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Leto XVII

Javni razpisi

ŠT. 3/2007-1
Ob-20328/07
Na podlagi 22. do 27. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
(Ur. l. RS, št. 24/06, 5/07, 39/07) in sklepa Upravnega odbora Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
– Lista mentorjev za leto 2006 in 2007 (št.
2207-6037-20/2006/1133 z dne 13. 7. 2006)
objavlja Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000
Ljubljana
javni razpis
za kandidata/tko za mladega
raziskovalca za raziskovalno področje
kriminologija – mentorica prof. dr.
Renata Salecl
Kandidat/ka mora izpolnjevati razpisane pogoje po Pravilniku o usposabljanju in
financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06,
5/07, 39/07):
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
(univ. dipl. pravnik);
– ima povprečno študijsko oceno vseh
izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00
ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski
študij za pridobitev znanstvenega naziva ali
ima zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ustrezne smeri in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj
(brez diplome) najmanj 8 ali ima zaključen
znanstveni magisterij;
– starost do vključno 28 let (upošteva
se letnica rojstva); če je mladi raziