m2, v delu poslovnega objekta Ptujska
cesta 1, Rače, zgrajenega na parceli številka 3166/1 katastrska občina Rače, last
dolžnika – zastavitelja Degusto d.o.o., s sedežem Ob potoku 29, 2327 Rače, matična
številka 1810189, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 2005 in garaža
v izmeri 21,73 m2, kar se nahaja v pritličju
poslovno – stanovanjskega objekta na naslovu Ptujska cesta 3, 2327 Rače, zgrajenega na parceli številka 3166/4 katastrska
občina Rače, last dolžnika – zastavitelja
Degusto d.o.o., s sedežem Ob potoku 29,
2327 Rače, matična številka 1810189, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
7. 5. 2007; zastavljeni v korist upnice PB
Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM
d.d., s sedežem 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5, matična številka 5620112, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika – zastavitelja Degusto
d.o.o., in sicer v višini 30.000,00 EUR s
pripadki, ki zapade v dokončno plačilo 1. 5.
2017, oziroma na dan odpoklica upnice.

SV 370/2007
Ob-19735/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št.
SV 370/2007 z dne 8. 6. 2007, je bilo stanovanje, št. 7, v izmeri 29,15 m2, na naslovu
Šentvid pri Stični 42 in stanovanje št. 8, v izmeri 24,79 m2, na naslovu Šentvid pri Stični
42, v stanovanjski stavbi, ki stoji na parc. št.
46/1 in parc. št. 46/2, pripisani vl. št. 85, k.o.
Šentvid, last zastaviteljice Perpar Olge, Škoflje 2, p. 1296 Šentvid pri Stični, zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, 1513 Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 54.120,00 CHF, s pripadki.
SV 379/2007
Ob-19736/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št.
SV 379/2007 z dne 14. 6. 2007, je bilo stanovanje, št 4, v izmeri 24,97 m2, v I. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Šentvid pri
Stični 42, Šentvid pri Stični, ki stoji na parc.
št. 46/1 in parc. št. 46/2, pripisani vl. št. 85,
k.o. Šentvid, last zastaviteljice Anžlovar Jožefe, Veliki Gaber 112, 8213 Veliki Gaber,
zastavljeno v korist upnice BKS Bank AG
Bančna podružnica, Komenskega 12, 1102
Ljubljana, matična št. 2013649, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000,00
EUR, s pripadki.
SV 534/07
Ob-19737/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-534/07 z dne 21. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 9, v mansardi stanovanjskega
objekta na Zgornji Polskavi, Ingoličeva ulica
10, v izmeri 68,12 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom - shrambo, stoječem na parc. št.
28/1,2, vl. št. 149 k.o. zgornja Polskava, last
Horvat Davorja in Horvat Sandre, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 4. 1999,
zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Horvat Davorja v znesku
31.500,00 EUR, s pripadki in do dolžnice
Horvat Sandre v višini 31.500,00 EUR s
pripadki
SV 183/07
Ob-19738/07
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 183/07 z dne 21. 6. 2007,
zastavitelj Energocommerc E.C. podjetje za
komercialne, finančne in energetske storitve
d.o.o., Ljubljana, matična številka 1304577,
s sedežem Roška cesta 2A, 1000 Ljubljana,
izrecno in nepogojno dovoljuje pri:
– štirisobnem stanovanju št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu

Rozmanova 13, 6250 Ilirska Bistrica, v izmeri 151,46 m2, od tega je 12 m2 kleti, ki leži
na parc. št. 1867, vpisane na vl. št. 420, k.o.
Ilirska Bistrica in
– trisobnem stanovanju št. 6, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Rozmanova 13, 6250 Ilirska Bistrica, v izmeri 183,23 m2, od tega je 67,08 m2 kleti, ki
leži na parc. št. 1867, vpisane na vl. št. 420,
k.o. Ilirska Bistrica,
ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti, za zavarovanje denarne terjatve v višini 300.000,00 EUR, (čista
vrednost kredita znaša 298.703,00 EUR) z
dobo vračanja: obročni št. O/A: 118 z možnostjo delnih predčasnih vračil, 1. obrok v
višini 2.542,40 EUR zapade v plačilo 2. 7.
2007, naslednjih 116 obrokov zapade vsakega 1. v mesecu v višini 2.542,40 EUR
in zadnji obrok v višini 2.539.20 EUR z rokom zapadlosti terjatve 1. 4. 2017. Obrestna
mera je 6-mesečni Euribor + 1,50%, ki je
spremenljiva, predvidena efektivna obrestna
mera (EOM) znaša 6,01%, z vsemi pripadki,
zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi
z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v kreditni pogodbi številka 685/07-410 in sporazumu o zavarovanju
denarne terjatve, vse zapisano v notarskem
zapisu notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 21. 6. 2007, opr. št. SV 183/07,
v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d.
– bančna skupina Nove kreditne banke Maribor d.d., (skrajšana firma: PB Slovenije,
d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.),
2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična številka 5620112.
SV 779/07
Ob-19739/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 779/07 z
dne 21. 6. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 6, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru,
Antoličičeva ulica 24, zgrajene na parceli
številka 1756/6, katastrska občina Spodnje
Radvanje, stanovanje pa obsega skupno
73,30 m2, s pripadajočim kletnim prostorom
– shrambo v izmeri 3,95 m2, last dolžnika –
zastavitelja Mladena Nestorovića, rojenega
13. 2. 1959, stanujočega Antoličičeva ulica
24, 2000 Maribor – enotna matična številka občana 1302959500525, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 8.
2005, sklenjene med njim kot kupcem in
med MAP – Trade d.o.o., kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Halbenrain-Tieschen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s
sedežem Halbenrain 125, 8492 Halbenrain,
Republika Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnice
Suzane Aršič, rojene 5. 2. 1965, stanujoče
Antoličičeva ulica 24, 2000 Maribor, do dolžnika – zastavitelja Mladena Nestorovića,
rojenega 13. 2. 1959, stanujočega Antoličičeva ulica 24, 2000 Maribor, in sicer v višini
50.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 15. 5. 2021, oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 802/07
Ob-19740/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 802/07 z
dne 28. 6. 2007, sta bili nepremičnini, skladiščni poslovni prostori v pritličju v izmeri
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SV 804/07
Ob-19741/07
Na podlagi neposredno izvršljivega Notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 804/07 z
dne 28. 6. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 25, v IV. nadstropju s pripadajočo kletno shrambo, v skupni izmeri
66,12 m2, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi z naslovom Goriška ulica 8, 2000
Maribor, stoječi na parceli številka 177, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1305,
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
dolžnika – zastavitelja Saša Žigona, rojenega 23. 1. 1967, stanujočega Greenwiška
cesta 12, 2000 Maribor, enotna matična
številka občana 2301967500078, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 6.
2007, sklenjene med njim kot kupcem ter
med Jano Zadravec kot prodajalko; zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve dolžnika - zastavitelja Saša
Žigona v višini 99.630,00 CHF s pripadki ter
z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno
31. 8. 2031 oziroma z zapadlostjo na dan
odpoklica upnice.
SV 219/07
Ob-19742/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, opr. št. SV 219/07, DK 9/07
z dne 22. 6. 2007, notarja Milana Dolgana
iz Ljubljane, je na nepremičnini, ident. št.
1720-346-6 (stanovanje v izmeri 24,96 m2,
v II. nadstropju stanovanjske stavbe na Gradaški ulici 8A v Ljubljani, ki stoji na parc. št.
47/12 k.o. Krakovsko predmestje), v lasti
zastaviteljice Irene Starman, Podsvetija 8,
Brezovica pri Ljubljani, pridobljena zastavna
pravica v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana,
za terjatev v višini glavnice 100.000,00 EUR
s pp.
SV 977/07
Ob-19743/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 977/07 z dne 28. 6. 2007,
je stanovanje št. 4, v skupni izmeri 54,13 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na
naslovu Kovorska cesta 13, 4290 Tržič, ki
stoji na parc. št. 225/2, k.o. Bistrica, last
zastaviteljice Urške Arh, Kovorska cesta 13,
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Tržič, na temelju darilne pogodbe z dne
11. 1. 2005, sklenjene z darovalko Ivano
Rupar, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 40.000,00
EUR, z letno obrestno mero, ki znaša 6-mesečni Euribor + 1,40 odstotnih točk letno, z
zapadlostjo glavnice terjatve v 240 mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne
30. 6. 2027.
SV 412/07
Ob-19744/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 412/07 z dne 29. 6. 2007, je
bila nepremičnina, enosobno stanovanje št.
5, v izmeri 30,22 m2, v prvem nadstropju, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Gradišče 13B, Vrhnika, stoječi na parc. št.
1943/10, k.o. Vrhnika, vpisani v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl.
št. 2917, k.o. Vrhnika, ki je last zastavitelja
Car Vinka, Polje, Cesta VI/18, 1260 Ljubljana-Polje, zastavljena v korist kreditodajalke
SKB banke d.d. Ljubljana, Ljubljana, Ajdovščina 04, mat. št. 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000,00 EUR, s
pripadki.
SV 435/07
Ob-19745/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 435/07 z dne 27. 6. 2007,
je bilo dvosobno stanovanje št. 39, ki se nahaja v devetem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita
2A, stoječe na parc. št. 290/2 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 53,18 m2, last zastavitelja
Roberta Bajza, na podlagi prodajne pogodbe dne 12. 6. 2007, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 457/07
Ob-19746/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 457/07 z dne 26. 6.
2007, je stanovanje št. 13, ki se nahaja v
2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Ulica Staneta Bokala 12, stoječe
na parc. št. 197/5 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,50 m2, last zastaviteljev Marka Hančiča, Finžgarjeva ulica 4a, Lesce in Tanje
Hančič, Cankarjeva ulica 50, Radovljica, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 6.
2007, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 139.100,00 CHF s pripadki.
SV 444/07
Ob-19747/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 20. 6. 2007, opr. št.
SV-444/07, je bilo 70,24 m2 veliko stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjske stavbe Rimska cesta 29, Šmarje pri Jelšah (prej Šmarje
pri Jelšah 29), stoječe na parc. št. 156.S
k.o. Šmarje pri Jelšah, last Gratis pekarna,
trgovina in gradbeništvo, d.o.o. Šmarje, Cerovec pri Šmarju 3/a, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6. 2007,
sklenjene med Ivanko Tatjano Pečnak kot
prodajalko in zastaviteljem kot kupcem, v
zvezi s pogodbo o prodaji stanovanja z dne
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29. 7. 1994, sklenjeno med Občino Šmarje
pri Jelšah kot prodajalko in Tatjano Pečnak
kot kupovalko in aneksom k tej pogodbi z
dne 13. 12. 2006, potrdilom Atrij z.o.o. z
dne 25. 10. 2006 in potrdilom Občine Šmarje pri Jelšah z dne 7. 6. 2007, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje dveh
denarnih terjatev do Gratis pekarna, trgovina in gradbeništvo, d.o.o. Šmarje, Cerovec
pri Šmarju 3/a, 3240 Šmarje pri Jelšah, Cerovec pri Šmarju 3/a, matična št. 5829488,
v višini 66.000,00 CHF in v višini 24.750,00
CHF s pripadki.
SV 453/07
Ob-19748/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 22. 6. 2007, opr. št.
SV-453/07, je bilo stanovanje št. 1 v 1. etaži, v večstanovanjski hiši z naslovom Kozje
št. 142, v izmeri 50,83 m2, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši z identifikacijsko številko 1242-29 k.o. Kozje, stoječe na parc.
št. 1218/17, stanovanjska stavba v izmeri
195 m2, vpisane v z.k. vložek št. 584 k.o.
Kozje, pri Okrajnem sodišču Šmarje pri Jelšah, last Šukurma Petre in Šukurma Radeta, Glavarjeva cesta 63, 1218 Komenda,
vsakega do ½ celote, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene 25. 5. 2007 s Strnad
Marjano, v zvezi s kupoprodajno pogodbo
o prodaji stanovanja št. 36101-156/93-4/2
z dne 21. 10. 1993, kupoprodajno pogodbo z dne 24. 4. 2007, Odločbo OGU Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, številka
90312-716/1988-11 z dne 2. 7. 2002, Odločbo OGU Celje, Izpostava Šmarje pri Jelšah, številka 90312-72/2006-2 z dne 30. 3.
2006, Obvestilom OGU Celje, Izpostava
Šmarje pri Jelšah, z dne 8. 5. 2006, številka
90312-72/2006-3, potrdilom o veljavni hišni
številki in naslovu z dne 8. 6. 2007, opr. št.
90212-101/2007–2 in izpiskom iz poročne
matične knjige št. 154/2000 z dne 29. 4.
2000, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina
4, matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR s
pripadki.
SV 686/07
Ob-19749/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 686/07, DK 53/07 z
dne 21. 6. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 9, v izmeri 35,30 m2, na podstrešju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica
7. avgusta 11, 1233 Dob, ki leži na parc.
št. 50/3 k.o. Dob, s pripadajočo kletjo in
sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe, last zastaviteljice Mihaele
Pernjek, do celote, zastavljeno v korist SKB
banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, matična
številka 5026237, za zavarovanje terjatve v
višini 53.000,00 EUR s pp.
SV 717/07
Ob-19750/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 717/07, DK 55/07 z
dne 27. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 15,
ki se nahaja v četrtem nadstropju (šesti etaži), s pripadajočim kletnim prostorom št. 15,
ki se nahaja v kleti (prva etaža) večstanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta
72, Domžale, v skupni izmeri 63,57 m2, pri

čemer je navedeno stanovanje z odločbo
Območne geodetske uprave Ljubljana št.
90332-00017/2005 z dne 28. 4. 2005, pridobilo identifikacijsko številko 1959-5573-15,
last zastaviteljev Zemljič Blanke in Fridl Tomaža, vsakega do ½, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje terjatve v
višini 205.000 CHF s pp.
SV 1692/2007
Ob-19751/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1692/2007 z dne 27. 6. 2007,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 3, v I.
nadstropju v skupni izmeri 60,83 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Borštnikova
114, Maribor, ki stoji na parc. št. 1375/7, k.o.
Spodnje Radvanje v lasti dolžnika in zastavitelja Tristana Škera, Ravne 9, Sv. Anton,
EMŠO 1001971500476, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 6. 2007,
sklenjene s Dodoma d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor, matična št. 5943817, zastavljena v korist upnice BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1901095, za zavarovanje denarne terjatve v višini 163.350,00
CHF v EUR po prodajnem podjetniškem tečaju Abanke Vipa d.d. za CHF.
SV 1070/2007
Ob-19752/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1070/2007 z
dne 21. 6. 2007, je bila nepremičnina, štiri
sobno stanovanje št. 18, v tretji etaži v izmeri 88,80 m2, ki se nahaja v stanovanjskem bloku na ulici Staneta Severja 6 v
Mariboru, ki stoji na parceli št. 1620, vpisano pri vložku št. 1169, k.o. Spodnje Radvanje, last zastaviteljev Bertoncelj Andreje,
EMŠO 1608971505313, stanujoče Maribor,
Ulica Staneta Severja 006 in Simerl Aleša,
EMŠO 2110973500284, stanujočega Maribor, Ulica Staneta Severja 6, za vsakega
do 1/2 od celote, na podlagi pogodbe št.
01 z dne 13. 3. 2000 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 7. 6. 2007, sklenjene med
Horvatič Hedviko, Ulica Staneta Severja 6,
2000 Maribor ter Bertoncelj Andrejo, Goriška 23, 2000 Maribor in Simerl Alešem,
Prušnikova 16, 2000 Maribor, zastavljena
v korist upnice Volksbank - Ljudske banke
d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 215.293,00 CHF s pripadki v euro
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB
na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 5. 2027.
SV 1071/2007
Ob-19753/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1071/2007 z dne
21. 6. 2007, sta bili nepremičnini, in sicer:
– enosobno stanovanje št. 2, v izmeri
26,81 m2, locirano v nadstropni etaži poslovno/stanovanjske zgradbe v Framski ulici 11
v Mariboru, ki stoji na parceli št. 1652 in parceli št. 1653/2, vpisani pri vložku št. 1286,
k.o. Tabor, last zastaviteljice Mileta Mateje,
EMŠO 0705975505379, stanujoče Maribor,
Framska ulica 11, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12. 2002,
sklenjene med Pošto Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor in Mileta Matejo,
Framska ulica 11, 2000 Maribor in
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– poslovni prostor – skladišče št. 1 v
izmeri 57,78 m2, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta Ptujska cesta 5, Rače,
ki stoji na parceli št. 3166/3, vpisano pri
vložku št. 650, k.o. Rače, last zastavitelja
Štebih Alojza, EMŠO 2807959500175, stanujočega Rače, Ptujska cesta 5, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 1.
2006, sklenjene med Agrokombinat Maribor
d.d., Tržaška cesta 41a, Maribor in Štebih
Alojzem, Ptujska cesta 5, Rače,
zastavljeni v korist upnice Volksbank Ljudske banke d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 182.182,00 CHF s
pripadki v euro protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila, pri čemer je
končni rok zapadlosti terjatve 31. 5. 2032.

Ivačiča, Ulica Pohorskega bataljona 6, Radenci, EMŠO 0305971500013 in Katarine
Kotnik Ivačič, Bizoviška cesta 17B, Ljubljana, EMŠO 1404972505320, vsakega do 1/2,
na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine
z dne 31. 8. 1999, sklenjene s prodajalcema
Dragico Kramar in Iztokom Kramarjem, oba
Župančičeva 7, Kranj, zastavljeno v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
2000 Maribor, Vita Kraigherja 4, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
višini znesku 234.000,00 CHF s pripadki.

SV 1082/2007
Ob-19754/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1082/2007 z dne
21. 6. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje številka 1, v izmeri 54,15 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe Pohorska
29, Hoče, stoječe na parceli številka 683/2,
pripisani pri vložni številki 1161, katastrska občina Spodnje Hoče, katere lastnica
je zastaviteljica Darinka Pavalec, EMŠO
0210949505302, stanujoča Spodnje Hoče,
Pohorska cesta 29, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe številka 2/93 z dne 12. 2.
1993 ter dodatka številka 1 k prodajni pogodbi številka 2/93 z dne 15. 2. 2007 in dodatka številka 1 k prodajni pogodbi številka
2/93 z dne 29. 5. 2007, sklenjenih s Sana
Hoče d.o.o. Hoče (oziroma sedaj Sana Prehrambeni izdelki d.o.o. – v likvidaciji), kot
prodajalcem in Darinko Pavalec kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
49.596,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije-referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 14. 6.
2007 znaša 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 614/07
Ob-19755/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 614/07 z
dne 20. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 14 v
4. nadstropju, v izmeri 46,30 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe
1725-218-115, ki se nahaja v stavbi na naslovu Slovenska cesta 55/A, Slovenska cesta 55/B in Slovenska cesta 55/C v Ljubljani,
stoječi na parc. št. 2435/1, parc. št. 2435/2
in parc. št. 2435/3 k.o. Ajdovščina, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last Luke Pengova, Slovenska cesta 55/A,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991 in zemljiškoknjižnega
dovolila, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 45.000,00 EUR s pp.
SV 1123/2007
Ob-19974/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1123/2007 z dne
28. 6. 2007, sta bili nepremičnini:
– stanovanje številka 2, identifikacijska številka posameznega dela stavbe
0681/00167/002, stanovanjska raba v izmeri

62,06 m2 (stanovanje številka 2, v pritličju 2.
etaža v izmeri 59,10 m2 in kletna shramba
v 1. etaži v izmeri 2,96 m2), pripisanem pri
podvložku številka ____/2, katastrska občina Pobrežje, ki leži v stanovanjskem objektu
»B3«, Zemljičeva ulica 24, Maribor, zgrajenem na parceli številka 2430/2, katastrska
občina Pobrežje,
– pokriti parkirni prostor številka 6, identifikacijska številka posameznega dela stavbe
0681/00177/006, nestanovanjska raba v izmeri 12m2, pripisanem pri podvložku številka ____/6, na parceli številka 2430/1, katastrska občina Pobrežje oziroma sedaj ident.
št. 6.E – nestanovanjska raba pokriti parkirni
prostor številka 6, v izmeri 12m2, Cvetlično
naselje Pobrežje, 2000 Maribor - dostava,
vložna številka 1224/6, katastrska občina
Pobrežje, katerih lastnik je zastavitelj Mitja
Jelušič, EMŠO 2304982500261, stanujoč
Maribor, Ulica Petra Podleska 008, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 1. 6. 2007, s prodajalcem Sortima
d.o.o., zastavljeni v korist upnice Raiffeisen
Krekove Banke d.d., Slomškov trg 18, 2000
Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
99.678,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije - referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 22. 6.
2007 znaša 60.000,00 EUR s pripadki.
SV 437/07
Ob-19975/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Uroša Kosa, opr. št. SV 437/07 z dne 21. 6.
2007, je bilo enosobno stanovanje št. 2, v
izmeri 25,62 m2, v pritličju stanovanjske hiše
(št. stavbe 2899), na naslovu Vodnikova cesta 64, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št.
651/2, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št.
1483, k.o. Zgornja Šiška, last kreditojemalcev Vinke Radjenović in Milana Rađenovića, na podlagi prodajne pogodbe z dne
1. 6. 2007 sklenjene z Dragico Lakić kot
prodajalko in Vinko Radjenović ter Milanom
Rađenovićem kot kupcema, zastavljeno v
korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 101.800,00 CHF, s pripadki.
SV 594/07
Ob-19976/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 594/07 z dne 29. 2. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 19 s pripadajočo kletjo
v skupni izmeri 48,77 m2, v 4. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Rožičeva
ulica 7 v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1558,
k.o. Zelena jama, na podlagi kupoprodajne
pogodbe za nepremičnino z dne 20. 6. 2007
in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
27. 6. 2007, last Mateje Avsec iz Novega
mesta, Ulica Marjana Kozine 32, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št.
2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 96.000,00 EUR s pp.
SV 1734/2007
Ob-19979/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1734/2007 z dne 29. 6.
2007, je bilo enosobno stanovanje št. 148 v
izmeri 38,90 m2, v XII. nadstropju objekta na
naslovu Jakčeva ul. 8, Ljubljana, stoječega
na parc. št. 746 k.o. Štepanja vas, kateremu
pripada tudi enako oštevilčena shramba v
kleti objekta, v solasti zastaviteljev Matjaža
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SV 480/07
Ob-19980/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 480/07 z dne 3. 7. 2007,
je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3
v izmeri 50,92 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom in pripadajočim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Zrkovska cesta 63, stoječe na parc. št. 65, vpisani pri vl. št. 1949,
k.o. Pobrežje, katerega izključna lastnica je
Jožica Šilec, stanujoča Zrkovska cesta 63,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 3. 2006, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom, Republika Avstrija, en. id. št.
1870572, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Jožice in Milovanke Šilec, obe
stan. Zrkovska cesta 63, Maribor ter Marka
Fridla, stan. Rošpoh 80A, Kamnica, v višini
38.500,00 EUR s pripadki.
SV 192/07
Ob-20065/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 192/07 z dne 3. 7.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje št.
8 v I. nadstropju v skupni izmeri 48,76 m2, na
naslovu Pivkova ulica 7 v Mariboru, stoječe
na parc. št. 780/2 k.o. Tabor, pridobljena na
podlagi darilne pogodbe z dne 5. 6. 2007, ki
jo je Višnić Karmen, stanujoča na naslovu
Engelsova ulica 50, 2000 Maribor, sklenila z darovalko Ljudmilo Marolt, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte Genossenschaft mit
beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska
številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija,
za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 34.000,00 EUR
s pripadki, z letno obrestno mero v višini
6,75%, s trenutno skupno letno efektivno
obrestno mero v višini 7,54% in 5% letnimi
zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve
predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih posebej opredeljenih v
pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit),
z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan
20. 8. 2007 in zapadlostjo zadnjega obroka
kredita na dan 20. 2. 2023.
SV 989/07
Ob-20066/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja opr.
št. SV 989/07 z dne 3. 7. 2007, je enosobno stanovanje št. 21, s pripadajočo kletno
shrambo, v skupni izmeri 39,00 m2, v pritličju
stanovanjske stavbe z ident. št. 251.ES, z
naslovom Gradnikova ulica 3, Kranj, ki stoji
na parc. št. 884/8, k.o. Kranj, last zastavitelja Branka Georgieva, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene dne 12. 6. 2007, s prodajalcem Agom Špacapanom, zastavljeno v
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korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve
višini 85.000,00 CHF v evro protivrednosti
po tečajnici Banke Slovenije – referenčni
tečaji Evropske centralne banke za CHF na
dan črpanja kredita, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,75% letno, z
rokom vračila v 360 zaporednih mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 31. 7. 2037, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s
strani upnice v primerih, ki so določeni v 19.
točki pogodbe o dolgoročnem evro kreditu z
valutno klavzulo.
SV 725/07
Ob-20067/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 725/07, DK 56/07 z dne
29. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 32 v izmeri
49,04 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju oziroma 5. etaži večstanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta 90, 1230 Domžale,
stoječe na parc. št. 3885/1, 3885/3, 3885/4
in 3885/5, vse k.o. Domžale in ki je označeno z ident. št. 1959-4323-32, s pripadajočim
sorazmernim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe, v skupni lasti zastaviteljev Krivošija Vasilja in Cvijete, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje terjatve v
višini 106.400,00 CHF s pp.
SV 318/07
Ob-20068/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 318/07, je bila nepremičnina id. št. 1722-4409-47, trisobno stanovanje
št. 25 v izmeri 78,10 m2, v V. nadstropju ter
id. št. 1722-4409-48, pomožni prostor v izmeri 2,46 m2, oboje v stavbi na naslovu Trnovski pristan 8, Ljubljana, ki leži na parcelah št. 74/10, 78/24, 78/25, 79/10 in 86/18,
k.o. Trnovsko predmestje, last Saše Kregar,
Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana, EMŠO
3008969505403, do celote, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 101.200,00 CHF v
EUR protivrednosti s pp.
SV 53/07
Ob-20069/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka opr.
št. SV 53/07 z dne 8. 1. 2007, je enosobno
stanovanje št. 4, v skupni izmeri 38,19 m2,
v pritličju stanovanjske hiše, ki stoji na parc.
št. 878/1 k.o. Bežigrad, na naslovu Apihova ulica 20, Ljubljana, last zastavitelja Mitje
Stritiha, na podlagi kupoprodajne pogodbe
za nepremičnino z dne 30. 11. 2006, sklenjene s prodajalko Jeleno Gašparič, Apihova ulica 20, Ljubljana, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
štev. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 67.070,00 CHF, z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 1,80% letno, kar ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša
4,10% letno, z rokom vračila v 120 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
anuiteta zapade v plačilo dne 31. 1. 2017, z
možnostjo enostranskega odstopa od kredi-
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tne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so
določeni v 19. točki pogodbe o dolgoročnem
evro kreditu z valutno klavzulo.
SV 301/07
Ob-20071/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 301/07 z dne
26. 1. 2007, je bila garsonjera št. 102/1 v
izmeri 27,58 m2, ki je posamezni del stanovanjske stavbe na naslovu Litostrojska
cesta 10 (prej Djakovićeva cesta 10), Ljubljana, stoječe na parc. št. 1937, k.o. Zgornja Šiška (in ki je na podlagi odločbe GURS
90332-00772/2005 z dne 7. 9. 2005 pridobila ident. št. 1739-0678-0026) last Marije
Sterle, Streliška 37a, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 1. 2007, sklenjene med Romano Majo Kramberger in
Marijo Sterle, zastavljena v korist upnice
Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 87.305,00
CHF, s pripadki.
SV 586/07
Ob-20073/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 586/07 z dne 13. 3.
2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje št. 19 v etaži M1, v izmeri 58,45 m2,
s pripadajočim parkirnim mestom (boksom)
z oznako št. 9/1 klet K-II in shrambo v kleti z
oznako 19, ki so posamezni deli večstanovanjskega objekta Neubergerjeva 7, 1000
Ljubljana, stoječega na parc. št. 1761/15,
k.o. Bežigrad, last Metke Tekavčič iz Ljubljane Vlada Dimovskega iz Ljubljane, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
15. 2. 2007, sklenjene s prodajalcema Adrianom Arhom z Vrhnike in Majo Arh iz Lesc,
zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi
zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 87.500,00 EUR s pp. in 87.500,00 EUR
s pp.«
SV 870/07
Ob-20074/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 870/07 z dne 17. 4.
2007, je bilo stanovanje št. 17 – dvosobno
stanovanje v IV. nadstropju, v objektu št. 4,
v izmeri 61,85 m2, shramba v izmeri 5,00 m2
in garažni boks št. 12 v izmeri 17,20 m2, v 1.
kleti objekta št. 4, kar se vse nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Neubergerjeva 11, Ljubljana, stoječi na parc. št. 1761/13,
k.o. Bežigrad, last Barbare Mršol, Neubergerjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, EMŠO
1104957505213, na podlagi prodajne pogodbe št. BS 2/1-131/93 z dne 1. 12. 1993,
sklenjene med družbo SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o. Ljubljana, kot prodajalcem in
Barbaro Mršol, kot kupovalko ter na podlagi
pogodbe z dne 2. 4. 2007, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Slovenija
ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, SCT
Stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana ter
Barbaro Mršol, zastavljena v korist upnice
Volksbank - Ljudska banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 163.090,00
CHF v eurski protivrednosti po referenčnem
tečaju ECB za CHF, s pripadki.
SV 875/07
Ob-20075/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 875/07 z dne 18. 4.
2007, je bilo nevknjiženo stanovanje št. 8 v
3. nadstropju (4. etaža) v izmeri 99,86 m2 in
klet v izmeri 5,00 m2 v kleti (1. etaža), ki je
posamezni del hiše na naslovu Jurčičev trg
2, 1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 243.
S, k.o. Ljubljana – mesto, last zastaviteljice

Arianne Čampa Giorgini na podlagi darilne
pogodbe z dne 11. 5. 1998, sklenjene z darovalcem Aleksandrom Čampo Giorginijem,
zastavljeno v korist upnice NLB d.d., zaradi
zavarovanja kreditne denarne terjatve v višini 250.000,00 EUR s pp.
SV 986/07
Ob-20076/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 986/07 z dne
3. 5. 2007, je bilo stanovanje št. 3 v izmeri
54,31 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Goričane 65, 1215
Medvode, stoječe na parc. št. 931, vpisani
v zemljiškoknjižni vložek št. 678, k.o. Preska, last Boštjana Breznika, Parmova ulica
44, 1000 Ljubljana, EMŠO 1611978500350
do ½ in Anice Dukarič, Zakl 21, 2286 Podlehnik, EMŠO 1207979505768 do ½, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 4. 4.
2007, sklenjene z Vero Sever, zastavljena
v korist upnice Volksbank - Ljudska banka
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.062,00 EUR, s pripadki.
SV 449/07
Ob-20077/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 449/07, je bila nepremičnina id.št. 1739-678-063 in 1739-678-258
– stanovanje št. 216 v 2. nadstropju, v skupni izmeri 27,58 m2 in klet v izmeri 2,44 m2,
ki se nahaja v večstanovanjskem bloku
na naslovu Litostrojska 10, 1000 Ljubljana, stoječem na parceli št. 1937, vpisanem
v zemljiškoknjižnem vložku št. 1284, k.o.
Zgornja Šiška, last Andreja Gregoriča, Pot
do šole 4/a, Ljubljana, zastavljeno v korist
banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 101.060,00 CHF s
pp v evro protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan vračila kredita.
SV 1209/07
Ob-20078/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1209/07 z dne
31. 5. 2007, je bila nevknjižena nepremičnina ident. št. 1772-2636-25 – stanovanje
št. 16 v 5. etaži (3. nadstropju) v izmeri
62,82 m2 in ident. št. 1772-2636-26 – pomožni prostor v 1. etaži (kleti) v izmeri 3,56 m2,
ki je posamezni del stavbe na naslovu Polje
cesta VI-6, 1260 Ljubljana-Polje, stoječe na
parc. št. 558/3, katastrska Občina Slape,
last zastaviteljev Rozalije Gomboc in Jožeta Gomboca, vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 158 z dne 19. 3. 1993 in aneksa z dne
28. 11. 1995, sklenjenih na podlagi določil
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
18/91) s prodajalko Kolinska, prehrambena
industrija, d.d., zastavljeno v korist upnice
NLB InterFinanz AG, Beethovenstrasse 48,
8002 Zürich, Švica, enolična identifikacijska številka 1900528, zaradi zavarovanja
posojilne denarne terjatve v višini CHF
300.000,00 s pp.
SV 1360/07
Ob-20079/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1360/07 z dne
19. 6. 2007, je bilo stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 62,62 m2, ki se nahaja v II. nadstropju stanovanjske hiše Polanškova ulica 15,
1000 Ljubljana, stoječe na parc. št. 244/44,
vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 1291,
k.o. Črnuče, last Stanke Jakovljević, Po-
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lanškova ulica 15, 1000 Ljubljana, EMŠO
1012964105016 do 2/3, Nataše Jakovljević,
Polanškova ulica 15, 1000 Ljubljana, EMŠO
1004989505164, do 1/6 in Tatjane Jakovljević, Polanškova ulica 15, 1000 Ljubljana,
EMŠO 0208985505357, do 1/6, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 3.0-938-36/3/92 z
dne 16. 4. 1992, sklenjene z družbo Železniško gradbenim podjetjem Ljubljana ter sodne
poravnave Okrožnega sodišča v Ljubljani z
dne 3. 4. 2007, opr. št. P 3346/2005-I, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudska
banka d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 73.800,00 CHF, s pripadki.

korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 135.000,00 CHF s
pp po tečajnici Banke Slovenije – referenčni
tečaji ECB na dan vračila kredita.

SV 1484/07
Ob-20080/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1484/07, DK 110/07, je
bilo stanovanje v nizkem pritličju št. 1 v izmeri 41,92 m2, s pripadajočo kletno shrambo št. 2 v izmeri 5,27 m2, zunanjo teraso v
izmeri 14,86 m2, atrijem v izmeri 19,53 m2
in nepokritim parkirnim mestom št. 7, ki se
nahaja v večstanovanjskem objektu št. 46
na naslovu Stanežiče 127, Ljubljana, stoječem na parceli št. 44/4, pripisani zemljiško
knjižnemu vložku št. 1526, k.o. Stanežiče, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah, last Matije Zakrajška do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546 za zavarovanje denarne
terjatve v višini 118.100,00 CHF s pp.
SV 151/07
Ob-20081/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1517/07 z dne 29. 6.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4
v izmeri 70,83 m2, ki se nahaja v 1I. nad. sta-

novanjske zgradbe na Pokopališki ulici 4 v
Ljubljani, stoječi na parc. št. 972, k.o. Moste,
last solidarne porokinje in zastaviteljice do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 6. 2007, sklenjene s prodajalko Urško
Strlekar, roj. 6. 11. 1970, stan. Pokopališka
ul. 4, Ljubljana, zastavljena v korist upnice
NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična
številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 63.000,00 EUR.
SV 626/07
Ob-20082/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 626/07, je stanovanje
št. 24 v 5. nadstropju v izmeri 110,64 m2, s
shrambo št. 24K v kleti, ki se nahaja v stavbi na naslovu Grablovičeva ulica 24, 1000
Ljubljana, ležeči na parcelah št. 57/14, 58/6,
58/8, 59/4, 67/8, 68/3 in 70/5, k.o. Šentpeter
in garaža št. 81 v izmeri 13 m2, ki se nahaja
v stavbi brez naslova na parcelah št. 70/5 in
72/24 k.o. Šentpeter, last Mitje Urbančiča in
Mojce Urbančič, vsakega do ½, zastavljeno
v korist banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 277.000,00
CHF s pp po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan vračila kredita.
SV 645/07
Ob-20083/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 645/07, je stanovanje v
tretjem nadstropju desno, v skupni izmeri
131,00 m2, ki se nahaja v objektu na naslovu
Pražakova ulica 7, 1000 Ljubljana, ki stoji na
parceli št. 2183, k.o. Tabor, vpisani v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Ljubljani pri
vl. št. 2333, last Slavka Vekoslava Šolarja in
Renate Šolar, vsakega do ½, zastavljeno v

Stran

SV 1040/07
Ob-20084/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1040/07, je stanovanje
št. 6 (id. št. 2679- 632-6) v izmeri 55,00 m2,
ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Glinška ulica 13,
1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 116/128,
k.o. Gradišče predmestje II, s pripadajočo
shrambo in s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih večstanovanjske
stavbe, last Damirja Kervine do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
75.000,00 EUR na dan vračila kredita.
SV 469/07
Ob-20085/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 469/07 z dne 26. 2.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje št.
22 v 6. nadstropju, v izmeri 55,77 m2, ki je
posamezni del stanovanjske stavbe ident.
št. 2636-3857, Smoletova ulica 12A, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. 2102/1 katastrska Občina Bežigrad, last Metke Turk iz
Svete Trojice v Slovenskih goricah in Gorazda Trušnovca iz Idrije, vsakega do ½,
na podlagi kupoprodajne z dne 19. 2. 2007,
sklenjene s prodajalcema Jurijem in Brigito
Žugman iz Ljubljane, zastavljeno v korist
upnice NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 33.500,00
EUR s pp.

Stran
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 34/96

Os-19711/07
Popravek
Oglas o zaključku stečajnega postopka St 34/96 z dne 17. 5. 2007 se popravi
tako, da
1. se v uvodu pred ime Jeklotehna Maribor d.d. – v stečaju doda »stečajne mase
stečajnega dolžnika«,
2. se v 1. točki izreka besedi »stečajnim
dolžnikom« nadomestita z besedami »stečajne mase stečajnega dolžnika«,
3. se izbriše 3. točka izreka, ki določa, da
se po pravnomočnosti tega sklepa stečajni
dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 2007
St 43/2006
Os-19701/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
43/2006 z dne 21. 6. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Vrata in okna, Trgovina, inženiring in pro
izvodnja d.o.o. TPC Lucija, Obala 114,
Portorož, matična številka: 2153327, šifra
dejavnosti G 52.440 se začne in takoj zaključi.
Občini Piran se izroči terjatev družbe
do Lip Bled studio d.o.o. v višini 32.674,01
EUR, vzorci blaga v vrednosti 1.669,17 EUR
in 5 GSM aparatov v vrednosti 250,38 EUR,
vse brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše
izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2007
St 21/2006
Os-19702/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/2006 z dne 21. 6. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom M-Conting d.o.o. računovodske in knjigovodske
storitve, podjetniško in poslovno svetovanje, Obrtna ulica 9, Izola, matična številka 1575929, šifra dejavnosti 74.120, se
začne in takoj zaključi.
Občini Izola se izročijo naslednje terjatve
družbe: terjatev do Darinke Gustinčič s.p.,
v višini 1.377,07 EUR, terjatev do Tairoski Fijata s.p. v višini 488,23 EUR, terjatev
do Lamar d.o.o. v višini 450,68 EUR, terjatev do Saloski Avmed s.p. v višini 350,53
EUR, terjatev do Torkla d.o.o. v višini 688,53
EUR, terjatev do Zlatkov Toni v višini 450,68
EUR, terjatev do Azizoski Bekir s.p. v višini
250,38 EUR, terjatev do Buletinac Drago
s.p. v višini 275,41 EUR, terjatev do Dilji
Hajdar s.p. v višini 350,53 EUR, terjatev
do Gegaj Milaim s.p. v višini 267,07 EUR,
terjatev do Ismajloski Lutvija s.p. v višini

375,56 EUR, terjatev do Osmanoski Sulo
s.p. v višini 216,99 EUR, terjatev do Selmanoski in Zekiroski d.n.o. v višini 296,28 EUR,
terjatev do Marjetke Žužek Zamida v višini
1.197,63 EUR, terjatev do Jurija Šušterja
v višini 9.272,24 EUR, terjatev do RI-AN
d.o.o. v višini 83,46 EUR, terjatev do Rezime d.o.o. v višini 15.076,78 EUR in terjatev
do Rajko Rajk s.p. v višini 4.172,93 EUR,
vse brez prevzema obveznosti.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 6. 2007
St 285/2005
Os-19703/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Penčur
Janez s.p., Goričane 80, Medvode za dne
24. 9. 2007 ob 11.45 v razpravni dvorani št.
II tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 2007
PPN 46/2007
Os-19704/07
To sodišče je s sklepom z dne 28. 5.
2007 pod opr. št. PPN 46/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
SCT International d.d., Podjetje za gradbeništvo in inženiring, Slovenska cesta
56, Ljubljana, matična številka 5605431,
davčna številka 705610087.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plač ilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(28. 5. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– IMP Klima montaža, Koprska 104, Ljubljana,
– Termika d.o.o., Kamniška 25, Ljub
ljana,
– Imgrad d.d., Babinska cesta 5, Ljutomer,
– Alusistem d.o.o. – v stečaju,
– Mineral d.d., Podpeč 46, Preserje.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 28. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 2007
St 63/2005
Os-19705/07
To sodišče je s sklepom St 63/2005 dne
21. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Inštitut za energetiko Enerdata
Ljubljana, Mencingerjeva 7.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007
Ppn 29/2007
Os-19706/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Avtoprevozništvo Matevž
Ravšelj s.p., Stara cesta 20, Rakek za dne
7. 9. 2007 ob 10.30 v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. V/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 10, med uradnimi
urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2007
LIK 73/2007
Os-19707/07
To sodišče je s sklepom Lik 73/2007 dne
22. 6. 2007 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Gospodarsko interesno
združenje neodvisnih produkcij, Ribnica, Merharjeva ul. 3, matična številka:
1602357, vložna številka: 13435100.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Marko Drobež iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
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izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 22. 10. 2007 ob 10.15 v razpravni
dvorani št. III, tukajšnjega sodišča, Oddelek
za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c.
7, Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 6. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007

dnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100287.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 2. 10. 2007 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 6. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 6. 2007

St 1/2007
Os-19714/07
To sodišče je na seji senata dne 21. 6.
2007 pod opr. št. St 1/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Bars
Treid International Čeloski in ostali
d.n.o., gradbeništvo in posredništvo, Črnomelj, Kolodvorska 45, matična številka
1576186, šifra dejavnosti 45.210, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Bars Treid International Čeloski in ostali
d.n.o., gradbeništvo in posredništvo Črnomelj, Kolodvorska 45, Črnomelj, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 21. 6. 2007

St 37/2007
Os-19713/07
1. Z dnem 26. 6. 2007 se začne postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Ljutomerčan, Kmetijstvo in predelava d.d.,
Kidričeva ulica 2, Ljutomer (matična številka 5132452, davčna številka 31176453).
2. Predlagatelju se nalaga, da v roku 15
dni na transakcijski račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. 01100-6950422028,
sklic na št. 11 42200-2340003-511000377
položi predujem za stroške postopka v višini
6.259,39 EUR.
3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja sklepa o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišče z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica. K prijavi terjatve morajo
priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR.
Sodna taksa se plača na transakcijski račun
sodnih taks Okrožnega sodišča v Murski
Soboti št. 01100-8450086648 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-8450086551
(velja za fizične osebe), sklic na št. 11
42200-7110006-51100377. Ne plača se takse za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje mag. Milorad Vidović
iz Veščice 6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 26. 6. 2007 nabije na oglasno desko sodišča.
Imenuje se petčlanski upniški odbor, ki
ga sestavljajo naslednji upniki:
1. Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana,
Območna enota Murska Sobota, Lendavska 13,
2. Petrol Slovenska energetska družba
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljub
ljana,
3. Zvezda - Diana - podjetje za turizem,
gostinstvo in trgovino, Murska Sobota d.o.o.
– v stečaju, Trg zmage 8, Murska Sobota,
4. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
5. Babič Alojz, Cven 76/a, 9240 Ljutomer.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 6. 2007

St 12/2007
Os-19715/07
To sodišče je dne 22. 6. 2007 s sklepom
opr. št. St 12/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pintarič Majda s.p.
- Fotokopiranje, Mezgovci ob Pesnici 1/a
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 6. 2007

St 39/2005
Os-19708/07
To sodišče je s sklepom St 39/2005 dne
22. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Vitalex, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo d.o.o. – v stečaju,
Ljubljana, Kogovškova ulica 6.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 6. 2007
St 148/2004
Os-19709/07
Stečajni postopek nad stečajno maso
stečajnega dolžnika Elektrokovina – Orodjarna d.o.o. – v stečaju, Tržaška cesta 23,
Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 6. 2007
St 86/2006
Os-19710/07
Likvidacijski postopek nad likvidacijskim
dolžnikom Novec, Bezjak in ostali, družba za poslovno svetovanje in storitve
d.n.o. - v likvidaciji, Betnavska cesta 38,
Maribor, se v skladu s 169. členom in I.
odstavkom 182. člena ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz likvidacijskega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se likvidacijski dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 6. 2007
St 28/2007
Os-19712/07
1. Z dnem 26. 6. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Kemična čistilnica in pralnica, Stanko Kukovec s.p.,
Lendavska 19/b, Murska Sobota (davčna
številka: 51094959).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun so-
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St 36/2006
Os-19716/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 36/2006
z dne 26. 4. 2007, v zvezi s sklepom Višjega
sodišča v Mariboru, opr. št. I Cpg 193/2007 z
dne 21. 6. 2007 zavrglo predlog za začetek
postopka prisilne poravnave nad dolžnikom
Varnost Rival sistemi varnostna družba
d.d., Trstenjakova 5, Ptuj z dne 13. 11.
2006 in ustavilo postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Varnost Rival sistemi varnostna družba d.d., Trstenjakova 5, Ptuj, ki se
je začel dne 7. 2. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 6. 2007
St 23/2007
Os-19717/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2007 z dne 27. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ploh Jelka
s.p. »Modno krojaški salon J&J«, šivanje
oblačil, trgovina na drobno in debelo,
Jadranska ulica 8, Ptuj, matična številka
1329219000, davčna številka 57946345, šifra dejavnosti 52.420.
Odslej firma glasi: Ploh Jelka s.p. »Modno krojaški salon J&J«, šivanje oblačil, trgovina na drobno in debelo, Jadranska ulica
8, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 8.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 6. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 6. 2007
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St 21/2006
Os-19772/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Inter sistem storitve, posredništvo in trgovina d.o.o. – v stečaju, Šarhova ulica 14, Maribor, se v skladu s 99/II
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 6. 2007
St 24/2007
Os-19773/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2007 z dne 28. 6. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Serdinšek Vitjan
s.p. - Telemarketing odkup terjatev, kreditno posredništvo, Kvedrova ulica 5, Ptuj,
matična številka 1329359000, šifra dejavnosti 51.190, davčna številka 49880926.
Odslej firma glasi: Serdinšek Vitjan s.p.
- Telemarketing odkup terjatev, kreditno posredništvo, Kvedrova ulica 5, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 9.
2007, ob 14. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 6. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 6. 2007
Ppn 35/2007
Os-19774/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Molecula oglaševalska agencija d.o.o., Seliškarjeva 36, Grosuplje za
dne 23. 7. 2007 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko
sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. V v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007

Izvršbe
In 06/00275
Os-17373/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 06/00275, ki ga je dne 14. 9. 2006 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in je postal
pravnomočen dne 19. 10. 2006 ter rubežnega zapisnika izvršitelja Hojs Marijana, Kamnik, Glavni trg 23, opr. št. IZV 2006/05456
z dne 29. 11. 2006, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice Zalokar Zofije, stanujoče Ljubljanska
c. 93, Domžale, to je enosobno stanova-
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nje št. 21, v izmeri 32,80 m2, na naslovu
Ljubljanska c. 93, Domžale, zarubljena v
korist upnice Metalka Stanovanjske storitve
d.o.o., Kersnikova 2, Ljubljana, zaradi izterjave 610,82 EUR s pp (146.376,00 SIT).
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 5. 2007
In 2006/01493
Os-16902/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 7. 12. 2005, opr. št. 0002 I 2005/12239,
je bil dne 23. 3. 2007 opravljen v korist upnika Vegrim d.o.o., Medvedova cesta 25, Ljubljana, rubež stanovanja v stanovanjskem
objektu na naslovu Celovška 62, Ljubljana,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, št. stanovanja 6, v bruto izmeri 21,54 m2, v II. nadstropju, last dolžnika Pirc Branka, Celovška
62, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2007
In 36/2004
Os-17368/07
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
214/2006, Okrajnega sodišča v Murski Soboti, upnika Komunala d.o.o. Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnica Tanja Koračin
Bohar iz Murske Sobote, zoper dolžnika:
1. Ciglar Majdo in 2. Ciglar Jožefa, oba
Lendavska ulica 19b, Murska Sobota, zaradi izterjave 2.045,48 EUR s pp, je predlagana izvršba na isto nepremičnino dolžnikov,
kot je navedena v rubežnem zapisniku št.
IZV 2003/1720 z dne 20. 1. 2005. Izvršba je dovoljena s sklepom z dne 27. 12.
2006.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2007
In 36/2004
Os-17369/07
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
179/2006, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnika RS Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčnega urada Murska Sobota, zoper dolžnico Ciglar Majdo
s.p. Okrepčevalnica Majda, Murska Sobota,
Lipa 35/a, stanujočo Murska Sobota, Lendavska 19b, zaradi izterjave 17,626.301 SIT s
pp, je predlagana izvršba na isto nepremičnino dolžnice, kot je navedena v rubežnem
zapisniku št. IZV 2003/1720 z dne 20. 1.
2005. Izvršba je bila dovoljena s sklepom z
dne 5. 9. 2006.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 12. 2006
In 203/2006
Os-17370/07
Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,
9000 Murska Sobota, je dne 7. 9. 2006, s
pričetkom ob 14.30, v zadevi I 2005/1617,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper
dolžnico Lendvaj Zdenko, Lendavska 45b,
Murska Sobota, za upnico Komunala d.o.o.,
Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnica Tanja Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota, v kraju Lendavska 17c, Murska Sobota, pri dolžnici ob
prisotnosti Franca Pušenjaka – izvršitelja
in Zdenke Lendvaj – dolžnice, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja št. 19, v 5. nadstropju, mansarda večstanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 272, ki je vpisana pri vl.
št. 3903, k.o. Murska Sobota, identifikator
stavbe 1975, na naslovu Lendavska 45B,
Murska Sobota, v skupni izmeri 81,88 m2,
kar predstavlja kuhinjo, tri sobe, hodnik, kopalnico in teraso.

In 198/2006
Os-17371/07
Izvršitelj Franc Pušenjak, Obrtna 24,
9000 Murska Sobota, je dne 7. 9. 2006, s
pričetkom ob 14.30, v zadevi I 2005/2472,
Okrajno sodišče v Murski Soboti, zoper
dolžnika Lendvaj Štefana, Lendavska 45b,
Murska Sobota, za upnico Komunala d.o.o.,
Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo zastopa
odvetnica Tanja Koračin-Bohar, Slomškova 1, Murska Sobota, v kraju Lendavska
17c, Murska Sobota, pri dolžniku ob prisotnosti Franca Pušenjaka – izvršitelja in
Štefana Lendvaja – dolžnika, opravil rubež
nepremičnine, stanovanja št. 19, v 5. nadstropju, mansarda večstanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 272, ki je vpisana pri vl.
št. 3903, k.o. Murska Sobota, identifikator
stavbe 1975, na naslovu Lendavska 45B,
Murska Sobota, v skupni izmeri 81,88 m2,
kar predstavlja kuhinjo, tri sobe, hodnik, kopalnico in teraso.
In 147/2006
Os-17372/07
V izvršilni zadevi opr. št. In 147/2006,
upnika Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, zoper dolžnika Lendvaj Štefana, Lendavska 45b, Murska Sobota, zaradi
izterjave 820,58 EUR s pp, ter v pridruženi
izvršilni zadevi opr. št. In 148/2006, upnika
Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, zoper dolžnika Lendvaj Štefana, Lendavska 45b, Murska Sobota, zaradi izterjave
291,32 EUR, je predlagana izvršba na isto
nepremičnino dolžnika, kot je navedena v
rubežnih zapisnikih št. IZV 2005/2472 z dne
11. 9. 2006 in št. IZV 205/1617 z dne 11. 9.
2006. Izvršbi sta dovoljeni s sklepom opr.
št. In 147/2006-2 z dne 11. 9. 2006 in s
sklepom opr. št. In 148/2006-2 z dne 11. 9.
2006.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 6. 2007
In 146/2003
Os-17623/07
V pridruženi izvršilni zadevi opr. št.
In 212/2005, Okrajnega sodišča v Murski
Soboti, upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Ljubljana, Poljanska cesta
31, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz
Ljubljane, zoper dolžnika Poredoš Bredo in
Poredoš Stanislava, Panonska 7b, Beltinci,
zaradi izterjave 2.406,43 EUR s pp, je predlagana izvršba na isto nepremičnino, kot
je navedena v rubežnem zapisniku št. IZV
2003/2195 z dne 30. 10. 2003. V pridruženi
izvršilni zadevi, ki se je vodila pod opr. št.
In 212/2005, je dovoljena izvršba s sklepom
opr. št. In 164/2003-23.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 6. 2007
In 89/2004
Os-18056/07
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 28. 5.
2004, ob 10. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2004/89, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnica Slovenska
investicijska banka d.d. – v likvidaciji, Čopova 38, 1000 Ljubljana, proti dolžniku Bac
Beli, Polana 9, 9201 Puconci, zaradi izterjave denarne terjatve 46.854.634,40 SIT s
pp, v navzočnosti pooblaščenca upnice in
dolžniku opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovnega prostora v prvem nadstropju poslovno
– stanovanjskega objekta na naslovu Kocljeva ulica 10, Murska Sobota, stoječega
na parc. št. 1019 in 1028, k.o. Murska Sobota. V naravi omenjen prostor predstavlja
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lokal 6/I v skupni izmeri 60,88 m2 in lokal 5/I
v skupni izmeri 40,78 m2.

se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2007

In 27/2007
Os-16180/07
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni
zadevi opr. št. In 27/2007, upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
proti dolžnikom: 1. mld. Niki Gulja, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, 2. mld. Juretu Gulji,
Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, 3. mld. Tini
Gulja, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana in
4. mld. Klari Krebelj, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, ki jih zastopa zakonita zastopnica
mati Milojka Slavec, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, po izvršitelju Marijanu Hojsu, dne
3. 5. 2007 opravilo rubež nepremičnine, last
dolžnikov, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanja št. 19, v četrtem nadstropju
stanovanjske hiše, na naslovu Prušnikova
62, Ljubljana (parc. št. 385/3, k.o. Šentvid
nad Ljubljano).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 23. 5. 2007
In 285/2006
Os-16042/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 285/2006 z dne
1. 9. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika Podjetja za stanovanjske storitve d.o.o.,
Vošnjakova ul. 6, Ptuj, ki ga zastopa odv.
Leopold Godič iz Maribora, zoper dolžnico
Čunovič Darinko, Gregorčičev drevored 8,
Ptuj, zaradi izterjave 348,68 EUR s pp, po
izvršitelju Bojanu Erlaču zarubljena naslednja nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano
v etažni lastnini, v velikosti 69,84 m2, v 3.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Gregorčičev drevored 8, Ptuj, vpisano pri vl.
št. 585, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 5. 2007
In 2006/00313
Os-18117/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 7. 11. 2006, opr. št. In 2006/00313, je
bil dne 21. 5. 2007 opravljen v korist upnika
Sipro, Stanovanjsko podjetje Žalec d.o.o.,
rubež stanovanja št. 11, v III. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Pod
smrekami 11, Šempeter v Savinjski dolini, v
izmeri 41,24 m2, ki je v lasti dolžnice Milene
Gradišek, Pod smrekami 11, Šempeter v
Savinjski dolini, do celote.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 6. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1458/2007
Os-12401/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z
dne 19. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Jožeta Jone, Ulica bratov Vošnjakov 10, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe za stanovanje
št. identifikatorja 26.E, v površini 29 m2, v
stanovanjski stavbi v Celju, Ulica bratov
Vošnjakov 10 in 8, v vl. št. 2400/27, k.o.
Spodnja Hudinja, sklenjene med Občino
Celje kot prodajalko in Gradbeno obrtnim
podjetjem Obnova Celje kot kupcem ter
prodajne pogodbe z dne 4. 1. 1974, med
Gradbeno obrtnim podjetjem Obnova Celje kot prodajalcem ter Jona Jožetom kot

kupcem. Po izjavi predlagatelja je listina
uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 26.E, stanovanjska
raba v vl. št. 2400/27, k.o. Spodnja Hudinja,
se zahteva v korist predlagatelja postopka
Jožeta Jone do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 4. 2007
Dn 5226/2006
Os-16152/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
19. 2. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Občine Laško, Mestna ulica 2,
Laško in Zdenke Cestnik, Poženelova 3,
Laško, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. 25, po vpisu
identifikatorjev 25.E, Poženelova 3, Laško,
v vl. št. 438/26, k.o. Debro, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Laško, kot prodajalko in ŽTP TOZD
Prometna sekcija Celje in TIM Laško, kot
kupcema. Po izjavi predlagateljice je listina
uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 25.E, v vl. št. 438/26,
k.o. Debro, se zahteva v korist Marijana in
Zdenke Cestnik, za vsakega do 1/2.
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 23. 5. 2007
Dn 1879/2006
Os-16153/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
11. 5. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Antona Černjaviča, Pongrac 21a,
Žalec, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – darilne pogodbe z
dne 20. 7. 1992, za stanovanje št. 8, sedaj
vpisano s št. identifikatorja 8.E, na naslovu
Kraigherjeva 24, Celje, v vl. št. 2446/9, k.o.
Spodnja Hudinja, sklenjene med Černjavič
Hildo, Kraigherjeva 24, Celje, kot darovalko
in Černjavič Antonom ter Martino, Pongrac
21, Griže, kot obdarjencema. Po izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 8.E, v vl. št. 2446/9,
k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist
predlagatelja postopka Antona Černjaviča
do 1/6, Bettine Černjavič do 1/6 ter Martine
Černjavič Tussing do 4/6.
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
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Dn 1941/2006
Os-16389/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 19. 4. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Kovinotehne d.d.,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe z
dne 21. 1. 1958, sklenjene med Kovinotehno, Veletrgovino s tehnično železnino in kovinskim blagom Celje, kot pravno prednico
predlagateljice kot kupovalko in prodajalci
Ano Štaut, Pokopališka ulica 7, Celje, Tatjano Turk, Zupančičeva ulica 7, Ljubljana,
Dimitrijem Štautom, Zarotijeva 7, Koper in
Amaliljo Štaut, Tovarniška ulica 2, Videm
– Krško ter vknjižbenega dovoljenja z dne
20. 10. 1969, sklenjenega med istimi pogodbeniki, in sicer za nepremičnine, v času
pogodbe vpisane v vl. št. 708, k.o. Teharje,
sedaj nepremičnine, vpisane v vl. št. 556,
k.o. Teharje, in sicer parc. št. 842/1, 842/2
in 843/3, k.o. Teharje.
Po izjavi predlagateljice je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na parc. št.
842/1, 842/2 in 843/3, k.o. Teharje, se zahteva v korist predlagateljice postopka Kovinotehna d.o.o. Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 23. 5. 2007
Dn 1431/2006
Os-4093/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Matilde Komatar, Ulica Simona Jenka 13, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 19. 9. 1969, sklenjene med Gradbenim
podjetjem Zagorje ob Savi, kot prodajalcem
in kupovalko Tilko Komatar, takrat stanujočo
Domžale, Radio cesta 8.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje v III.
stopnišču – II. nadstropje stanovanjskega
bloka B1 Domžale, z zaporedno številko
32, ki nosi sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah oznako 208.E in
je vpisana v vl. št. 5506/59, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice do celote, na podlagi
listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 1418/2006
Os-4101/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Brede Širok, Ozeljan 131,
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Šempas, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji in nakupu stanovanja z dne 23. 9.
1969, ki sta jo sklenila Gradbeno podjetje
Zagorje ob Savi, kot prodajalec in kupovalka
Breda Rugelj, sedaj Breda Širok, Ozeljan
131, Šempas.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje v II.
nadstropju – II. stopnišče v stanovanjskem
bloku, ki je bil takrat označen B1 Domžale,
sedaj je to stanovanje vpisano v zemljiški
knjigi kot nepremičnina št. 109.E, v vl. št.
5506/35, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
do celote, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 Domžalah
dne 4. 1. 2007
Dn 2141/2005
Os-14668/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Gregorič Karola,
Tržič 2, Struge, ki ga zastopa poobl. odvetnica Tanko Olga iz Ribnice, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na parceli št. 127/32, pripisani pri vl. št. 205, k.o. Podtabor ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 12. 2.
2007 začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Adamič Antonom, Kompolje 123, kot prodajalcem in Gregorič Karolom,
Tržič 2, Struge, kot kupcem, dne 12. 7. 2003,
katere predmet je parcela št. 127/32, pripisana pri vl. št. 205, k.o. Podtabor, pri čemer
je bila pogodba prijavljena Davčnemu uradu
Kočevje dne 23. 7. 2003, pod številko prejemnega vpisnika K-285/03, podpis prodajalca
pa notarsko overjen pri notarki mag. Češarek
Nini v Kočevju, dne 23. 7. 2003.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 11. 4. 2007
Dn 2326/2007
Os-16185/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka
1. Peja Šimunovića, Regentova 8, Ankaran
in 2. Ruže Šimunović, Regentova 8, Ankaran, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne
26. 4. 2007 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12.
2986, sklenjene med SGP Primorje Ajdovščina, n.sol.o., kot prodajalcem ter Mustavo Ferizi, Davdanija SV-1/3, Priština, kot
kupcem, za nepremičnino, enosobno stanovanje v bloku B-10, v Ankaranu, stanovanje
št. 9/I v izmeri 41,45 m2,
– kupne pogodbe z dne 18. 5. 1993,
sklenjene med Mustafo Ferizi, Davdanija
SV-1/3, Priština, kot prodajalcem ter Marino
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Gojtanič, Liminjanska 8, Portorož, kot kupovalko za stanovanje v I. nadstropju, stanovanje št. 9, v Ankaranu, Regentova ulica št.
8, v izmeri 41,45 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 9.E, stanovanje v izmeri 41,45 m2,
podvl. št. 772/10, k.o. Oltra, v družbeni lastnini v uporabi SGP Primorje Ajdovščina,
do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se
zahteva vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 22. 12. 1993, kupoprodajne pogodbe
z dne 13. 12. 1995 ter pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št.
31/VR/2007 z dne 20. 4. 2007, v korist Peja
Šimunovića, Regentova 8, Ankaran, EMŠO
2505965102088, do deleža 1/2 in Ruže
Šimunović, Regentova 8, Ankaran, EMŠO
1807971108929, do deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 9.E, stanovanje v izmeri 41,45 m2,
ki se nahaja na naslovu Regentova 8, Ankaran, vpisano v podvl. št. 772/10, k.o. Oltra, last Primorje d.d. Ajdovščina, se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 4. 2007
Dn 139/2007
Os-17620/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 12. 1. 2007 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe, sklenjene med SGP Koper,
p.o. Koper, Obrtniška ulica 30, Koper, kot
prodajalcem ter ZŽTP, Transportno podjetje Postojna, kot kupcem, za nepremičnino
parc. št. 489/28, vpisane v vložek št. 2227,
k.o. Semedela, v deležu 2/11, v naravi garaža št. 2 v izmeri 14,82 m2 in garaža št. 9 v
izmeri 14,84 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana v zemljiško
knjižnem telesu št. 2, parc. št. 489/28, k.o.
Semedela, v naravi garažni boks z 11 garažami v Kopru, II. Prekomorske brigade,
last SGP Koper d.o.o., Obrtniška 5, Koper
do 3/11.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine v korist Holding Slovenske
železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, matična številka 5142733, do deleža
2/11.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 489/28, vpisane v vl. št. 2227, k.o. Semedela, v naravi garažni boks št. 2 v izmeri 14,82 m2 in garažni boks št. 9 v izmeri
14,84 m2, ki se nahajajo na naslovu II. Prekomorske brigade v Kopru, last SGP Koper,
Gradbeno podjetje d.o.o., Obrtniška 5, Koper, se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost

oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 1. 2007
Dn 2005/2007
Os-17621/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Nadje Vuk, Parecag 185, Sečovlje, ki jo zastopa
odv. Bojan Hojnik iz Lucije, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 16. 4. 2007 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. P1956-92 z dne 17. 4. 1992,
sklenjene med GIP Stavbenik d.d. Koper,
Ulica 15. maja 16, Koper, kot prodajalcem
ter Nadjo Vuk, Parecag 185, Sečovlje, kot
kupcem, za nepremičnino, trisobno stanovanje v Kopru, na naslovu Puntarjeva 8,
stanovanje v pritličju, označeno s št. 3, ki se
nahaja v stanovanjskem objektu stoječem
na parc. št. 454/2, k.o. Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z oznako
303.E, podvl. št. 4026/19, k.o. Semedela,
stanovanje v izmeri 71,90 m2, v družbeni
lastnini v uporabi SGP Stavbenik Koper, do
celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine v korist Vuk Nadje, roj. 18. 1.
1963, Parecag 185, Sečovlje, EMŠO
1801963505112, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 303.E, stanovanje v izmeri 71,90 m2,
ki se nahaja na naslovu Puntarjeva ulica 8,
Koper, vpisano v podvl. št. 4026/19, k.o.
Semedela, last družbe Primorje d.d. Ajdovščina, se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 4. 2007
Dn 30425/2004
Os-9040/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Blanke Setnikar Trebežnik, Podutiška 143, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini, poslovnem prostoru št. 557 v
pritličju, Rojčeva ulica 26, Ljubljana, z identifikatorjem 158.E, v podvložku št. 1427/52,
k.o. Moste, dne 31, 1. 2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o prodaji izložbenega okna
v Ljubljani, v poslovnem stanovanjskem
objektu Rojčeva ul. 20-24, Ljubljana, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Pionir Novo mesto (kot prodajalcem) in Ferromoto p.o. (kot kupcem);
– kupoprodajne pogodbe o prodaji izložbenega okna v Ljubljani, v poslovnem
stanovanjskem objektu Rojčeva ul. 20-24,
Ljubljana, sklenjene med Feromoto p.o. Maribor (kot prodajalcem) in Fineko d.o.o. (kot
kupcem).
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, 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. 3. 2007

ident. št. 1772-1144/065.E in z ident. št.
1772-1144/066.E, vpisani v vl. št. 2016/1,
k.o. Slape, dne 10. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 2461/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 1393 z dne 10. 7. 1973, sklenjene med GP Obnova, Titova c. 39, Ljubljana
ter Gašparič Janezom in Gašparič Marijo,
oba Trnovski pristan 36/a, Ljubljana, za stanovanje št. 24, v 1. nadstropju v bloku E-2,
stan. soseska M-S-6, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007

Dn 8703/2006
Os-15192/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Rape Roka, Pod vrbami 29, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 1 v suterenu na naslovu Herbersteinova ulica 16, Ljubljana, z
ident. št. 58.E, vpisano v podvložku številka
3883/59, v katastrski občini Bežigrad, dne
11. 4. 2007, pod opr. št. Dn 8703/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 251-1369/91 z dne 28. 11. 1991,
sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, kot prodajalcem in
Rape Albino, EMŠO 1802905505206, Herbersteinova 16, Ljubljana, kot kupovalko,
za stanovanje št. 1 v suterenu na naslovu
Herbersteinova ulica 16, Ljubljana, vpisano
pri podvl. št. 3883/59, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje z
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2007
Dn 15347/2004
Os-15561/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Petrič Darinke, Unec
39, Rakek, ki jo zastopa Otium, d.o.o.,
Ljubljana, Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
82, na naslovu Rusjanov trg 9, Ljubljana, z
ident. št. 242.E, vpisano v podlvložku številka 2021/242, v katastrski občini Slape, dne
13. 4. 2007, pod opr. št. Dn 15347/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine.
– soinvestitorske pogodbe št. 459/85 z
dne 25. 3. 1985, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 10 in Urbančič Matjažem, roj. 10. 11. 1957, Ljubljana, Posavskega 28;
– I. dodatka k soinvestitorski pogodbi št.
85/010459 z dne 25. 3. 1985, katerega dogovorita Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD
Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10 in Urbančič Matjaž, Posavskega 28, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 2.
1990, sklenjene med Urbančič Matjažem,
rojenim 10. 11. 1957, Marinkov trga 13 (stan.
82), Ljubljana, kot prodajalcem in Randela
Alešem, rojenim 13. 9. 1963, Čepelnikova
10, Ljubljana kot kupcem,
za stanovanje št. 82 na naslovu Rusjanov trg 9, Ljubljana, z ident. št. 242.E, vpisano v podvložku št. 2021/242, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2007
Dn 12861/2004
Os-15562/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Stanislave Blagojević, Pot na Fužne 5, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
7, na naslovu Pot na Fužine 5, Ljubljana, z
ident. št. 54.E, vpisano v podvložku številka 1489/54, v katastrski občini Moste, dne
11. 4. 2007, pod opr. št. Dn 12861/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 633/81 z dne
13. 11. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, kot prodajalcem in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Ljubljana, Ljubljana,
Kersnikova 6, kot kupovalko,
– menjalne pogodbe z dne 26. 11. 1981,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana, Kersnikova 6/VI in
Benčina Leopoldom, Ljubljana, Polje cesta
5/7.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2007
Dn 26900/2003
Os-15564/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi Torić Emsa, Hladilniška pot 1/b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 1772-1060/115.
E in z ident. št. 1772-1060/116.E, vpisanih
v vl. št. 1995/2, k.o. Slape, dne 30. 3. 2007,
pot opr. št. Dn 26900/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
51-186/92-12/42 z dne 16. 1. 1992, sklenjene med RS RTV Slovenija – javni zavod v
Ljubljani, Kolodvorska 10, Ljubljana in Puconja Natašo, Polje XII/2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Dn 2461/2003
Os-15565/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ličen
Nives, Rjava cesta 2/b, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
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Dn 1811/2003
Os-15566/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Sotošek Jožefe, Žorgova 12, Ljubljana Črnuče, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini – stanovanju
št. 10 v mansardi, z ident. št. 87.E, s shrambo št. 10 na podstrehi, z ident. št. 88.E, v
Ljubljani, Polanškova ul. 44, vpisani v vl. št.
2214/35, k.o. Črnuče, dne 10. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 1811/1003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. BS 111/2-29/84 z dne
25. 12. 1984, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo SCT Slovenija Ceste Tehnika
o.sol.o., Titova 38, Ljubljana ter Rous Jožetom, Trg prekomorskih brigad 10, Ljubljana
in Zekič Nevenko, Cesta dveh cesarjev 182,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Dn 7188/2004
Os-15567/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Obrovac Marice in
Čančar Borota, oba Rjava cesta 2/b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1772-1144/011.E
in z ident. št. 1772-1144/012.E, vpisani v
vl. št. 2016/1, k.o. Slape, dne 10. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 7188/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– pogodbe št. 1603 z dne 18. 7. 1973,
sklenjene med GP Obnova, Titova c. 39,
Ljubljana in Nemec Albertom, Sp. Rudnik
II/26, Ljubljana, za stanovanje št. 54, v
4. nadstropju v bloku E-2, stan. soseska
M-S-6, k.o. Slape,
– kupne pogodbe z dne 12. 4. 1982,
sklenjene med Nemec Albetom, Rjava c.
2/b, Ljubljana ter Majkić Nebojem in Majkić
Marico, oba V Dolini 45, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1988, sklenjene med Majkić Nebojem in
Majkić Marico, oba Rjava c 2/b, Ljubljana
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ter Botonjič Mesudom, Marinkov trg 14,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007.
Dn 26068/2004
Os-15568/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je, zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Lukec Marjete,
Rjava cesta 2/b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1772-1144/041.E in z ident. št.
1772-1144/042.E vpisani v vl. št. 2016/1
k.o. Slape, dne 10. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 26068/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 2.
1983, sklenjene med Korečič Ivanom, Gregorčičeva 15/b, Nova Gorica in Vilič Emino,
Max str. 15, Berlin 65, Nemčija, za stanovanje št. 37, v 3. nadstropju v bloku na Rjavi
cesti 2/b, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4.
1985, sklenjene med Vilič Emino, Max str.
15, Berlin 65, Nemčija ter Pipa Andrejem,
Bratovževa pl. 3, Ljubljana in Godina Rado,
Vlahovičeva 39, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
Dn 21478/2006
Os-15569/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Cotič Jožice, Cviblje
34, Dolenjske Toplice, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini – stanovanju
št. 34 v 4. nadstropju s pomožnim prostorom
št. 34 v kleti, z ident. št. 1738-2335/034.E,
Kogojeva ulica 4, Ljubljana, vpisani v vl.
št. 3182/34, k.o. Dravlje, dne 11. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 21478/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36-02/91-4 z dne 7. 11.
1991, sklenjene med prodajalcem Svetom
zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana in kupcem Anzelc Borutom, Kogojeva 4, Ljubljana, za stanovanje
št. 34 v 4. nadstropju, s shrambo, Kogojeva
ul. 4, Ljubljana, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
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Dn 26908/2003
Os-15573/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Murakezi Marije, Rjava cesta 2/b, Ljubljana, ki jo zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1772-1144/025.E in z ident. št.
1772-1144/026.E vpisani v vl. št. 2016/1
k.o. Slape, dne 10. 4. 2007, pod opr. št. Dn
26908/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 1542 z dne 10. 7. 1973, sklenjene
med GP Obnova, Titova c. 39, Ljubljana ter
Murakezi Marijo in Murakezi Julko, obe Vodovodna 1, Ljubljana, za stanovanje št. 47,
v 3. nadstropju v bloku E-2, stan. soseska
M-S-6, k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 predlagatelice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Dn 28389/2004
Os-15574/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Harič Silve, Zaloška
cesta 78/a, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-01529/004.E vpisani v vl. št.
1674/1 k.o. Moste, dne 10. 4. 2007, pod opr.
št. Dn 28389/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. III/f-4/67 z
dne 10. 11. 1967, sklenjene med SGP Zidar
Kočevje ter Korelc Alojzijo in Korelc Stanislavom, oba Sp. Zadobrova 25, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
Dn 17702/2003
Os-15576/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rogelj Jane, Martina Krpana ulica 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah z ident. št. 1739-1037/036.E, z
ident. št. 1739-1037/037.E in z ident. št.
1739-1037/038.E, vpisanih v vl. št. 4517/1,
k.o. Zgornja Šiška, dne 11. 4. 2007, pod opr.
št. Dn 17702/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 199 z dne
12. 12. 1999, sklenjene med PTT Podjetje
Ljubljana p.o., Cigaletova 15, Ljubljana in
Rajh Jožetom, Martina Krpana 5, Ljubljana,
za stanovanje št. 37 v Ljubljani, Martina
Krpana 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
Dn 27496/2003
Os-15578/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Vajdič Jožefa, Prušnikova ulica 23, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lily Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 11, v 1. nadstropju
z balkonom in kletjo št. 11, v kletni etaži z
ident. št. 111.E, Prušnikova ul. 23, Ljubljana, vpisani v vl. št. 1902/34, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 10. 4. 2007, pod opr.
št. Dn 27496/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. L-1937/VZ-VA z dne 8. 10.
1971, sklenjene SGP Stavbenik Koper in
Slak Alenko, Cesta v Kleče 25, Ljubljana, za
stanovanje št. 11 v 1. nadstropju z balkonom
in kletjo št. 11, v kletni etaži, Prušnikova ul.
23, Ljubljana, k.o. Šentvid.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
Dn 28403/2004
Os-15579/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Smola Zlatka, Rusjanov trg 10, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-01529/026.E, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 12. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 28403/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
III/f-983/1-67 z dne 12. 12. 1967, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje in Toni Heleno,
Bavdkova 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
Dn 31216/2004
Os-15580/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Klavdija
Šušnjara, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičninah z ident. št. 1737-00984/005.
E in z ident. št. 1737-00984/006.E, vpisanih
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v vl. št. 2308/1 k.o. Tabor ter pri nepremičninah z ident. št. 1737-00983/0245.E,
z ident. št. 1737-00983/025.E, z ident. št.
1737-00983/026.E, z ident. št. 1737-00983/027.
E, z ident. št. 1737-00983/028.E in z ident.
št. 1737-00983/029.E, vpisanih v vl. št.
2306/1, k.o. Tabor, dne 30. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 31216/2004 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe št. 9/88 z dne 23. 5.
1988, sklenjene med SOZD ZIGP Imos Ljubljana, Linhartova 11a, Ljubljana in Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Moša Pijadejeva 39, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007

pogodbe št. 190/69 z dne 21. 6. 1969, sklenjene med Štradjot Alojzem in Stanislavo,
Glavarjeva 20, Ljubljana in Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje.
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 22. 5. 2007

Dn 32632/2005
Os-15581/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zorc
Antonije, Omersova 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
parc. št. 836/14 in 836/15, vpisani v vl. št.
1344, k.o. Glince, dne 19. 4. 2007, pod opr.
št. Dn 32632/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Litostroj, Djakovičeva 36, Ljubljana in Cimperman Darkom, za hišo IV. faze, na zazidalnem otoku
SŠ 12-Podutik,
– aneksa št. I k pogodbi za objekt št. 13
z dne 9. 10. 1985, sklenjenega med Stanovanjsko zadrugo Litostroj, Djakovičeva 36,
Ljubljana in Cimperman Darkom, za hišo IV.
faze na zazidalnem otoku SŠ 12-Podutik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem 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 18. 5. 2007
Dn 5828/2003
Os-15585/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Špragar Tatjane, Ljubeljska 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, stanovanju št. 12 v
3. nadstropju, s shrambo, z ident. št. 211.
E, Ljubeljska 19, Ljubljana, vpisani v vl. št.
4036/45, k.o. Zgornja Šiška, dne 10. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 5828/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
0110/PD-659/OBR z dne 18. 12. 1992, sklenjene med Podjetjem Litostroj Holding d.d.,
Litostrojska 40, Ljubljana in Kosi Nežko, Ljubeljska 19, Ljubljana, za stanovanje št. 12
v 3. nadstropju, s shrambo, Ljubeljska 19,
Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Dn 32385/2004
Os-15586/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Arnautovič Marije,
Zaloška cesta 78a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-01529/068.E, vpisani v vl.
št. 1674/1, k.o. Moste, dne 22. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 32385/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
III/f-100/1-68 z dne 24. 2. 1968, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje ter Kolar Francijem
in Kolar Malči, oba Klunova 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
Dn 22031/2002
Os-16391/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Zabovnik, Stražarjeva 19, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na stanovanju
v izmeri 35,71 m2 in pomožnem prostoru
v izmeri 6,09 m2, na naslovu Ul. Hermana
Potočnika 23, Ljubljana, z ident. št. 21.E
in 22.E, vpisani v vl. št. 348/12, k.o. Nove
Jarše, pod opr. št. Dn 22031/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene dne 21. 9. 1972, št. 72-89-S, sklenjene
med GIP Gradis Ljubljana in Stenko Pavlo,
Črtomirova 21, Ljubljana, za stanovanje v
izmeri 35,71 m2 in pomožni prostor v izmeri
6,09 m2, na naslovu Ul. Hermana Potočnika
23, Ljubljana, z ident. št. 21.E in 22.E, vpisani v vl. št. 348/12, 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 25. 5. 2007
Dn 30368/2004
Os-16392/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja Štradjota, Pribinova 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 110.E, vpisani v podvl. št. 659/34,
k.o. Bežigrad, dne 26. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 30368/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
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Dn 37457/2004
Os-16393/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Pikolnik, Kajuhova cesta 36, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 107.E, vpisani v podvl.
št. 1452/22, k.o. Moste, dne 30. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 37457/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 465-111/65
z dne 18. 10. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Obs Ljubljana Moste-Polje in Šmuc Markom.
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 22. 5. 2007
Dn 33236/2004
Os-16394/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Uroša
Mušića, Novo Polje cesta I/053, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 1772-01420-004, k.o. Slape, dne
28. 3. 2007, pod opr. št. Dn 33236/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 4, v pritličju, v skupni izmeri 59,52 m2, z ident. št. 01420/004,
Polje cesta V/4, Ljubljana, podvl. št. 2215/1,
parc. št. 4.E, k.o. Slape, ki je bila sklenjena
med strankami: Marika Petkovska, Metodije
Jovanovski (kot prodajalca) in Marija Košir
(kot kupovalka) z dne 5. 9. 1995.
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 22. 5. 2007
Dn 29250/2006
Os-16395/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Magdalene Tovornik,
Letonjeva ulica 4, Maribor, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
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vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, z
identifikatorjem 43.E, vpisani v podvložek št.
1448/50, k.o. Brinje I, dne 20. 3. 2007, pod
opr. št. Dn 29250/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 46/79 z dne 7. 6.
1979, sklenjene med Zadružnim gradbenim
podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova
5, katerega zastopa Staninvest Ljubljana,
TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6,
ki ga zastopa direktor TOZDa Bajt Slavko,
dipl. ing. arh. (kot prodajalec) in Spomenko
Olujič, roj. 21. 1. 1947 ter Sergesom Olujičem, roj. 9. 6. 1973, oba stanujoča Cesta
v Mestni log 40, Ljubljana (kot kupca) za
stanovanje št. 43, v VI. nadstropju, v izmeri
76,15 m2, v stolpnici ST-3, v Hoshiminhovi
ulici v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2007
Dn 1242/2006
Os-16396/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ernesta Kržišnika, Ulica
bratov Učakar 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 4278/29, k.o. Zgornja Šiška, dne
4. 4. 2007, pod opr. št. Dn 1242/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
74-4860/K z dne 7. 2. 1974, sklenjene med
prodajalcem GIP Ingrad, Celje, Ljubljanska
6 in Kržišnik Ernestom, Cesta na Loko 2a,
Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
Dn 26953/2006
Os-16397/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Živkoviča, Župančičeva cesta 34, Grosuplje, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2885/9,
k.o. Bežigrad, dne 23. 4. 2007, pod opr.
št. Dn 26953/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 593 z dne
25. 5. 1968, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana
in kupovalko Anico Škerjanec iz Ljubljane,
Zbašnikova 10,
– darilne pogodbe z dne 21. 9. 1992,
sklenjene med darovalcem Markom Škerjancem in obdarjenko Majo Škerjanec, oba
iz Ljubljane, Topniška 60.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
Dn 2630/2006
Os-16398/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Damjana Kovača, Seča
80D, Piran, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini z ident. št. 114.E, vpisani v
podvl. št. 4159/38, k.o. Zgornja Šiška, dne
11. 4. 2007, pod opr. št. Dn 2630/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
78-6051 z dne 10. 1. 1978, sklenjene med
GIP Ingrad, Celje, Ljubljanska cesta 16,
kot prodajalcem in Ostanek Vitomirjem, roj.
4. 10. 1947, Gaberje pri Stični 32, Ivančna
Gorica in Repič Katjo, roj. 3. 3. 1951, Ljubljana, Sattnerjeva 11B, kot kupcema.
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 23. 5. 2007
Dn 32654/2004
Os-16400/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Janeza Gačnika, Srednjevaška ulica 39, Lavrica, Škofljica, ki ga
zastopa SPL Ljubljana d.d., Frankopanska
18a, 1519 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino z identifikatorjem
1772-1420-19, k.o. Slape, dne 26. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 32654/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. IV-219/69 z dne 31. 10. 1969, ki je bila
sklenjena med strankama gradbenim podjetjem Obnova Ljubljana (kot prodajalec) in
Gačnik Janezom (kot kupec).
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 22. 5. 2007
Dn 33447/2004
Os-16402/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Olge Gindiciosi, Črna
vas 39, Ljubljana, ki jo zastopa SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z identifikatorjem 1772-1420-7,
k.o. Slape, dne 26. 3. 2007, pod opr. št.
Dn 33447/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
menjalne pogodbe o menjavi stanovanja št.
7, v 1. nadstropju, v skupni izmeri 41,38 m2,

Polje cesta V/4, Ljubljana, parc. št. 977/7,
971/12, k.o. 1772 Slape, ki je bila sklenjena
med Zupančič Jožico (kot prvopogodbena
stranka) in Danico Jančar (kot drugopogodbena stranka) z dne 31. 10. 1986.
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 podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
Dn 33349/2006
Os-16405/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Pavle Bago, Glavarjeva 12A, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
2827/121, k.o. Bežigrad, dne 20. 4. 2007,
pod opr. št. Dn 33349/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pogodbe št. 172/65 z dne
18. 10. 1965, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje (sedaj GPG d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje) kot prodajalcem in Pavlo Bago,
stanujočo takrat Tesovnikova 114, Ljubljana
(sedaj Glavarjeva ulica 1A, Ljubljana) kot
kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljana
dne 22. 5. 2007
Dn 10632/2002
Os-16407/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mete Bojec Stegenšek, Kunaverjeva 8, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za dvosobno stanovanje št. 711, v VII. nadstropju stavbe
Kunaverjeve 8, Ljubljana, z identifikatorjem
149.E, vpisano pri podvložku št. 2945/132,
k.o. Dravlje in za sušilnico št. S 619, v VI.
nadstropju stavbe Kunaverjeva 8, Ljubljana, z identifikatorjem št. 174.E, vpisano pri
podvložku št. 2945/132, k.o. Dravlje, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 10632/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 20. 1. 1978,
sklenjene med Giposs SOZD in Grašič Slavico,
– darilne pogodbe z dne 21. 8. 1978
sklenjene med darovalko Slavico Grašič,
Lakotence 19, Ljubljana in obdarjencem Milanom Grašičem, Lakotence 19, Ljubljana,
za stanovanje št. 7/11, s pritiklinami v izmeri
59 m2, v VII. nadstropju, drugo stopnišče
smer SJ v stanovanjskem objektu BIII, na
parc. št. 951/11, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2007
Dn 9493/1999
Os-16412/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Lebar
Branka, Polanškova 44, Ljubljana-Črnuče,
ki ga zastopa odvetniška družba Grobelnik in partnerji, o.p., d.n.o., Dalmatinova 11,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnini z ident. št. 66.E in 67.E, obe
vpisani v podvl. št. 2214/27, k.o. Črnuče,
dne 7. 3. 2007, pod opr. št. Dn 9493/1999,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe številka BS 111/2-136/85 z
dne 6. 9. 1985, ki sta jo sklenila Stanovanjska zadruga SCT Slovenija ceste Tehnika,
Ljubljana ter Lebar Ignac in Lebar Anton,
– aneksa številka 1 k pogodbi številka
BS 11172-136/85 z dne 5. 3. 1986,
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 2.
1995, ki so jo sklenili Lebar Ignac in Lebar
Anton ter Pristan d.o.o..
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 23. 5. 2007
Dn 20213/2005
Os-16414/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Amalije Pipenbacher, Nanoška
15, Ljubljana, ki jo zastopa Percom – Perdan Saša, s.p., Jezerska 41, Kranj, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini z
identifikatorjem 15.E in 16.E, vpisani v podložku št. 918/8, k.o. Medvode, dne 18. 1.
2007, pod opr. št. Dn 20213/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe, št.
71-3614 z dne 22. 3. 1971, ki sta jo sklenila
prodajalec SGP Tehnik, Stara cesta 2, Škofja Loka, ki ga zastopa direktor Miroslav Pleša in kupovalka Ivanka Vodopivec, roj. 1. 5.
1942, Preska 74, Medvode, za stanovanje z
oznako CII/8, v objektu SB-3, 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 znotraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 5. 2007
Dn 7277/2007
Os-16416/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nine Gorišek Miksić,
Gregorčičeva 25, Maribor, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 1864/46, k.o. Ježica, dne 17. 4.

2007, pod opr. št. Dn 7277/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. L-1660 BV/PF, o prodaji in
nakupu stanovanja z dne 6. 6. 1979, sklenjene med SGP Stavbenik Koper n.sol.o.,
TOZD GO Ljubljana n.sol.o., ki ga zastopa
Baša Vojko oec., ref. prodaje stanovanj in
kupcem SIS za gradnjo cest, Beethovnova
4, Ljubljana, ki ga zastopa direktor delovne
skupnosti mag. Jože Jenko, dipl. ing., za
stanovanje št. 46, v VII. nadstropju objekta
Glinškova ploščad 11, Ljubljana,
– kupoprodajne pogodbe št. 160-83 FM z
dne 8. 3. 1983, sklenjene med prodajalcem
SIS za gradnjo cest Ljubljana, Beethovnova
4, ki jo zastopa direktor delovne skupnosti
mag. Jože Jenko, dipl. ing. in kupcem Dimitrijević Mišom, Ljubljana, Stegne 14, za
stanovanje št. 46, v VII. nadstropju objekta
Glinškova pl. 11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
Dn 24129/2006
Os-16418/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Boštjana Mencingarja, Glinškova ploščad 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 1864/49, k.o. Ježica, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 24129/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine pogodbe št. L-1660
BV/PF, o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 6. 6. 1979, sklenjene med SGP Stavbenik Koper, TOZD GO Ljubljana in SIS za
gradnjo cest.
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 22. 5. 2007
Dn 20821/2002
Os-16420/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marije Jenc, Kajuhova
ulica 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
1452/12, k.o. Moste, dne 20. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 20821/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine kupoprodajne pogodbe z dne 3. 9.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje in Srečkom Bergantom.
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
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
Dn 2205/2006
Os-16424/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Ljubice Bulič, Tržaška
cesta 109, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za posamezni del stavbe, z identifikatorjem št. 1723-4981-8, vpisanem v podvložku št. 427/8, k.o. Vič, dne 27. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 2205/2006 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. PI-904/89 z dne
14. 12. 1989, sklenjene med Železniškim
gospodarstvom – Prometnim institutom Ljubljana, Moše Pijade 39, ki ga zastopa v.d.
direktorja mag. Slavko Hanžđel, dipl. ing.
(prodajalec) ter Markom Colnarjem, Tržaška
cesta 109, Ljubljana (kupec),
– pogodbe z dne 25. 4. 1990, sklenjene
med Markom Colnarjem, Tržaška cesta 109,
Ljubljana (prodajalec) ter Jankom in Ljubico
Bulič, Srenja vas št. 7, Črnomelj (kupca).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za 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 25. 5. 2007
Dn 21141/2002
Os-16438/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Aleša Miheliča, Dolenska cesta 62, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, na nepremičninah z ident. št.
25.E, 26.E in 27.E, vpisani v vl. št. 4087/9,
k.o. Karlovško predmestje, pod opr. št. Dn
21141/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe, sklenjene dne 15. 1. 1963, št.
694/62, sklenjene med Stan. skladom Občine Ljubljana Vič-Rudnik in Indof Maksom,
Livada 29, Ljubljana, na nepremičninah z
ident. št. 25.E, 26.E in 27.E, vpisani v vl. št.
4087/9, k.o. Karlovško 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 25. 5. 2007
Dn 21235/2002
Os-16439/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mlinšek Boruta, Klanska 3, Medvode, ki ga zastopa Geosvet,
d.o.o., Adamičeva 10, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, na stanovanju v IV.
etaži, v izmeri 52,24 m2 in pomožni prostor
v 1. etaži, v izmeri 8,48 m2, vse na naslovu Klanska 3, Medvode, z ident. št. 7.E in
8.E, vpisani v vl. št. 909/8, k.o. Medvode,
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pod opr. št. Dn 21235/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe sklenjene dne 13. 1.
1970, št. 70-2706, sklenjene med SGP Tehnik Škofja Loka in Mlinšek Borutom, Klanska
3, Medvode, za stanovanje v IV. etaži, v izmeri 52,24 m2 in pomožni prostor v 1. etaži
v izmeri 8,48 m2, vse na naslovu Klanska 3,
Medvode, z ident. št. 7.E in 8.E vpisani v vl.
št. 909/8, 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 navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007
Dn 29949/2006
Os-16440/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mojce Herman, Litijska cesta 83, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 1488/230, k.o. Moste, dne 26. 3.
2007, pod opr. št. Dn 29949/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine prodajne pogodbe z
dne 6. 9. 1994, sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Štihova
26 in Herman Mojco, Litijska 83, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 5. 2007.
Dn 7658/2007
Os-16442/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Janje Puklavec Groznik in Pavla Groznika, Ulica bratov Učakar
118, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
4425/31 in 4425/58, k.o. Zgornja Šiška, dne
11. 5. 2007, pod opr. št. Dn 7658/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe št.
79-6631 z dne 15. 1. 1979 in aneksa z dne
9. 8. 1979, sklenjene med Gip Ingrad Celje,
kot prodajalcem in Šebenik Tatjano in Pavlom, kot kupcema.
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 23. 5. 2007
Dn 7657/2007
Os-16445/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Alenke Jelenc Puklavec in Puklavec Janka, Ulica
bratov Učakar 50, Ljubljana, zaradi vknjižbe
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lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 4697/47, k.o. Zgornja Šiška, dne
11. 5. 2007, pod opr. št. Dn 7657/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine kupne pogodbe št.
72-4063/K z dne 19. 1. 1972 in pogodbe
o spremembi kupne pogodbe z dne 9. 10.
1972, sklenjene med GIP Ingrad Celje kot
prodajalcem in Puklavec Jankom ter Puklavec Jelenc Alenko kot kupcema.
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 23. 5. 2007
Dn 33465/2004
Os-16447/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milke Galez, Slovenska cesta 47, Ljubljana,
ki jo zastopa SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino z identifikatorjem 1772-01420-025, k.o. Slape, dne
26. 3. 2007, pod opr. št. Dn 33465/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 1663
z dne 15. 2. 1974, ki je bila sklenjena med
strankama Splošnim gradbenim podjetjem
Obnova (kot prodajalec) in Maujčič Arifom
(kot kupec).
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 22. 5. 2007
Dn 25347/2004
Os-16449/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Bogomira Petra Trobiša, Malnarjeva ul. 21, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje 83/X, na naslovu Na Korošci 2, Ljubljana, z identifikacijsko št. 1738-01494-043,
k.o. Dravlje, dne 26. 3. 2007, pod opr. št. Dn
25347/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 28/82 z
dne 27. 12. 1982, in dodatka z dne 28. 2.
1984, sklenjene med Giposs Inženiringom,
TOZD Inženiring, Kolodvorska 5, Ljubljana
in Postajo milice, Ljubljana – Šiška, Celovška 140, Ljubljana,
– pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne
17. 5. 1984, sklenjene med Komunalno
skupnostjo Občine Ljubljana – Šiška, Celovška 135, Ljubljana in Republiškim sekretariatom za notranje zadeve, Upravo za
notranje zadeve Ljubljana – mesto, Prešernova 18, Ljubljana,
– sporazuma št. 1/89 z dne 29. 12. 1989,
sklenjenega med Skladom stavbnih zemljišč
mesta Ljubljane, Tomšičeva 6, Ljubljana in

Francem Foltynom, Bratov Komel 66/a, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
Dn 1330/2007
Os-16906/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta
Gabrijelčiča, Gornji trg 39, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 466/42, k.o. Poljansko
predmestje, dne 20. 4. 2007, pod opr. št.
Dn 1330/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 11. 1968,
sklenjene med KS Poljane in Jošt Janezom,
Ilirska 34, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2007
Dn 16889/2006
Os-16388/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Gabriele Pongratz, Trg Dušana Kvedra 12,
Maribor, ki jo zastopa Limen d.o.o., Cafova
ul. 5, Maribor, po dir. Borisu Pajnkiharju, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 19, vpisanem v podvl. št. 1996/20, k.o.
Koroška vrata, dne 9. 5. 2007, pod Dn št.
16889/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6.
1993, o prodaji stanovanja št. 19, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Vrbanska ul. 16a, parc. št. 1257, k.o. Koroška
vrata, sklenjene med SGP Stavbar Podjetje
Visoke gradnje d.o.o., Industrijska ul. 13,
Maribor, kot prodajalcem in Termin, Podjetje
za storitve in promet blaga d.o.o., Strossmayerjeva ul. 26, Maribor, kot kupcem in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupca za to stanovanje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7.
1993, o prodaji stanovanja št. 19, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Vrbanska ul. 16a, parc. št. 1257, vl. št. E5,
k.o. Koroška vrata, sklenjene med Termin,
Podjetje za storitve in promet blaga d.o.o.,
Strossmayerjeva 26, Maribor, kot prodajalcem in Andrejem Pšagom, Vrbanska ul. 16a,
Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice za to
stanovanje;
– darilne pogodbe z dne 3. 9. 1993, sklenjene med Andrijo Pšagom, Vrbanska 16a,
Maribor, kot darovalcem in Marijo Pšag,
Vrbanska 16a, Maribor, kot obdarjenko, s
katero je darovalec podaril in izročil obdarjenki v last in posest stanovanje št. 19, v III.
nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
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Vrbanska ul. 16a, parc. št. 1257, vl. št. E5,
k.o. Koroška vrata in na njem dovolil vpis
lastninske pravice na ime obdarjenke;
– darilne pogodbe z dne 3. 9. 1993, sklenjene med Marijo Pšag, Vrbanska 16a, Maribor, kot darovalko in Jelko Pongrac, Trg
Dušana Kvedra 12, Maribor, kot obdarjenko,
s katero je darovalka podarila in izročila obdarjenki v last in posest stanovanje št. 19, v
III. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru,
Vrbanska ul. 16a, parc. št. 1257, vl. št. E5,
k.o. Koroška vrata in na njem dovolila vpis
lastninske pravice na ime obdarjenke.
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 Mariboru
dne 9. 5. 2007

zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Občino Tolmin kot
prodajalko in Ljahi Zlatijo kot kupovalko z
dne 26. 1. 1993, sklenjene na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91)
za stanovanje v Tolminu, na naslovu Bazoviška ulica 15, z identifikacijsko številko
2248-238-4, na parc. št. 124/1, 124/3 in
738/2, k.o. Tolmin, vpisanem v podvložku
št. 1191/4.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Košič Vladimirja, roj. 12. 9. 1956,
Bazoviška ulica 15, Tolmin.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 22. 5. 2007

Dn 16445/2006
Os-16993/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pipeta, storitveno podjetje d.o.o., Koroška c.
113b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 246.S, vl. št.
1335, k.o. Pekre, pod Dn št. 16445/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 8. 6. 2006, o prodaji nepremičnine,
parc. št. 246, vl. št. 1335, k.o. Pekre, sklenjene med Dušanom Beletom, Glinškova
ploščad 22, Ljubljana, kot prodajalcem in
Pipeto, storitveno podjetje d.o.o., Koroška
c. 113b, Maribor, kot kupcem in s katero je
prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na
ime kupca za to nepremičnino.
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 Mariboru
dne 29. 5. 2007
Dn 9271/2006
Os-17576/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Srečka Preložnika, Plečnikova ul. 9, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 4, v podvl. št. 1885/4, k.o. Koroška vrata,
pod Dn št. 9271/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/2-1860/217-Ga z
dne 3. 8. 1964, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 4, v I. nadstropju stanovanjskega
bloka v Mariboru, Smetanova 80, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Občine Maribor Center, ki ga zastopa Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo Okraja
Maribor, kot prodajalcem ter dr. Lukman
Brankom in Marijo, Grad 180, Prekmurje,
kot kupcema.
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 Mariboru
dne 31. 5. 2007
Dn 5967/2007
Os-17957/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Luke
Vračka, Ul. Frana Kovačiča 11a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
56, podvl. št. 745/58, k.o. Maribor Grad, pod
Dn št. 5967/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 6. 5. 1976, sklenjene med Tovarno mesnih izdelkov Maribor
– Košaki in Naglič Katjo ter Milanom, oba Krekova ul. 27, Maribor, na podlagi katere je Tovarna mesnih izdelkov Maribor – Košaki dobila
enosobno stanovanje št. 56, v VIII. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Krekova ul.
27, parc. št. 226/2, vl. št. 404, k.o. Grajski Marof, v zameno za svojo nepremičnino, s katero
sta Naglič Milan in Katja dovolila na njem vpis
lastninske pravice oziroma vknjižbo družbene
lastnine z imetnikom pravice uporabe Tovarna
mesnih izdelkov Maribor,
– darilne pogodbe z dne 20. 4. 2001,
sklenjene med Rihardom Vračkom, Ul. Frana Kovačiča 11a, Maribor, kot darovalcem in
Luko Vračkom, Ul. Frana Kovačiča 11a, Maribor, kot obdarjencem, s katero je darovalec
podaril in izročil v last in posest obdarjencu
svojo nepremičnino – stanovanje št. 56, v
VIII. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Krekova ul. 27, parc. št. 1427, vl. št.
745, k.o. Maribor Grad, in na njej dovolil vpis
lastninske pravice na ime obdarjenca.
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 Mariboru
dne 6. 6. 2007
Dn 5602/2006
Os-17367/07
Pri okrajnem sodišču na Ptuju je s sklepom opr. št. Dn 5602/2006 z dne 18. 5.
2007, uveden postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe, sklenjene med Rojko Danico in Rojko
Dušanom, kot prodajalcema in Grimšič Janezom, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na prodajo nepremičnine parc. št. 347/3, pripisano pri vl. št.
296, k.o. Krčevina pri Vurbergu.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Grimšič Janeza, roj. 7. 12. 1937, EMŠO
0712937500092, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi – ZKK-1 (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 6. 2007
Dn 2063/2006
Os-17599/07
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Košič Vladimirja, Bazoviška ulica 15, Tolmin, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
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Amortizacije
N 729/2006
Os-14658/07
Na predlog predlagatelja Darka Koserja,
stan. Hočko Pohorje 75/b, 2311 Hoče, bodo
razveljavljene delnice na ime predlagatelja
pri KRS Tabor d.d., Maribor, št. I-A-24028
do I-A-24032 št. glasov 5, po potrdilu KRS,
če jih v 90 dneh od te objave nihče ne pokaže sodišču ali ne ugovarja zoper njeno
razveljavitev.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 5. 2007
N 742/06
Os-17965/07
V nepravdnem postopku predlagateljice
Ane Semprimožnik, Železnikova ul. 16, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor,
Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 4 navadnih
imenskih delnic – kosovne, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-12348 do I-A-12351, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 735/06
Os-17966/07
V nepravdnem postopku predlagatelja
Danila Milovića, Irgoličeva 58, p. Sp. Hoče,
zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko
razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 5 navadnih
imenskih delnic – kosovne, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-23118 do I-A-23122, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
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V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 746/06
Os-17967/07
V nepravdnem postopku predlagatelja Nebi Racaj, Štantetova ul. 14, Maribor,
zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko
razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 navadnih
imenskih delnic – kosovne, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-2292 do I-A-2294, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 755/06
Os-17968/07
V nepravdnem postopku predlagatelja
Branka Jarca, Ljubljanska ul. 19, Maribor,
zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko
razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 navadnih
imenskih delnic – kosovne, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-15198 do I-A-15200, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 705/06
Os-17971/07
V nepravdnem postopku predlagatelja
Petra Denaca, stanujočega Gubčeva ul.
2, Lenart v Slovenskih Goricah, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni
sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c.
49, v postopku za razveljavitev listin (amortizacija listin), in sicer 6 delnic KRS Tabor
d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih
od I-A-28226 do I-A-28231 sodišče poziva
vse, ki so zgoraj navedene listine našli, da
to sporočijo sodišču v roku 60 dni oziroma
najdene listine predložijo sodišču ter vse
upravičence iz listin, da v priglasitvenem
roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 720/06
Os-17972/07
V nepravdnem postopku predlagatelja Vaso Zarič, Trg Dušana Kvedra št. 8,
Maribor, ki ga zastopa odv. Mateja Zarič
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Bukovnik, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d.,
Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za
razveljavitev listin (amortizacija listin), in
sicer 3 delnic KRS Tabor d.d., Kardeljeva
c. 49, Maribor, po apoenih od I-A-7414 do
I-A-7416, ki glasijo na prinosnika oziroma na
ime predlagatelja, sodišče poziva vse, ki so
zgoraj navedene listine našli, da to sporočijo
sodišču v roku 60 dni oziroma najdene listine predložijo sodišču ter vse upravičence
iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo
svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 701/06
Os-17973/07
V nepravdnem postopku predlagatelja
Avgusta Rojhta, Mlekarniška ul. 10, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor,
Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 delnic
KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor,
po apoenih od I-A-7039 do I-A-7041 sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave oklica v
Uradnem listu RS, bodo zgoraj navedene
listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 802/07
Os-18538/07
V nepravdnem postopku predlagateljice
Suvade Frank, Verstovška ul. 6, Maribor,
zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko
razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 navadnih
imenskih delnic – kosovnih, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-35849 do I-A-35851, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagateljice, sodišče poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listne ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica,
bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče Mariboru
dne 14. 6. 2007
N 710/07
Os-18539/07
V nepravdnem postopku predlagateljice Mojce Obed, Kaniža 14/f, 2212 Šentilj
v Slovenskih Goricah, zoper nasprotnega
udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev listin (amortizacija
listin), in sicer 5 navadnih imenskih delnic
– kosovnih, KRS Tabor d.d., Kardeljeva c.
49, Maribor, po apoenih od I-A-36321 do
I-A-36325, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagateljice, sodišče poziva
vse, ki so zgoraj navedene listine našli, da
to sporočijo sodišču v roku 60 dni oziroma

najdene listine predložijo sodišču ter vse
upravičence iz listin, da v priglasitvenem
roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica,
bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007
N 706/07
Os-18540/07
V nepravdnem postopku predlagatelja
Tomislava Šokčevića, Prušnikova 22, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor,
Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 navadnih
imenskih delnic – kosovne, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-3192 do I-A-3194, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagatelja, sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica,
bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007
N 714/07
Os-18542/07
V nepravdnem postopku predlagateljice
Pauline Habič, Trga Dušana Kvedra 10, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor,
Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 3 navadnih
imenskih delnic – kosovnih, KRS Tabor d.d.,
Kardeljeva c 49, Maribor, po apoenih od
I-A-6012 do I-A-6014, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagateljice, sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listne ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica,
bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007
N 720/07
Os-18543/07
V nepravdnem postopku predlagateljice Irene Prelog, Radvanjska 120, Maribor,
zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko
razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev
listin (amortizacija listin), in sicer 4 navadnih
imenskih delnic – kosovnih, RSS Tabor d.d.,
Kardeljeva c. 49, Maribor, po apoenih od
I-A-2243 do I-A-2246, ki glasijo na prinosnika oziroma na ime predlagateljice, sodišče
poziva vse, ki so zgoraj navedene listine
našli, da to sporočijo sodišču v roku 60 dni
oziroma najdene listine predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listin, da v priglasitvenem roku priglasijo svoje pravice.
V primeru, da se izgubljene listine ne
najdejo v roku 60 dni od objave tega oklica, bodo zgoraj navedene listine razveljavljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
369/2007
Os-14921/07
Okrožno sodišče v Celju je na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, toženi stranki Elviru
Ikiću, naslov zadnjega stalnega prebivališča
Goriška cesta 43, Velenje, v pravdi zaradi
plačila odškodnine določilo začasno zastopnico, odvetnico Andrejo Ferme, Ljubljanska
cesta 6, Celje, ki bo toženo stranko zastopala, dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo Velenje ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 2007
P 11/2007
Os-16181/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožečih strank 1. Alojza Pluta, Griblje
89b, p. Gradac in 2. Valči Plut, Griblje 89b,
p. Gradac, proti toženim strankam neznanim
dedičem neznanega bivališča po umrlem
Nikoli Vranešiču, z zadnjim bivališčem 2107
Fall st. Nelson, b.b. Kanada, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pcto 10 EUR, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
15. 5. 2007 postavlja začasnega zastopnika
neznanim dedičem neznanega bivališča po
umrlemu Nikoli Vranešiču, z zadnjim bivališčem na naslovu 2107 Fall st. Nelson, b.b.
Kanada.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Ivan Kukar, Župančičeva ulica
4, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke – neznane dediče neznanega bivališča po umrlemu Nikoli Vranešiču,
za zadnjim bivališčem na naslovu 2107 Fall
st. Nelson, b.b. Kanada, v se do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 5. 2007
Pl 39/2006
Os-17384/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., OE Kranj, Bleiweisova c. 20, Kranj, zoper toženo stranko Edina Šisteka, Podlubnik
152, Škofja Loka, zaradi plačila 2.296,80
EUR (prej 550.405,10 SIT), postavilo tožencu začasnega zastopnika, odvetnika Franca
Goličiča iz Kranja. Začasni zastopnik bo zastopal toženca v postopku, vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2007
II P 3633/2006
Os-16903/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Maji Jurić, v pravdni zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova 8, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Ada Žerko, zoper toženo stranko

Urško Hodnik, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
zaradi plačila 464,74 EUR s pp, dne 22. 5.
2007 sklenilo:
toženi stranki Urški Hodnik, neznanega
prebivališča, se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Koprivšek Katja, Miklošičeva 13, Ljubljana, ki bo zastopala toženo
stranko v postopku zaradi plačila 464,74
EUR s pp.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 2007
P 3978/2006
Os-17379/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Emila Zormana,
Ulica Josipa Ogrinca 2, Kamnik, ki ga zastopajo odvetniki Ivo Kekec, Maks Mihelčič in Brigita Markovič iz Kamnika, proti
toženima strankama 1. Danetu Beliču, nazadnje Vošnjakova ulica 8, Ljubljana, in 2.
Gorazdu Renko, Cesta Ceneta Štuparja
28a, Ljubljana, zaradi izpodbijanja pravnega dejanja (vsp 14.605,24 €), dne 31. 5.
2007 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
prvotoženi stranki Danetu Beliču postavi
začasni zastopnik, odvetnik Luka Vižintin,
Beethovnova 5, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik od
dneva postavitve do tedaj, dokler prvotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 5. 2007
P 3554/2005
Os-17390/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Givo družba za gradnjo, inženiring in vodenje investicij d.o.o.,
Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki jo zastopa Danica Čuk, odvetnica v Ljubljani, proti
toženi stranki Bogdanu Tomaszewskemu,
Handlova 14, 05-120 Legionovo, Poljska,
zaradi plačila odškodnine 20.420,20 EUR,
dne 19. 4. 2007 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Bogdanu Tomaszewskemu
postavi začasni zastopnik, odvetnik Žiga
Klun, Dalmatinova ulica 10, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v
predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice ima začasni zastopnik o dneva postavitve do tedaj, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2007
I 11380/2006
Os-12094/07
Na podlagi sklepa Okrajno sodišča v
Mariboru, opr. št. I 2006/11380 z dne 4. 4.
2007, v skladu za določili 82., 83., in 84.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in za-

Št.

60 / 6. 7. 2007 /

Stran

5315

varovanju, se dolžniku Zvonku Pintariču,
Dupleška cesta 73, Maribor, kot začasna
zastopnica postavi odvetnica Tjaša Vogrin,
Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavila skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2007
I P 937/2005
Os-14589/06
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici svetnici Mariji Terboča – Zalti, v
pravdni zadevi tožeče stranke Polone Vincent, stan. Dolarjeva ulica 12, Maribor, zoper
toženo stranko Michaela Vincenta, nazadnje
stan. St. Freiherr-vom-Steinstrasse, Mainz,
Republika Nemčija, zaradi razveze zakonske zveze, na predlog tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika, na podlagi
določb 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), izven
naroka, dne 5. 5. 2006 sklenilo:
toženi stranki Michaelu Vincentu, nazadnje stanujočemu St. Freiherr-vom-Steinstrasse, Mainz, Republika Nemčija, se kot
začasni zastopnik, postavi odvetnik Kirbiš
Andrej iz Maribora.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
dokler toženec ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2006
5 I 2002/01531
Rg-15618/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 5 I 2002/01531 z dne
17. 5. 2007, v skladu z določili 82., 83. in
84. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju se dolžniku Marjanu Toplaku
kot začasni zastopnik postavi Nenad Zečević, s pisarno na Svetozarevski 10/II v
Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika od dneva postavitve 17. 5. 2007
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 5. 2007
N 71/2006
Os-17722/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Primorje
Export p.o. Nova Gorica – v stečaju, Vipavska c. 13, Nova Gorica, zoper nasprotnega udeleženca Grmada S.R.L., Via Cicerone 2, Trst, Italija, neznanega naslova,
zaradi pologa na sodni depozit, izven naroka dne 4. 7. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku
se nasprotnem udeležencu Grmada S.R.L.
postavi začasnega zastopnika, odv. Petra
Gabra iz Nove Gorice, kateri bo nasprotnega udeleženca zastopal v nepravdni zadevi
N 71/2007 pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 6. 2007
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N 88/2006
Os-18529/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Puc Franka,
Šempas 65, ki ga zastopa odv. Mevlja Turk
Branka iz Nove Gorice, zoper nasprotno
udeleženko Validoni Rozalijo, Siena, Via Elisa 1, Pienza, Italija, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo, izven naroka
dne 14. 6. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Validoni Rozaliji postavi začasno zastopnico, odv. Ano Jug iz
Nove Gorice, katera bo nasprotno udeleženko zastopala v nepravdni zadevi N 88/2006
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2007
I 1486/2006
Os-15179/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnice NLB Leasing d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o. iz Ljubljane, zoper
dolžnika Šubašič Edina, Šegova ulica 16,
Novo mesto, zaradi izterjave 904,42 EUR
s. pp sklenilo:
dolžniku Edinu Subašiću, neznanega bivališča, se postavi začasni zastopnik – odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega.
Naloga začasnega zastopnika je, da ima
v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika od dneva postavitve pa
do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler pristojni Center za socialno delo ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 19. 4. 2007
P 175/2007
Os-17451/07
Okrožno sodišče v Novem mestu je dne
4. 6. 2007, v pravdni zadevi tožeče stranke
Antona Režka, Krašnji vrh 11, Metlika, zoper
toženo stranko Marianno Galamb – Režek,
neznanega prebivališča, sprejelo naslednji
sklep:
toženi stranki Marianni Galamb – Režek,
neznanega prebivališča, se postavi začasni
zastopnik Anton Zajc, odvetnik iz Črnomlja.
Zoper ta sklep ni pritožbe.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 6. 2007
I 1498/2005
Os-18055/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Abanke Vipa d.d., Ljubljana, Glavna podružnica Koper, Ferrarska
12, Koper - Capodistria, proti dolžnici Sonji
Mesarič, Kajuhova 26, Izola - Isola, zaradi
izterjave 327,27 EUR s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ sklenilo:
dolžnici Sonji Mesarič se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi I 1498/2005 postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 4. 2007
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N 3/2005
Os-18884/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajnem
sodniku Niku Falknerju, v nepravdni zadevi
predlagateljice Lavre Matkovič, Dobrava 5,
Izola, ki jo zastopa odv. mag. Gregor Velkaverh iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko
Mariso Vucas, Via Cigotti 1, Trst, Italija, zaradi razdružitve skupnega premoženja, na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) sklenilo:
nasprotni udeleženki Marisi Vucas se kot
začasna zastopnica postavi odvetnica Vukica Jovanović-Krevatin iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala nasprotno udeleženko v postopku vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 6. 2007

Rijavcu, Petrinje 18, 6240 Kozina, 2. Alenki
Segulin, Tublje pri Hrpeljah 1, 6240 Kozina
in 3. Karlu Metliki, Petrinje 18, 6240 Kozina, na podlagi 82. člena ZPP, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico, Ul. I. maja št. 1, Sežana, ki bo tožene
stranke 1. Ano Metlika, Petrinje 18, 6240
Kozina, 2. Andreja Metliko, Petrinje 18, 6240
Kozina in 3. Karla Metliko, Petrinje 18, 6240
Kozina, vsi trije zdaj neznanega bivališča, v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
tožene stranke 1. Ana Metlika, Petrinje 18,
6240 Kozina, 2. Andrej Metlika, Petrinje 18,
6240 Kozina in 3. Karlo Metlika, Petrinje
18, 6240 Kozina, vsi trije sedaj neznanega
bivališča ali njihov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 5. 2007

P 61/2006
Os-9889/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Majdke Perpar, Planina 77,
Planina, ki jo zastopa skrbnica za poseben
primer dr. Jožica Šelb Šemerl iz Trzina, ki
jo zastopa odv. Barbara Kovič-Boh iz Ljubljane, zoper toženi stranki Mirsada Mekanovića, Glinica b.b., Velika Kladuša, sedaj
neznano kje ter Mirveto Mekanović, Poljana
b.b., Velika Kladuša, ki ju oba zastopa odvetniška družba Grobelnik in partnerju o.p.,
d.n.o., iz Ljubljane, zaradi ničnosti in razveze pogodbe o dosmrtnem preživljanju (pcto
8.304,12 EUR), na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, izven naroka, dne
19. 1. 2007 sklenilo:
prvotoženi stranki Mirsadu Mekanoviću,
Glinica b.b., Velika Kladuša, ki je dejansko
neznan oziroma ni znano njegovo bivališče,
postavlja začasnega zastopnika, odvetnika
Mirana Škrinjarja, Prešernova ulica 14, Ilirska Bistrica.
Prvotožena stranka Mirsad Mekanović
ni slovenski državljan in nima stalnega bivališča na območju Republike Slovenije, iz
hiše tožeče stranke na naslovu Planina 77,
Planina pa se je odselil neznano kam.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler stranke ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika. O postavljenem začasnem zastop
niku sodišče sestavi oglas, ki ga objavi tudi
na sodni deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 1. 2007

I 02/01333
Os-14247/07
V izvršilni zadevi opr. št. I 02/01333 upnika Jamstvenega in preživninskega sklada
Republike Slovenije, Kotnikova 28, Ljubljana,
proti dolžniku Jožetu Rižnarju, Tržaška cesta
49, Logatec (prej Bevkova 7, Žalec), zaradi
izterjave nadomestila preživnine, je sodišče
sklenilo, da se dolžniku Jožetu Rižnarju na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasna zastopnica, odvetnica Karmen
Orter Divjak, Ulica talcev 1/a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 4. 5. 2007

P 103/06
Os-16182/07
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajnem
sodniku Marku Kosmaču, v pravdni zadevi
tožečih strank 1. Stanka Rijavca, Petrinje
18, 6240 Kozina in 2. Alenke Segulin, Tublje
pri Hrpeljah 1, 6240 Kozina, zoper tožene
stranke 1. Ano Metlika, Petrinje 18, 6240
Kozina, Andreja Metliko, Petrinje 18, 6240
Kozina in 3. Karla Metliko, Petrinje 18, 6240
Kozina, vsi trije sedaj neznanega bivališča
ter 4. Natalijo Pečar, Reška cesta 16, 6240
Kozina, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem (pcto 4.590,21 EUR),
po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki 1. Stanku

Oklici dedičem
D 186/2006
Os-9887/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Marjanu Škrinjarju, rojenem 9. 12. 1936,
nazadnje stanujočem Gornja Pirošica 21,
Cerklje ob Krki.
Pozivamo vse, ki mislijo da imajo pravico do dediščine po pokojnem Marjanu Škrinjarju, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v
Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 28. 3. 2007
D 54/2007
Os-15114/07
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Valenčič Francu pok. Gregorja, iz Ilirske Bistrice, Jurčičeva 7, prej Trnovo 257/82, roj. dne
8. 7. 1882, ki je umrl 9. 7. 1952 (razglašen
za mrtvega).
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
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Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 18. 5. 2007

Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 6. 2007

D 453/2006
Os-14500/07
Amadeo Crevatin (Amadeo Hrvatin), neznanega bivališča, je dne 20. 6. 1990 umrl
in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišče v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14 c.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 5. 2007

D 601/2006
Os-16183/07
Pri okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu
je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Lauko, roj. 27. 6. 1880, nazadnje
stanujoči Eibiswald 67, Avstrija, ki je umrla
4. 6. 1947.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
pridejo kot zakoniti dediči v poštev dediči I.
dednega reda, in sicer zapustničin mož ter
potomci. Ker so mož in vsi otroci zapustnice že pokojni, pridejo v poštev kot zakoniti
dediči na podlagi vstopne pravice potomci
otrok zapustnice in njihovi potomci. Sodišču
pa ni znano, kdo so v poštev prihajajoči zakoniti dediči po hčerki zap. Elizabete Ditner,
roj. 18. 10. 1900, ki je že pokojna.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse dediče po
pokojni Elizabeti Lauko, roj. 18. 10. 1900,
ki so na podlagi vstopne pravice tudi dediči
po pokojni Mariji Lauko, ki mislijo, da imamo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Neznanim dedičem je postavljena skrbnica za poseben primer Judita Knez, strokovna sodelavka na Okrajnem sodišču v
Slovenj Gradcu.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice za posebne
primere ter na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 5. 2007

IV D 311/2007
Os-16671/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Amaliji
Sitar-Bratanič, roj. 7. 7. 1919, umrli 17. 12.
2006, nazadnje stanujoči Židovska ulica 3,
Ljubljana, državljanki Slovenije.
Kot zakonita dedinja bi prišla v poštev
tudi hči že pokojne zap. sestre, zapustničina
vnukinja Edica, katere podatki pa sodišču
niso znani. Prav tako prideta v poštev za
dedovanje hčeri zap. brata Sitar Franca, in
sicer Slovenc Danica in Nada, katerih ostali
podatki sodišču niso znani. Sodišče zato na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva navedene dedinje ter vse ostale, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica. Po preteku tega roka bo
sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2007
I D 541/2006
Os-17624/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 8. 9. 1992 umrli Braunig Eleonori, roj. Braunig, roj. 4. 1. 1929, državljanki
Republike Slovenije, samski, nazadnje stanujoči Na soseski 18, Maribor.
Po doslej zbranih podatkih v spisu so k
dedovanju poklicani dediči tretjega dednega
reda. Nadalje pa, da je bila pokojničina babica po očetu Braunig Jožefu Braunig Julijana, ded in babica po pokojničini materi Braunig Angeli pa sta bila Očko Simon in Očko
Frančiška. Vendar se ne ve, ali so zapustili
potomstvo oziroma ali je kaj dedičev ali ne.
Sodišče s tem oklicem poziva vse tiste,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine,
da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski
sodišča.

D 39/2006
Os-6956/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Orgolič Karlu, poročenem, roj. 2. 11. 1934, nazadnje
stalno stan. Imenska gorca 22, v skladu z
130/1 in 2. členom Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju ZD) ter 131/1. členom ZD, dne
25. 9. 2006 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Orgolič Karlu, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave
tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Orgolič Karlu se po pravnomočnosti
tega sklepa objavi za čas enega leta tudi
z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Orgolič Karlu se postavi Ireno Peer,
delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala
neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 25. 9. 2006
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Oklici pogrešanih
N 47/2006 – N 53/2006
Os-15116/07
Pogrešani: Marija Greben, roj. 14. 6.
1900, poročena Malkovich, Angela Greben,
roj. 1. 4. 1904, Pavlina Greben, roj. 5. 4.
1905, Alojz Greben, roj. 23. 5. 1907, Karolina Greben, roj. 11. 2. 1909, Josip Jože Greben, roj. 11. 2. 1909 in Franc Greben, roj.
13. 8. 1911, materi Frančiški, umrli 1925 in
očetu Jakobu Grebenu, roj. 1870 in umrlem
17. 7. 1916, oba z zadnjim prebivališčem v
ZDA, država Minesota, Eleveth, po znanih
podatkih naj bi tam bilo tudi njihovo zadnje
poznano prebivališče in naj bi umrli. Pogrešancem je bila postavljena skrbnica za
poseben primer Jožica Matjašič, strokovna
delavka Centra za socialno delo Grosuplje.
Sodišče poziva pogrešance, da se oglasijo, kakor tudi vse, ki bi karkoli vedeli o njihovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica. Po poteku roka
bo sodišče pogrešance razglasilo za mrtve.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 26. 4. 2007
N 6/2007
Os-18122/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Komunale
Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova
Gorica, zoper nasprotnega udeleženca Lutman Franca, pok. Ivana, Gorica, Italija, zaradi razglasitve Lutman Franca za mrtvega,
izven naroka dne 14. 6. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Lutman Francu
postavi začasno zastopnico, odv. Katjušo
Gorjan iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 6/2007 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 6. 2007
N 1/2007
Os-15622/07
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče
pod opr. št. N 1/2007 postopek za razglasitev pogrešane Centa Venceslave, rojene
22. 9. 1933, nazadnje stanujoče Okrogarjeva kolonija 20, Zagorje ob Savi, pogrešane
od junija 1989, za mrtvo.
Pogrešani je bil postavljen skrbnik za
posebne primere Jože Kastelic, Medijske
toplice 26, Izlake.
Sodišče poziva pogrešano Centa Venceslavo, da se oglasi, prav tako pa poziva tudi
vse, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi tega oglasa. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešano Centa Venceslavo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 22. 5. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 643/2007
Rg-17359/07
Okrožno sodišče v Celju je na predlog
družbenice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Rotema, Elektrostrojni inženiring, d.o.o., Efenkova 61, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenice
z dne 21. 3. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenici Debeljak Mariji, stan. Šaleška cesta 16,
Velenje (družbenici po sklepu o dedovanju
Okrajnega sodišča v Velenju D 517/2006 z
dne 20. 12. 2006), ki prevzame obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2007
Srg 638/2007
Rg-17360/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog družbenikov za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Delta trgovina in proizvodnja,
d.o.o. Velenje, Efenkova 61, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 21. 3. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenikom,
ki si ga razdelijo v sorazmerju z njihovimi
deleži: Debeljak Mariji, Šaleška cesta 16,
Velenje, (družbenica po sklepu o dedovanju
Okrajnega sodišča v Velenju D 517/2006 z
dne 20. 12. 2006), Debeljak Roku, Zelena
pot 13, Ljubljana in Debeljak Tei, Šaleška
cesta 2 a, Velenje, ki prevzamejo obveznost
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 6. 2007
Srg 830/2007
Rg-17361/07
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Orhidea družba za proizvodnjo
in prodajo lončnic, raznega cvetja, sadik,
trsa, sadnega drevja, drevesnic in aranžerstvo d.o.o. Polzela, Polzela 83, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 6. 4. 2007.
Premoženje družbe ostane dolžnikoma
Kuhar Albinu in Kuhar Etbinu, oba Polzela
83, Polzela, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.

Zoper ta sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 4. 2007
Srg 1001/2007
Rg-17975/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog družbenikov za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba MOST podjetje za organizacijo,
upravljanje in informatiko d.o.o., Zidani
Most, Zidani Most 29 d, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z
dne 23. 5. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Matek Romanu in Matek Tatjani, oba
Zidani Most 29 d, Zidani Most, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper ta sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 5. 2007
Srg 815/2007
Rg-17560/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Globus – trgovska hiša, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo,
d.o.o. Piran, s sedežem v Piranu, Trg bratstva 4, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/01292/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
16. 5. 2007.
Edini družbenik Pišek Vincencij, Stara
cesta 17, Portorož, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe in družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti do tretjih, da
družba ne zaposluje delavcev in da družba v
zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da
solidarno prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe do
upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika Pišek
Vincencija v celoti.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2007
Srg 1078/2007
Rg-17622/07
Družba MSJ, d.o.o., Podjetje za gostinstvo, trgovino, montažo in vzdrževanje toplovodnih in vodnih inštalacij in
naprav, prevoze, vinogradništvo in izvoz
in uvoz, Kranj, s sedežem Lojzeta Hrovata 4/b, 4000 Kranj, vpisana na reg. vl.

št. 1/05405/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
Smerdej Ivan, Zadružna ulica 6, 1218 Komenda.
Zoper ta sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 6. 2007
Srg 919/2007
Rg-19052/07
Družba Almarko, storitve, posredništvo in gradbeništvo, d.o.o., s sedežem
Sajovčevo naselje 15, 4208 Šenčur, vpisana na reg. vl. št. 1/03858/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Jerič Aleksandra, Jerič Alenka, Jerič Gregor,
Jerič Rok, vsi Sajovčevo naselje 15, 4208
Šenčur.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 6. 2007
Srg 1356/2007
Rg-19103/07
Družba Dolić in ostali, gradbeništvo in
trgovina d.n.o., s sedežem Čirče 3, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/07189/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Cenčič Mirjam in Dolić Izet, oba Čirče 3,
4000 Kranj.
Zoper ta sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2007
Srg 1069/2007
Rg-19104/07
Družba Marvik, knjigovodski servis,
d.o.o., Tržič, s sedežem Predilniška 16,
Tržič, vpisana na reg. vl. št. 1/04846/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Papler Viktorija, Pot na Bistriško planino 7,
4290 Tržič.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2007
Srg 241/2007
Rg-17362/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na pre-
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dlog predlagatelja Filotec upravljanje družb
d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki,
za prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
gospodarska družba s firmo Filotec
upravljanje družb d.o.o., Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Resistec UPR d.o.o. & Co. k.d., Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki, dne 17. 5. 2007.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzame družbenik
Resistec UPR d.o.o. & Co. k.d..
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku je v smislu 427. in 428.
člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 6. 2007

Srg 5996/2007
Rg-17730/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dar, Novak &
Co. Usluge, d.n.o., Riharjeva ul. 17, Ljubljana, objavlja sklep:
Dar Novak & Co. Usluge, d.n.o., Riharjeva ul. 17, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne
3. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Novak Daria in Novak
Patrik, Riharjeva ul. 17, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2007

Srg 240/2007
Rg-17363/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Holzschuh upravljanje družb
d.o.o., Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki,
za prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
gospodarska družba s firmo Holzschuh
upravljanje družb d.o.o., Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Resistec UPR d.o.o. & Co. k.d., Krška cesta 8,
Kostanjevica na Krki, dne 17. 5. 2007.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za morebitne obveznosti družbe družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzame družbenik
Resistec UPR d.o.o. & Co. k.d..
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku je v smislu 427. in 428. člena
Zakona o gospodarskih družbah dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 4. 6. 2007
Srg 4881/2007
Rg-15603/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Arkus M družba
za proizvodnjo, promet, trgovino in storitve,
d.o.o. Ljubljana, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
objavlja sklep:
Arkus M družba za proizvodnjo, promet, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Rusjanov trg 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne
4. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Mićić Jovan, Rusjanov trg
1, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 5. 2007
Srg 5091/2007

Rg-17364/07

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Grafko grafično
podjetje, d.o.o. Cesta v Mestni log 36, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Grafko grafično podjetje, d.o.o.
Cesta v Mestni log 36, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kogej Marija, Cesta v Mestni log 36, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2007
Srg 5523/2007

Rg-17728/07

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Agencija Savitra,
Kavčič in družbenik, agencija za pripravo na
partnerstvo, d.n.o., Zbiljska cesta 35, Medvode, objavlja sklep:
Agencija Savitra, Kavčič in družbenik, agencija za pripravo na partnerstvo,
d.n.o., Zbiljska cesta 35, Medvode, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine dne 16. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kavčič Mirjana in Kavčič
Stanislav, Zbiljska cesta 35, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS sicer, bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2007
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Srg 5997/2007
Rg-17731/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pirc Lucija & Co.,
storitve in trgovina d.n.o. Ljubljana, Dolgi
Breg 53, Ljubljana, objavlja sklep:
Pirc Lucija & Co., storitve in trgovina
d.n.o. Ljubljana, Dolgi Breg 53, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine dne 13. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Pirc Lucija, Dolgi Breg
53, Ljubljana in Pirc Rafko, Breg 16, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 6. 2007
Srg 6042/2007
Rg-17974/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Incotex Podjetje
za mednarodno poslovanje d.o.o. Litijska
cesta 35, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Incotex podjetje za mednarodno poslovanje d.o.o. Litijska cesta 35,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 3. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Klemenc Peter, Velika
čolnarska 14, Ljubljana in Šavorn Bojan,
Krakovska cesta 15/a, Domžale, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor 15 dneh od dneva
objave v Uradnem list RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2007
Srg 4964/2007
Rg-18530/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
družbe Trgovina Oreh Trgovina z mešanim
blagom d.o.o., Zgornji Tuhinj 26 A, Laze
v Tuhinju, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Trgovina Oreh Trgovina z mešanim
blagom d.o.o. Laze v Tuhinju, Zgornji Tuhinj 26 A, Laze v Tuhinju, reg. št.
1/14258/00, matična številka 5557712, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 7. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Edina družbenica družbe je Vera Baloh,
Zgornji Tuhinj 26 A, Laze v Tuhinju, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedeno družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenica, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2007
Srg 4729/2007
Rg-18531/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Gospodarsko interesno združenje Kolo, Jurčkova cesta 70, Ljubljana, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
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Gospodarsko interesno združenje
Kolo, Jurčkova cesta 70, Ljubljana, reg.
št. 1/26471/00, matična številka 5895227,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 5. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Jošt Svetek & Co.,
Športna oprema d.o.o., Jurčkova cesta 70,
Ljubljana, Simpeks, trženje blaga in storitev
d.o.o., Jurčkova cesta 70, Ljubljana in Svet,
prevozništvo inženirstvo d.o.o., Jurčkova
cesta 70, Ljubljana, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedene družbenike.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2007
Srg 7132/2007
Rg-19101/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe AC-Naložbe d.d.,
Baragova ulica 5, Ljubljana, ki jo zastopa
notar Košar Miro, Trg republike 3, Ljubljana,
objavlja sklep:
Družba AC-Naložbe d.d., Baragova
ulica 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 6.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Qwest Investmensts Limited, Arch. Makariou III, 146, Apha House 4th
floor, P.C: 3021 Limassol, Ciper, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 6. 2007
Srg 142/2007
Rg-2627/07
Družba CB.Promotion, reklamna in prireditvena agencija, d.o.o., Kraljeviča Marka ul. 6, Maribor, reg. št. vl. 1/12325-00,
katere družbenik je CB-Promotion Werbe
– und Veranstaltungsgesellschaft mbH, Radetzkystrasse 31/2, Graz, Avstrija, po sklepu
družbenika družbe z dne 3. 11. 2006, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel CB-Promotion Werbe – und Veranstaltungsgesellschaft
mbH.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 1. 2007
Srg 592/2007
Rg-17452/07
Družba Timoles Krapež d.o.o. Mizarstvo in trgovina, s sedežem Brje 5/a, Dobravlje, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-3935-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljev družbe z dne 2. 6.
2007.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Alen Krapež, Male Žablje 93, 5263 Dobravlje in Marko Furlan, Preserje 14, 5295 Branik, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 6. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Krošelj Dejan, Slomškova ulica 5,
Brežice, maloobmejno prepustnico, št.
AH 000012879. gnj-263912

Osebne izkaznice preklicujejo
Apat Tadeja, Koroška cesta 10, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001658149. gnl-263910
Artnik Matej, Breg pri Polzeli 13,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001702338.
gnn-263733
Aupič Jožefa, Stražnji Vrh 5/a, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000783013.
gnr-263579
Avbelj Janez, Zlatenek 4, Domžale, osebno izkaznico, št. 001045968. gne-263667
Babich Balanzin Lorena, Ulica ob stolpu
10, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001562042. gnp-263881
Balent Manuela, Kajuhova cesta 11,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001048017.
gnh-263814
Barl Marija, Glavni trg 25, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000019960. gnm-263809
Bastl Bernard, Podsmrečje 14, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 000380407.
gnw-263899
Bašelj Slavko, Dolenji Maharovec
18, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000864833. gnc-263944
Baškovč Urban, Mestni trg 8, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 001526045.
gnx-263773
Berčič Franci, Urhova ulica 8, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000939176.
gns-263853
Bertolino Evelin, Cankarjeva ulica 3,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001843772.
gnp-263856
Birsa Karmen, Na trati 2, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001774504.
gnc-263744
Bizilj Matjaž, Vrhpolje pri Moravčah 17,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000828439.
gnk-263661
Bizjak Irena, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001113322.
gng-263490
Bizjak Marko, Brejčeva ulica 28,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001754739.
gnm-263659
Bizjak Nina, Ulica Ane Ziherlove 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001682369.
gnr-263479
Bobič Špela, Goriška ulica 4, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 002125789.
gnp-263831
Borota Zdenko, Zgornje Pirniče 112/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002030232.
gnn-263608
Bregar Rižnar Marta, Prešernova ulica
54, Trzin, osebno izkaznico, št. 000273759.
gnp-263656

Brezovački Marjetka, Cesta na grič 43,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001021208.
gny-263897
Brundula Leon, Cesta 66, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000218135.
gnh-263589
Brus Stojan, Idrsko 77, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001024362. gnl-263885
Bucik Daša, Ročinj 13, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001565316.
gns-263878
Burja Bernarda, Malči Beličeve 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000393993.
gnb-263520
Cerar Danijel, Dole pri Hrašcah 59,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001231261.
gnj-263662
Cerar David, Aljaževa ulica 3, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001364062.
gnq-263930
Cerar Tomaž, Teslova ulica 024 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002004917.
gnu-263526
Cerkvenik Sašo, Dane pri Divači 21,
Divača, osebno izkaznico, št. 001572802.
gnk-263861
Cerovšek Anton, Apnenik pri Velikem
Trnu 12, Krško, osebno izkaznico, št.
000142787. gni-263888
Cerovšek Simona, Apnenik pri Velikem
Trnu 12, Krško, osebno izkaznico, št.
001800857. gng-263890
Chvatal Jernej, Ulica pod gozdom 10,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001598657.
gnl-263660
Cotič Matej, Dragonja 30, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001658772.
gnq-263905
Crnić Dobrajc Lea, Puštal 127, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001110647.
gnv-263775
Čampa Boris, Obrtniška ulica 18,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001931053.
gnn-263933
Čampa Gregor, Velike Poljane 21,
Ortnek, osebno izkaznico, št. 000371000.
gnx-263873
Čavž Žiga, Linhartova cesta 6,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000457957.
gns-263928
Čeh Kaja, Ghegova ulica 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001992228.
gnv-263800
Čok Bojan, Jakčeva ulica 032, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001755043.
gnk-263511
Ćosić Gregor, Primčeva ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000902721.
gnn-263808
Dacar Matjaž, Partizanska ulica 13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001985632.
gnt-263927
Debeljak Mija, Sv. Duh 23, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002069219.
gnh-263564
Demirtshyan Mojca, Sojek 21, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 002080432.
gnj-263812
Derganc Antonija, Prečna 33, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000779484.
gnp-263556

Dernulc Nastja, Cikava 45, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002134471.
gnf-263591
Deterding Ladka, Dvorska vas 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002108410.
gnl-263760
Doblanovič Šešek Anja, Prijateljeva
ulica 003, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001745932. gnv-263500
Dokl Jože, Papirniški trg 004, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000137118.
gnm-263509
Dolar Anamarija, Tešova 20/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001801310.
gnr-263729
Dolar Erika, Tešova 20/a, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001801330. gno-263732
Dolar Nina, Tešova 20/a, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001751385. gnq-263730
Dolar Urška, Tešova 20/a, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001801338. gnp-263731
Dolinar Katarina, Cesta na žago 2,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001710952. gnu-263876
Dornik Nevenka, Kosovelova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000403485.
gnz-263496
Dornik Žiga, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001127476.
gnp-263506
Dražić Lazar, Hafnerjeva ulica 004 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001600869.
gnu-263501
Drenovec Ana, Polanškova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001844171.
gnl-263485
Duraković Janina, Pri opekarni 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001364029.
gns-263803
Eminović Simon, Podkraj 79, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001748813.
gnw-263874
Erčulj Janez, Zagorica 2/a, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001653708.
gnc-263769
Erjavec Andrej, Mrakova ulica 50,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000671514.
gng-263840
Erjavšek Primož, Stahovica 20/b,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001790942.
gnq-263855
Filipič Ljudmila, Partizanska cesta
45, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000954253. gni-263563
Franko Petra, Gorenje Vrhpolje 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001652396.
gnx-263548
Fric Marijo, Ulica 1. maja 2, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
002138246.
gnc-263894
Funa Drago, Ulica Vojke Šmuc 18,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000386379. gny-263847
Gales Avguštin, Krašnja 26, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001696153.
gnf-263666
Gamberger Jaka, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000803260.
gni-263788
Georgiev Tanja, Betnavska cesta 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001822179.
gnq-263805
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Gerič Nina, Gomilica 137, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001851418.
gnx-263823
Gerželj Čebron Enej, Krimska ulica 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002135550.
gns-263503
Gorše Ružica, Golek pri Vinici 1,
Vinica, osebno izkaznico, št. 001558402.
gnt-263827
Goršek Aljaž, Ulica Ilije Gregoriča 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001845958.
gnt-263802
Gostenčnik Zinka, Vrhe 45, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000280179.
gnf-263716
Grbić Žarko, Predilniška ulica 18,
Litija, osebno izkaznico, št. 001814359.
gnc-263869
Grenc Janez, Medenska cesta 81,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000566647.
gnl-263610
Grešovnik Nika, Podgorje 83, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002126748.
gng-263565
Grgić Zoran, Blaževa ulica 5, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001896184.
gnk-263561
Grilj Jurček, Golišče 5, Litija, osebno
izkaznico, št. 000813070. gne-263867
Grm Gašper, Tomšičeva ulica 9,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002179947.
gny-263797
Grosar Kiti, Vrhovlje pri Kojskem 4/a,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 000767350.
gnz-263871
Grošelj Ema, Jobstova cesta 21,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001937630.
gnk-263711
Hadner Silva, Partizanska cesta 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001223135.
gnp-263806
Hajdinjak Matilda, Bodonci 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001142967.
gnc-263669
Hajredini Hajredin, Verd 42, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
002101015.
gnx-263898
Hladnik Marko, Dole 19, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 001922321. gng-263715
Hočevar Slaviček Anže, Velike Lese 7/d,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001720532.
gng-263790
Horvat Ana Anika, Vesna 22/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001740898.
gnm-263834
Hreščak Branko, Štorje 25/a, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001006033.
gnj-263862
Ivanović Nada, Savska cesta 3D,
Bled, osebno izkaznico, št. 001877848.
gnf-263841
Jaklič Mateja, Lavričeva ulica 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001740079.
gns-263528
Jaklič Zdravko, Veliki Podlog 30,
Krško, osebno izkaznico, št. 000797778.
gnk-263886
Javoršek Maja, Cesta na trato 2/a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000405472.
gnj-263737
Jazbec Štefka, Rjava cesta 2/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001898172.
gnk-263486
Jelenič Novak Vida, Ulica bratov Učakar
124, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000307270. gns-263478
Jenko Magdalena, Hraše 39, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000254635.
gnm-263609
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Jenko Tina, Tavčarjeva ulica 27, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001692963.
gnj-263562
Jereb Matej, Podlipa 4, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001963303. gnk-263586
Jerman Barbara, Jakčeva ulica 040,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001629961.
gnc-263519
Jerovšek Zlatko, Raičeva ulica 033 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000816000.
gnr-263529
Jurhar Marijan, Mali Obrež 17,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000193346.
gnu-263551
Kastelec Vilma, Ulica Slavka Gruma
90, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001489129. gnx-263573
Klančnik Aljaž, Tepanje 53, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001862866.
gnl-263585
Klopčič Zidar Matic, Pot za Bistrico 37,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001904980.
gno-263932
Knavs Dragica, Šalka vas 94, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001520645.
gni-263738
Knez Jan, Na Klisu 2/b, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001978819. gnz-263896
Kokalj Barbara, Smlednik 005 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002080750.
gnj-263537
Kolar Jože, Višnjevarjeva ulica 045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000858643.
gnl-263535
Komljenović Polona, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002055899.
gnf-263491
Konvalinka Nina, Ulica bratov Učakar
100, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001400116. gnr-263504
Kopina Tjaša, Smrečnikova ulica
34, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000879163. gnv-263550
Koren Anja, Budanje 16, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002084972.
gnd-263743
Korez Matilda, Čermožiše 29, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001137606.
gng-263815
Koritnik Vesna, Slap 4, Laško, osebno
izkaznico, št. 001617493. gni-263588
Korošec Danijel, Zgornja Pristava
11/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001842839.
gnc-263819
Korpar Ivo, Kamna Gorica 61, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001792007.
gne-263842
Kos Adrijana, Žikarce 8, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001702555. gnk-263811
Kosmina Irena, Plenčičeva ulica 2, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000644553.
gnr-263879
Kostić Ivica, Bevkova ulica 2, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
000002833.
gnf-263466
Košak Matic, Kešetovo 7, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001706207.
gns-263628
Kotorri Fitim, Zalog 2/a, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. AH 46882 – za tujca.
gnx-263673
Kovačič Ana, Stritarjeva cesta 31, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000961183.
gnk-263761
Kovačič Tadej, Črešnjevec 97, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001658259.
gnz-263471
Kozjek Barbara, Milje 65, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001796982. gne-263792

Kozlevčar Darja, Krožna pot 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000531023.
gnc-263494
Kozmus Anton, Paneče 3, Laško, osebno
izkaznico, št. 000305456. gne-263892
Koželj Bernarda, Britof 8, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001973778. gnc-263794
Krevatin Robert, Vivaldijeva ulica 1, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000023414.
gno-263832
Krmelj Uroš, Puštal 45/a, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001357691.
gnj-263712
Krošelj Marko, Zgornja Pohanca 4,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002079688.
gni-263913
Kučič Vida, Apnenik pri Velikem Trnu 12,
Krško, osebno izkaznico, št. 000359754.
gnh-263889
Kump Roman, Krpanova ulica 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000305253.
gnu-263826
Kurbus Vlado, Ulica Staneta Rozmana
6, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001911273. gnb-263670
Kušar Ladislav, Erjačeva ulica 6,
Dob, osebno izkaznico, št. 001037823.
gnr-263929
Kužnik Albin, Velik Lipovec 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000542700.
gnq-263555
Lavrač Ivo, Vinterca 49, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000470721. gnj-263487
Lekš Katja, Medič 34, Bresternica, osebno
izkaznico, št. 001918196. gnz-263746
Likar Lilijana, Križ 25, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000968150. gnl-263860
Lindav Špela, Trebinjska ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001000750.
gnl-263510
Litera Marjana, Starovaška ulica 5,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 000130648. gnt-263877
Lorgar Robert, Zalisec 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001312239.
gny-263572
Lovše Jožef, Bušeča vas 35/a,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000199585.
gnh-263914
Majde Aleš, Poljane pri Mirni Peči 3,
Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 001578151.
gnw-263549
Marguč Irena, Podlubnik 155, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001096907.
gnl-263560
Marušič Jernej, Kosovelova ulica 029,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001002668.
gnd-263518
Matjašec Iztok, Podgora pri Dolskem 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001982549.
gne-263542
Matjašec Vesna, Podgora pri Dolskem
55, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001982566. gnd-263543
Medja Franc, Šarhova ulica 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000238255.
gnv-263525
Medović Haris, Baredi 23, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001528958.
gno-263882
Metelko Stanislav, Grablovičeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001471915.
gnd-263493
Mikulandi Emanuela, Sv. Peter 131, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001652186.
gnn-263833
Močnik Katja, Na Plavžu 3, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001802138.
gnr-263779
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Močnik Miha, Na Plavžu 3, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
002142861.
gnt-263777
Močnik Neža, Na Plavžu 3, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
002142860.
gns-263778
Močnik Tomaž, Na Plavžu 3, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001802134.
gnu-263776
Moll Dušan, Malejeva ulica 026,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000807454.
gne-263517
Murn Stanislav, Morava 41, Kočevska
Reka, osebno izkaznico, št. 000571292.
gnh-263739
Murovec Aldo, Slap ob Idrijci 19, Slap
ob Idrijci, osebno izkaznico, št. 001389307.
gnm-263884
Nekrep Irena, Vojkova cesta 52,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000354723.
gnw-263474
Novak Ana, Razbor 15, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000116163. gnv-263900
Novak Miha, Jamova cesta 50K,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002029123.
gni-263488
Novak Renata, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002146990.
gne-263492
Novak Rok, Gabrnik 54/b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001795710. gnd-263818
Ogrinc Ana, Zidanškova ulica 3,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 002033591.
gng-263465
Pangerc Matej, Velika Loka 59,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001613710.
gnx-263798
Pavko Jiržinka, Jamova cesta 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000065723.
gnn-263508
Peklar Julij, Ulica XIV divizije 4, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 002074393.
gnj-263762
Perne Aleš, Lovrenčičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001503544.
gnv-263475
Peroša Tamara, Ulica Proletarskih brigad
14, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000683836. gnq-263880
Petan Boštjan, Vodnikov trg 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000128018.
gnt-263477
Peternel Vesna, Kuratova ulica 11,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001916854.
gnz-263796
Pfeifer Cesar Bogdana, Gradnikova
cesta 119, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000232333. gnv-263925
Pinter Matjaž, Zgornja Bistrica 34,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001839487. gnh-263464
Pišotk Aleš, Spodnja Rečica 25,
Laško, osebno izkaznico, št. 001017070.
gnb-263920
Poboljšaj Anita, Melikova ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000565351.
gnf-263516
Poboljšaj Ladislav, Melikova ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000564978.
gng-263515
Podgoršek Alen, Štorje 21, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001379349.
gnm-263859
Podnar Branko, Plavje 77/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000895756. gnw-263849
Ponikvar Rafael, Staničeva ulica 005 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00218125.
gni-263538

Sijamhodžić Mina, Cesta španskih
borcev 059 A, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001310161. gnt-263502
Skvarča Jože, Zabočevo 4/a, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001285602.
gnq-263780
Sršan Matevž, Ulica Milana Majcna 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359735.
gnh-263839
Sršen Antonija, Kolodvorska cesta 10/a,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000790613.
gnh-263664
Srtmčnik Dona, Razborca 52, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001418218.
gnb-263820
Srtmčnik Teodor, Razborca 52, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001667174.
gne-263821
Stanković
Dimitrije,
Gregorčičev
drevored 9, Postojna, osebno izkaznico, št.
002104058. gnz-263721
Starc Luka, Cesta na Brdo 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001864402.
gnj-263512
Strgar Venčeslav, Ulica Pohorskega
bataljona 111, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000107154. gnx-263523
Sušnik Janez, Levstikova ulica 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000446381.
gnr-263854
Svoljšak Sandi, Dimčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000356559.
gnd-263718
Szilágyi Ernö, Bognarjeva pot 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000027866.
gnk-263536
Šafran
Damjan,
Šentrupert
2/a,
Laško, osebno izkaznico, št. 000918400.
gnf-263891
Šager Dejan, Finžgarjeva ulica 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002119172.
gni-263663
Šalika Ana, Ponikve 75/f, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001635293.
gng-263590
Šamec Špela, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649201.
gnb-263495
Šiker Renata, Medič 34, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
000338632.
gny-263747
Šimnovec Vida, Obirska ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000095168.
gnq-263530
Širca Borut, Razgled 30, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000935159.
gnp-263906
Šisernik Martina, Pohorska cesta 35,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000271453. gnf-263566
Škabar Barbara, Križ 26, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001528883. gnp-263581
Škrlep Maja, Liparjeva ulica 34,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001874417.
gnn-263658
Škrlep Zala, Liparjeva ulica 34,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001990277.
gno-263657
Šnajder Ivan, Zasavci 4, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001043295. gnw-263774
Šrajner Marija, Črtomirova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000074447.
gnh-263489
Šubelj Janja, Križ 26, Komenda, osebno
izkaznico, št. 001778673. gnb-263545
Šušter Ksenja, Gračrevec 21, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001767686.
gng-263865

Ponjavić Marijana, Tesarska ulica 3/a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001788899.
gnw-263924
Popović Danijel, Cesta 24. junija 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353560.
gnm-263484
Poš Marko, Spodnja Polskava 110,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001023007. gnz-263921
Potočnik Lucijan, Savska cesta 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000354038.
gnb-263795
Potočnik Mlakar Zdenka, Črna vas 91/f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001955660.
gnu-263476
Povše Milena, Golo Brdo 122, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000329086.
gnc-263719
Požar Marija Irena, Betettova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000205825.
gno-263807
Pungerčar Marjan, Omahnova ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001050766.
gnz-263521
Rac Nataša, Ljubljanska cesta 110,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000274111.
gng-263665
Rakar
Nina,
Sermin
1,
Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001582428. gnd-263843
Ramovš Alojzija, Cesta 1. maja 30,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000789358.
gnd-263793
Ravnik Robert, Šarhova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001792513.
gnp-263481
Raztresen
Klemen,
Smolnik
55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001955438.
gno-263607
Rebernik Aleksander, Sv. Trije kralji
101, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001627374. gnv-263875
Rijavec Irena, Alešovčeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230850.
gnk-263836
Rodeš Nada, Povšetova ulica 088,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000731391.
gnw-263524
Rojc Blaž, Keršova ulica 7, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 001485810. gnu-263851
Rojc Cvetko, Kvedrova cesta 6, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001702732. gnx-263848
Rous Franjo, Dragomelj 154, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001876653.
gnp-263931
Rozman Suzana, Brezje pri Grosupljem
10, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001158668. gne-263592
Rožič Gorazd, Rafolče 45, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002068409.
gnu-263926
Ručigaj Ana, Potoška pot 7, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000811781.
gns-263828
Rupčič Ingrid, Tlake 37, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002149548.
gny-263772
Salobir Brigita, Zdraviliška cesta 15,
Laško, osebno izkaznico, št. 001183949.
gnc-263469
Salobir Špela, Zdraviliška cesta 15,
Laško, osebno izkaznico, št. 001819260.
gnd-263468
Schwarzbartl Ana, Nade Ovčakove
ulica 036, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000310929. gnt-263527
Sečnik Ana, Pot čez Horjulko 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002039504.
gnh-263539
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Šušteršič
Katarina,
Reštanj
91,
Krško, osebno izkaznico, št. 000933394.
gnj-263887
Šušteršič Nejc, Tržaška cesta 33,
Logatec, osebno izkaznico, št. 002053179.
gnf-263866
Švagelj Lidija, Štanjel 59/b, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
000198984.
gno-263582
Tešić Ljupka, Cesta 24. junija 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001122803.
gnn-263483
Tolar Franc, Zabrežnik 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000857804.
gnl-263710
Tomaževič
Aleksander,
Arharjeva
cesta 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000615115. gnj-263837
Toplišek Janez, Pernetova ulica 13,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000190833.
gnq-263655
Tratnjek Bojan, Dupleška cesta 134,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000190970.
gnr-263804
Trope Miha, Sončna pot 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000441621.
gnr-263629
Turšič Blaž, Jeršiče 5, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 001468754. gnm-263734
Ucman Zorka, Abramova ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000996043.
gny-263522
Udovičić Mirjana, Hranilinška ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001957356.
gni-263513
Ulcej Blaž, Šentjanž pri Dravogradu
114, Dravograd, osebno izkaznico, št.
001886944. gnj-263462
Uršič Goran, Pod Taborom 14,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000875106.
gni-263863
Uršič Matic, Na trati 2, Ajdovščina, osebno
izkaznico, št. 001774503. gnb-263745
Valonte Barbara, Jurski Vrh 12/c,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001149719. gns-263578
Velikanje Marija, Ulica Henrika Freyerja
4, Idrija, osebno izkaznico, št. 001014570.
gnx-263723
Verhovšek Pavlina, Prijateljeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001936757.
gno-263482
Vičič Pavel, Leninova ulica 7, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001426654.
gnn-263883
Vidmar Miran, Dolenja vas 15, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000166410.
gnq-263580
Viher Franc, Nova vas pri Ptuju
106/a, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001344355. gnh-263714
Vipavec Janja Marija, Štepanjska
cesta 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001542962. gnp-263706
Vodeb Petra, Cesta 6. maja 9, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001866720.
gnp-263781
Vovk Tina, Stritarjeva ulica 17, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001510588.
gnd-263668
Vrenčur Ana, Delavska pot 68,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000869895. gnm-263759
Završan Branko, Cesta dveh cesarjev
002, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002092721. gno-263507
Zobavnik Klemen, Dalmatinova ulica 1/b,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002033367.
gnr-263654
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Zorko Ema, Leskovarjeva ulica 16,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000654975. gni-263463
Zupanc Rojc Lana, Keršova ulica 7,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001485842.
gnv-263850
Zupanc Simona, Keršova ulica 7,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 001485828.
gnt-263852
Zupančič Elizabeta, Zgornje Gameljne
029, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001303203. gnh-263514
Žavbi Drolc Tanja, Ljubljanska cesta 4/c,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001897331.
gnz-263546
Živkov Niko, Grajenščak 93/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001673701. gne-263817
Žnidarčič Danijel, Šempas 56, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001304636.
gny-263547
Žunkovič Ivan, Krčevina pri Ptuju 74,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000474280.
gni-263713

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Agović Vejsel, Ljubljanska cesta 85,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000162886, reg. št. 25765, izdala UE
Domžale. gnm-263934
Avbelj Janez, Zlatenek 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000355430, reg. št. 1776, izdala UE
Domžale. gnc-263644
Babich Balanzin Lorena, Ulica ob stolpu
10, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000063900, izdala UE Izola.
gng-263740
Barbič Mitja, Klinetova ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001222000, reg. št. 113979, izdala UE
Maribor. gny-263597
Bašek Marjan, Petelinje 41, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001684754, reg. št. 8537, izdala UE
Postojna. gny-263722
Benedik Franci, Studeno 8, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001628849, izdala UE Novo mesto.
gno-263907
Berdnik Boštjan, Molkov trg 8,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002223236, reg. št. 13088, izdala UE
Vrhnika. gnj-263587
Berisha Sefer, Prem 18, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 003025700, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-263720
Bolčevič Sašo, Draženska c. 14/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3040487,
izdala UE Ptuj. gnd-263918
Bonajo Leopold, Pot na Lavo 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001892961, reg. št. 44194, izdala UE
Celje. gnq-263630
Bregar Rižnar Marta, Prešernova ulica
54, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001819380, reg. št. 11703, izdala UE
Domžale. gnb-263645
Brodar Matej, Cesta Radomeljske čete
50, Radomlje, vozniško dovoljenje, št.
S 001591384, reg. št. 31929, izdala UE
Domžale. gnl-263935
Cerar Danijel, Dole pri Krašcah 59,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002020910, reg. št. 6223, izdala UE
Domžale. gnz-263646

Crnić Dobrajc Lea, Puštal, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001748300, izdala UE Škofja Loka.
gnm-263909
Cunder Rok, Prešernova ulica 47,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003118434, reg. št. 37754, izdala UE
Domžale. gnk-263936
Čorbić Ismet, Cesta XIV divizije
21, Štore, vozniško dovoljenje, kat.
A;B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001786082,
reg. št. 37295, izdala UE Celje.
gne-263642
Dautović Majda, Kidričeva ulica 23,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3243, reg. št. 12529, izdala UE
Ajdovščina. gnd-263893
Dobovičnik Peter, Svetelova ulica 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002216499, reg. št. 134975, izdala UE
Maribor. gnp-263606
Dolar Nina, Tešova 20/a, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1904402, izdala UE Žalec. gnp-263681
Dovnik Stanislav, Okoška gora 49,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
350ccm, BCFGH, št. S 1450828, izdala UE
Slovenska Bistrica. gne-263467
Duraković Janina, Pri opekarni 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003121503, reg. št. 133189, izdala UE
Maribor. gnr-263604
Đaković Mirko, Pod lipami 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001786665, reg. št. 36866, izdala UE
Celje. gni-263638
Erdelja Igor, Gortanova ulica 8, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2250458, izdala UE Ptuj. gnn-263458
Franko Matej, Jelovška cesta 20/b,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002022753, izdala UE Radovljica.
gnr-263904
Georgiev Tanja, Betnavska cesta 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003122342, reg. št. 110902, izdala UE
Maribor. gnq-263605
Godec Marko, Pod rebrom 15, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do 25kW,
BCGH, št. S 3118143, izdala UE Radovljica.
gnn-263758
Godec Tadej, Ulica proletarskih brigad
21, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000063725, izdala UE Izola.
gnf-263741
Goršek Aljaž, Ulica Ilije Gregoriča 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. Ado
50km/h BGH, št. S 002163366, reg. št.
121223, izdala UE Maribor. gnx-263598
Govedič Matjaž, Mali breg 1/a,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 003030462, reg.
št. 12346, izdala UE Slovenske Konjice.
gng-263915
Grenc Janez, Medenska cesta 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000516719, reg. št. 36291, izdala UE
Ljubljana. gnv-263625
Grošelj Ema, Jobstova cesta 21,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003131445, izdala UE Ajdovščina.
gnm-263709
Grubić Robert, Cesta Jaka Platiše 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002200323, reg. št. 59153, izdala UE
Kranj. gni-263938
Hajredini Hajredin, Verd 42, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 848120, reg. št. 52, izdala UE Vrhnika.
gnb-263895
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Hanžič Jožefa, Jareninski dol 6/a,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000817199, izdala UE Pesnica.
gnv-263825
Hiti Uroš, Ljubljanska cesta 27,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001474589, reg. št. 32154, izdala UE
Domžale. gny-263647
Hladnik Miroslav, Kovorska cesta 27,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001634988, reg. št. 0991, izdala UE Tržič.
gnn-263558
Homšak Marijana Marija, Bezovje pri
Šentjurju 34, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001855290, izdala UE
Šentjur pri Celju. gni-263813
Horvat Alojz, Ulica Štefana Kovača 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001837578, izdala UE Murska
Sobota. gnh-263764
Horvat Goran, Ulica Štefana Kovača 9,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 003002995, izdala UE Murska
Sobota. gni-263763
Jenšterle Janez, Cesta na Rifnik 7/a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001636502, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-263829
Jevšnik Dejan, Laze 52/c, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001889586, reg.
št. 21928, izdala UE Celje. gnj-263637
Jurada Iztok, Semedela 54, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000044524, izdala UE Koper.
gnb-263845
Kamničar Bojan, Ročica 34, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001891463, izdala UE Pesnica.
gnt-263577
Kampijut Miloš, Pavšičeva ulica 30,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001675823, reg. št. 2951, izdala UE
Logatec. gnn-263783
Kaučevič Zvonko, Pobrežje 66/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1440427, izdala UE Ptuj. gnf-263916
Klančnik Ivan, Malahorna 25/a, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. VA/F-6081/72,
izdan 22. 12. 1972 v Gradgu. gny-263472
Klanšek Henrik, Farčnikova kolonija
58, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,CE,C,D1,D1E,D,DE,G,H, št.
S 003127481, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnf-263791
Kolar Andrej, Cesta na Grad 35,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001421176, reg. št. 45207, izdala UE
Celje. gnh-263639
Kolar Jože, Višnjevarjeva ulica 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002028799, reg. št. 159232, izdala UE
Ljubljana. gno-263532
Komatar Primož, Masljeva ulica 5,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801838, reg. št. 10449, izdala UE
Domžale. gnj-263937
Koren Polonca, Loka pri Zidanem mostu
123, Zidani Most, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003009304, reg. št. 42277, izdala
UE Celje. gng-263640
Korpar Ivo, Kamna Gorica 61, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001999266, izdala UE Radovljica.
gns-263903
Koša Mario Renato, Dobrovnik 296,
Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000022345, izdala UE
Lendava. gnw-263824

D,DE,G,H, št. S 003081607, izdala UE Nova
Gorica. gnd-263568
Mišmaš Bojan, Hočevje 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 002182648, izdala UE Grosuplje.
gne-263767
Mlakar Martina, Zgornje Hoče 28/a,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003089645, reg. št. 137375, izdala UE
Maribor. gnc-263544
Mlinarič Mitja, Sovjak 109, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003040517, reg. št. 11906, izdala UE
Gornja Radgona. gny-263922
Močnik Tomaž, Na plavžu 3, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002003555, izdala UE Škofja Loka.
gnn-263908
Molj Bojan, Vogljanska cesta 51,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003110131, reg. št. 39653, izdala UE
Kranj. gnd-263643
Moravec Anton, Svržaki 6, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001852947, reg. št. 4982, izdala UE
Metlika. gns-263728
Mustač Tilen, Loh 17, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002234984,
izdala UE Hrastnik. gnw-263574
Novak Sonja, Ljubljanska cesta 73,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000963183, izdala UE Grosuplje.
gnb-263595
Osojnik Andrej, Spodnja Ščavnica 37,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002179935, reg. št. 15132, izdala
UE Gornja Radgona. gnx-263923
Osterman Petra, Turnše 46, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001632810, reg. št. 24662, izdala UE
Domžale. gnx-263648
Pahor Danijel, Sv. Anton, Vrtine 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000036299, izdala UE Koper.
gnz-263846
Pavlović Srečko, Dekani 75/a, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001279441, reg. št. 29510, izdala UE
Metlika. gnt-263727
Pečar Ivan, Prešnica 18, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 001695749, izdala UE Sežana.
gnu-263626
Pečolar Gregor, Samostanska ulica
6, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 3097313,
reg. št. 1277, izdala UE Radlje ob Dravi.
gno-263707
Pestiček Jan, Cvetlična ulica 19, Šentilj
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001530784, izdala UE Pesnica.
gnn-263583
Peternel Vesna, Kuratova ulica 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001560971, reg. št. 39389, izdala UE
Kranj. gng-263940
Pezdirnik
Marko,
Podhom
32,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001963859, izdala UE Ljubljana.
gno-263757
Pipan Boris, Mladinska ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000864534, reg. št. 24087, izdala UE Ptuj.
gnz-263596
Pirc Rajko, Blatna Brezovica 52,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001701609, reg. št. 9062, izdala UE
Vrhnika. gno-263782

Kotolenko Nina, Suhadolčanova ulica 7,
Šentilj v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003006003, izdala UE
Pesnica. gnu-263576
Krajnc Leopold, Gorkega ulica 51,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002044345, reg. št.
37486, izdala UE Maribor. gnu-263601
Kren Luka, Paderšičeva ulica 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002236233, izdala UE Novo mesto.
gnk-263736
Krevatin Robert, Vivaldijeva ulica 1,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. SI 68724, reg. št.
1367, izdala UE Piran. gnl-263835
Krmelj Uroš, Puštal 45/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001223419, izdala UE Škofja Loka.
gne-263717
Kukovec Bogdan, Straže 77, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002155051, reg. št. 18154, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw-263799
Kurnik Dujović Nina, Zlato Polje 2/d,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002234851, reg. št. 46183, izdala UE
Kranj. gnh-263939
Lakić Damir, Breg pri Kočevju 81,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002225710, reg. št. 14802, izdala UE
Kočevje. gnu-263901
Lamut Branko, Slovenski trg 5,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1180650, izdala UE Ptuj. gnc-263919
Lanišek Janez, Beleharjeva cesta 49,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 33116, reg. št. 309, izdala UE Kranj.
gnt-263552
Lepetič Milan, Klanjškova ulica 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985936,
reg. št. 13721, izdala UE Celje. gnf-263641
Longar Robert, Zalisec 14, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001699455, izdala UE Novo mesto.
gnl-263735
Magajne Mojca, Erjavčeva ulica 29,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001835735, izdala UE Nova Gorica.
gnb-263570
Manfreda Joško, Kovaška cesta 22,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H,
št.
S 1956453, reg. št. 5967, izdala UE Ruše.
gnb-263470
Marko Tina, Ulica Rozke Usenik 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002219794, reg. št. 259017, izdala UE
Ljubljana. gnp-263531
Matjašec Iztok, Podgora pri Dolskem
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1990465, reg. št.
129952, izdala UE Ljubljana. gnf-263541
Matjašec Vesna, Podgora pri Dolskem
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1865676, reg. št. 203508, izdala
UE Ljubljana. gng-263540
Medić Rade, Šentjakob 41, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001709021, reg. št. 80795, izdala UE
Ljubljana. gnd-263622
Miljanović Simo, Loke pri Mozirju 3,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003021735, izdala UE Mozirje.
gnm-263584
Miloševič Dragan, Ulica Gradnikove
brigade 19, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. A1,A,B,BE,C,CE,D1,D1E,
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Pirnar Damjana, Dolenji Maharovec 37,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003014548, izdala UE Novo mesto.
gnb-263945
Plešnik Ivanka, Na fari 11, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1951132, izdala UE Ravne na Koroškem.
gny-263822
Plut Andrej, Župančičeva cesta 6,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001405181, reg. št. 5797, izdala UE
Metlika. gnx-263473
Polajnar Ciril, Lahovče 93, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000189151, reg.
št. 2778, izdala UE Kranj. gnf-263941
Poljak Roman, Cesta radomeljske čete
60, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001517798, izdala UE Domžale.
gnv-263650
Poljak Roman, Na vrtači 3, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 000606416, izdala UE Radovljica.
gnt-263902
Ponikvar Rafael, Staničeva ulica 005 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000891699, reg. št. 223830, izdala UE
Ljubljana. gnm-263534
Ponjavić Marijana, Tesarska ulica 3/a,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002070361, reg. št. 14534, izdala UE
Kočevje. gny-263872
Potočnik Olga, Dolnji Slaveči 153,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000740794, izdala UE Murska
Sobota. gng-263765
Raztresen
Klemen,
Smolnik
55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001918240, reg. št. 231835, izdala UE
Ljubljana. gnw-263624
Resnik Branka, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002034275, reg. št. 247916, izdala UE
Ljubljana. gnu-263651
Rijavec Irena, Alešovčeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098919, reg. št. 112746, izdala UE
Ljubljana. gni-263838
Rotner Rajko, Pot k ribniku 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000240424, reg. št. 91932, izdala UE
Ljubljana. gnv-263725
Rozman Suzana, Brezje pri Grosupljem
10, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001131592, izdala UE Grosuplje.
gnc-263594
Rupčić Ingrid, Tlake 37, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002152884, izdala UE Grosuplje.
gnf-263766
Sanković Goran, Pod gabri 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001225403, reg. št. 44133, izdala UE
Celje. gnk-263636
Savić Suzana, Gubčeva ulica 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002209376, reg. št. 60847, izdala UE
Kranj. gnd-263943
Savnik Breda, Slomškova ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001966051, reg. št. 137776, izdala UE
Ljubljana. gnz-263621
Sinković Tanja, Ihan, Lipova ulica 12,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001615530, reg. št. 230084, izdala UE
Ljubljana. gnt-263652
Skrbnik Milan, Mezgovci ob Pesnici
42/b, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1693936, izdala UE Ptuj. gne-263917
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Stančević Saša, Ulica 1. avgusta 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1307747, reg. št. 51117, izdala UE Kranj.
gns-263553
Strojan Mojca, Kurirska ulica 021,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001297637, reg. št. 158831, izdala UE
Ljubljana. gnw-263499
Sušnik Alenka, Hotemaže 89, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1673392, reg. št. 58252, izdala UE Kranj.
gnh-263864
Szilágyi Ernö, Bognarjeva pot 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001796183, reg. št. 42182, izdala UE
Ljubljana. gnn-263533
Šenveter Damijan, Stantetova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000370729, reg. št. 63768, izdala UE
Maribor. gnw-263599
Šiler Rok, Prebačevo 36, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 3164267, reg.
št. 39703, izdala UE Kranj. gnb-263620
Šisernik Martina, Pohorska cesta 35,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001808831, reg. št. 7817,
izdala UE Slovenj Gradec. gne-263567
Šuligoj Marijo, Vezna pot 4, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,F,G,H,
št. 000173611, izdala UE Nova Gorica.
gnz-263571
Šušteršič Nejc, Tržaška cesta 33,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 002068685, reg. št. 8857, izdala UE
Logatec. gnl-263785
Tolar Franc, Zabrežnik 4, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000313981, izdala UE Škofja Loka.
gnn-263708
Tomašič Robert, Obrije 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002035261, reg. št. 178102, izdala UE
Ljubljana. gno-263457
Tomič Aleš, Na zelenici 9, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 007457356, reg.
št. 23127, izdala UE Celje. gno-263632
Treven Gregor, Rovte 82, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003030033, reg. št. 5793, izdala UE
Logatec. gnm-263784
Trop Ludvik, Slomškova ulica 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 572617,
izdala UE Ptuj. gne-263742
Učakar Vidko, Unično 2, Hrastnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 2037053, izdala UE Hrastnik.
gnz-263575
Urbančič Damijan, Dolenja vas 24,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003024774, reg. št. 13877, izdala UE
Cerknica. gnk-263911
Urbančič Sonja, Knežak 10, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000959021, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-263830
Vidmar Silvana, Videm 46, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000388127, izdala UE Grosuplje.
gnd-263593
Virant Matjaž, Polje pri Tržišču 17,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001528592, reg. št. 12971, izdala UE
Sevnica. gnb-263870
Vojska
Danica,
Lokev
166/f, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001814615, izdala UE Sežana.
gnt-263627
Vusić Mario, Vinogradi Ludbreški
48/c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.

BGH, št. S 003122275, izdala UE Maribor.
gnv-263600
Werber Borut, Trg svobode 6, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001304986, reg. št. 9014, izdala UE Tržič.
gno-263557
Zaplotnik Uroš, Gorenjska cesta 22,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002179838, reg. št. 37912, izdala UE
Kranj. gnr-263554
Zidar Anton, Rožna ulica 4, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000906455, reg. št. 2195, izdala UE
Trebnje. gnm-263559
Zobavnik Klemen, Dalmatinova ulica 1/b,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002021367, reg. št. 34299, izdala UE
Domžale. gns-263653
Žnidarčič Danijel, Šempas 56, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001816022, izdala UE Nova Gorica.
gnc-263569

Zavarovalne police preklicujejo
Matičič Klavdijo, Vodovodna pot 56,
Rakek, zavarovalno polico, št. 41601000456,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gnp-263631

Spričevala preklicujejo
Ahmetović Slaven, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika
Gimnazije Ljabljana Šiška, izdano leta 2006.
gnt-263602
Borovnjak Ivanka, Groharjeva ulica 16,
Kamnik, maturitetno spričevalo Srednje šole
za gostinstvo in turizem Radenci – smer
kuhar, izdano leta 1981. gny-263676
Brula Helena, Vavta vas 56, Straža,
indeks, št. 12100160035, izdal Šolski center
Novo mesto. gnj-263612
Cekova Stojanoska Sonja, Visoko 18,
Visoko, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Kranj. gnq-263455
Đorđić Zoran, Hudovernikova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani – pek, izdano
leta 1994. gny-263697
Furlan Silva, Srednje Grčevje 62, Otočec,
spričevalo OŠ Šentjernej, izdano leta 1980
do 1988. gnm-263684
Gračner Olga, Harje 3/č, Laško, diplomo
Srednje šole Borisa Kidriča Tekstilno
tehnološke usmeritve, izdana leta 1986, na
ime Knez Olgica. gnc-263694
Gradič Maja, Polzela 205/c, Polzela,
spričevalo Poslovno komercialne šole v Celju,
št. XII/68, izdano leta 2006. gno-263682
Hodžić Lejla, Pot k Savi 12, Ljubljana,
spričevalo 7. razred OŠ Savsko naselje,
izdano leta 2005. gnx-263498
Horvat Julijana, Ob igrišču 14, Murska
Sobota, spričevalo 6. razreda OŠ I. Murska
Sobota, izdano leta 1980. gnl-263635
Jakupovič Jasmina, C.K.O. 16, Senovo,
spričevalo Ekonomske trgovske šole, izdano
leta 2004. gnp-263756
Kosem Katarina, Cesta Radomeljske
čete 64, Radomlje, spričevalo 7. razreda OŠ
Preserje pri Radomljah, izdano leta 2005.
gnl-263460
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Leskovec Egon, Mihevčeva 6, Idrija,
spričevalo o končani OŠ Jožeta Mihevca
Idrija, izdano leta 1990. gnn-263958
Lopič Lučka, Spodnji Rudnik III/2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1974. gny-263497
Lorbek Darko, Videm 24, Sveti Jurij ob
Ščavnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Strokovne šole za notranje zadeve v Tacnu,
izdano leta 1972. gnl-263685
Lotrič Aleš, Pintarjeva ulica 4/a, Celje,
spričevalo 1. letnika Srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1980. gnr-263954
Lotrič Aleš, Pintarjeva ulica 4/a, Celje,
spričevalo 2. letnika srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1981. gnq-263955
Lotrič Aleš, Pintarjeva ulica 4/a, Celje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1982. gnp-263956
Lotrič Aleš, Pintarjeva ulica 4/a, Celje,
spričevalo 4. letnika Srednje tehnične šole
Celje, izdano leta 1983. gno-263957
Magajne Maja, Jazne 36, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija Vege
Idrija, izdano leta 1998. gnf-263695
Mahić Jasna, Cankarjev drevored 9,
Izola – Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Trgovske šole Koper, izdano leta 2000.
gno-263961
Majerle Damjana, Zavinek 6, Škocjan,
spričevalo 2. in 3. letnika Tehniške šole v
Celju – gradbeni oddelek, izdano leta 1977
in 1979, izdano na ime Jerič Damjana.
gnt-263702
Maksić Rade, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Ceneta Štuparja.
gnj-263962
Medja Jan, Knezov štradon 17/a,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Franceta
Bevka v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnm-263959
Milošič Tadeja, Ormoška 1/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Cvetličarske
šole Ptuj – Poklicna in tehnična kmetijska
šola. gng-263615
Nendl Andraž, Ljubljanska cesta 3/a,
Celje, spričevalo o končanem razredu III.
OŠ Celje, št. 13/2006 z dne 23. 6. 2006.
gnj-263687
Oštrovski Rok, Knaflov trg 14, Ribnica,
spričevalo 7. razreda OŠ Franceta Prešerna
v Ribnici, izdano leta 2005. gnq-263480
Palatin Danijel, Pečarovci 82, Mačkovci,
spričevalo poklicne mature SPTŠ Murska
Sobota. gnt-263752
Podviz Renata, Sora 38, Medvode,
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdano leta 2002. gnw-263724
Pohar Boštjan, Čopova ulica 12, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu SSSŠ Štore,
št. 615, izdano leta 1995. gnt-263677
Poldauf
Zvezdana,
Murski
črnci
45/e, Tišina, spričevalo o zaključnem izpitu
SSTŠ Murska Sobota, izdano leta 1993.
gnt-263452
Poljanica Zora, Borovec pri Kočevski
Reki 7, Kočevje, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠCPET v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnx-263698
Pregelj Majda, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Vzgojno izobraževalnega zavoda v Višnji
gori, izdano leta 2001. gns-263703
Puklavec Rudolf, Nunska graba 29,
Ljutomer, letno spričevalo Ekonomske
šole – progarm trgovec, šolsko leto 95/96.
gny-263951
Radman Ida, Gača 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra

001008/AD69-2-6511/2006 za Kešerović
Muhameda, izdano pri OZS. gni-263688
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznike, št.
001008/AD69-3-6511/2006
za
Reljič
Mladena, izdano pri OZS. gnh-263689
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, dovolilnico za 3. države
-Hrvaška, št. 0000059 za leto 2005.
gng-263690
Čopi Tomislav, Mala vas 91, Bovec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-00012/02, ser. št. 6849.
gnw-263749
Črnko Jožef, Trstenjakova 13, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo, št. 898.
gnh-263614
Denkovski Marinko, Mlaka pri Kočevju
40, Stara Cerkev, potrdilo o opravljenem
izpitu za motorno žago. gnq-263680
Drinić Ranko, Troštova ulica 5, Ig,
delovno knjižico. gnq-263505
Erzar Matjaž, Kalinškova ulica 1, Kranj,
orožni list, št. OL 1142, izdala UE Kranj.
gnc-263844
FORIS
STROJNO
PROMETNE
STORITVE d.o.o., Puhova ulica 17, Maribor,
licenco, št. GE0011994za vozilo z reg. št.
MB E0 – 095. gns-263953
Garb Miha, Omersova ulica 49, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00343/2001 z dne 20. 4. 2001.
gny-263947
Hitti Roman, Smrjene 83, Škofljica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-03419-00/94. gnz-263696
Hribar Nataša, Tosti Vrh 8, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 20201120, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnd-263693
Jager Jožef, Goriška cesta 38, Velenje,
preklic vozniškega dovolenja, objavljenega
v Uradni list RS, št. 56/2007. gnz-263946
Janc Matjaž, Mošnje 7, Radovljica,
delovno knjižico. gnn-263633
Kočar Miran, Zgornje Tinsko 53, Loka pri
Žusmu, delovno knjižico, št. reg. 24295/98.
gnv-263700
Kovač Zdenko, Zoran Velnarja 21,
Murska Sobota, 16 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane pod št. 2187. gnp-263456
Kragolnik Luka, Pašnice 12, Rimske
Toplice, preklic vozniškega dovolenja,
objavljenega v Uradni list RS, št. 54/2007.
gnx-263948
Kralj Boštjan, Volkmerjeva 9, Ptuj,
delovno knjižico. gnf-263616
Kruzki Ahmed, Bazoviška 21, Koper
– Capodistria, dovolilnico, št. 18157.
gne-263617
Lovrečič Darko, Hrvatini 49, Ankaran
– Ankarano, potrdilo o opravljenem tečaju
za varno delo z traktorji in traktorskimi
priključki, št. 3/5490, izdano 22. 3. 2006,
izdano v Srednji gozdarski in lesarski šoli
Postojni. gnv-263950
Lukić Aljoša, Kajuhova ulica 42, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-263858
Mahič Jasna, Cankarjev drevored 9,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnr-263754
Mastnak Marko, Cesta Valentina Orožna
8/a, Šentjur, delovno knjižico, ser. št.
A 0418090. gnm-263634
Mavrič Gorazd, Šlandrova 26, Rogaška
Slatina, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-9080, ser. št. VC
5320/99. gns-263453

strokovnih šol – oblačilna smer, št. 1361,
izdano leta 1972, izdano na ime Ferko Ida.
gno-263857
Rekar Aleksandra, Štihova ulica 19,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2006. gnl-263960
Rojnik Peter, Trg Slavka Osterca 3,
Veržej, spričevalo o zaključnem izpitu za
poslovnega tehnika, izdano leta 2003/04.
gnv-263675
Saje Vida, Jakčeva 18, Novo mesto,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 1976. gnr-263704
Stajnko Darinka, Ulica Toneta Melive 12,
Slovenske Konjice, indeks, št. 11130210073,
izdala Poslovno komercialna šola v Celju.
gnw-263699
Staniša Alja, Jedinščica 14, Novo mesto,
spričevalo 2. letnika gimnazije Novo mesto.
gns-263678
Šimon Primož, Majeričeva ulica 8,
Maribor, maturitetno spričevalo III. gimnazije
Maribor, izdano leta 2001. gne-263942
Škafar Romana Ana, Ob Ljubljanici
112, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1997.
gnu-263726
Škof Mojca, Pusti Gradec 9, Dragatuš,
spričevalo o zaključnem izpitu 3. in 5. letnika
ter letna spričevala 3. in 5. letnika Tekstilne
šole Metlika, izdano leta 1996 in 1998.
gnq-263705
Trbižan Mirjela, Obrov 55/g, Obrov,
spričevalo P.P.Vergerioil Vecchio Koper,
šolsko leto 2004/05. gnd-263618
Umbergar Gregor, Veliki Gaber 40, Veliki
Gaber, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika, izdano leta 1998,
1999. gnh-263789
Vidmar Petra, Prešernova 25, Jesenice,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske in
turistične šole – turistični tehnik, izdano leta
2004. gnv-263750
Voh Suzana, Sp. Trg 31, Vuzenica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje šole Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec – ekonomski tehnik, izdano
leta 1988. gnw-263949
Volovšek Peter, Kamniška cesta 18,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar –
gostinska dela, št. 756, izdano leta 2003.
gny-263672
Vučko Žan, Šmarska cesta 57, Škofljica,
spričevalo 9. razreda OŠ Škofljica, izdano
leta 2006. gnc-263619
Zore Luka, Frankolovo 13/c, Frankolovo,
spričevalo 7. razreda OŠ Frankolovo, izdano
leta 2005. gnf-263691

Drugo preklicujejo
Avtoprevoz Tolmin d.d., Poljubinj
89 f, Tolmin, voznikovo kartico, št.
1070500006324000 last Milševič Dragana.
gnt-263952
Božič Danica, Planinska 31, Sevnica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-4320-00/95. gnr-263454
Brkovič Klavdija, Pot pomorščakov 26,
Portorož – Portorose, vrednostni kupon –
Vzajemni sklad mesani vipek 15.763,0000
enot. gnk-263461
Camlek Berto s.p., Podkraj pri Velenju
46/b, Velenje, potrdilo za voznike, št.

Stran

Stran
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Medić Rade, Šentjakob 41, Ljubljana,
orožni list, št. OL 10426, izdala UE Ljubljana.
gnx-263623
Melik Borut, Merčnikova ulica 1/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-263801
Petrov Katarina, Rojčeva ulica 19,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-263768
Povše Dragica, Vojinska cesta 1,
Črnomelj, delovno knjižico, ser. št.
A 0378482, reg. št. 1773. gnn-263683
Prokofljev Aleksandra, Muljava 42/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gnn-263787
Reja Sebastjan s.p. – Transport, Istrska
ulica 36, Kozina, licenco, št. 6276 za vozilo
Scania z reg. št. 18 – 03S, izdano 12. 4.
2007. gne-263692
Robič Katja, Bezjakova ulica 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 31200006,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnq-263755
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Robinek Sabina, Na Kresu 10, Železniki,
delovno knjižico. gns-263603
Rovšnik
Lara,
Kočevska
cesta
152, Škofljica, dijaško izkaznico, izdal
Biotehnični izobraževalni center Ljubljana.
gnw-263674
Sambi Smilja, Šolska ulica 11, Portorož
– Portorose, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-4618/00-98, ser.
št. 2546/98. gnx-263748
Simonič Darja, Vinji vrh 13, Semič,
študentsko izkaznico, št. 32944, izdala
Fakulteta za upravo. gnk-263686
Turk Roman, Klinja vas 64, Kočevje,
potrdilo o opravljenem izpitu za motorno
žago. gnr-263679
Valiev Gela, Cesta 24. junija 35,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-263868
Varga Peter, Mladinska ulica 48, Murska
Sobota, delovno knjižico, reg. št. 57757,

ser. št. 0175284, izdala UE Murska Sobota.
gnu-263751
Vendel Gorza, Finžgarjeva 7, Murska
Sobota, 14 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo, št. 1960.
gni-263613
Viking d.o.o., Prelode 2, Zgornja
Ložnica, licenco, št. GE001923/02802
za mednarodni prevoz blaga v cestnem
prometu. gnu-263701
Vovk Katarina, Martinova ulica 65,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-263786
Zobec Ciril, Brestovska cesta 14,
Rogaška Slatina, obrtno dovoljenje, št.
042922/0437/00-64/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnm-263459
Zupanič
Danilo,
Gradišča
122/d, Cirkulane, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 26293-00670-04.
gns-263753
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1. DVD
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1991–2006

DVD je zasnovan tako, da v prvem delu
DVD-ja lahko pregledujemo uredbeni del
Uradnega lista RS od leta 1991do leta 2006.
Prav tako v tem delu najdemo mednarodne
pogodbe od leta 1991 do leta 2006. Na zaslonu
se posamezne številke uradnega lista pojavljajo
prav v takšni obliki kot na papirju. Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano
s posameznimi številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen
iskani dokument. Znotraj letnika je možno
iskanje po polnem besedilu, kopiranje besedil
in tiskanje posameznih strani.
V drugem delu DVD-ja pa lahko brskamo znotraj
razglasnega dela, in sicer od leta 1995 dalje.
DVD je obsežnejša oblika predhodnega CD-ja,
s to razliko, da na enem mestu najdemo vse
objave od osamosvojitve Slovenije do konca
leta 2006.

Število uporabnikov

EUR

1 uporabnik

SIT

96

23.005

2–5 uporabnikov

129

30.914

6–10 uporabnikov

158

37.863

11–25 uporabnikov

211

50.564

26–50 uporabnikov

328

78.602

Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek

Z ALOŽBA

Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

DA

NE

Naslov

NAROýILA

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum
Podpis

faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

Dav. zav.

Davþna št.

Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.
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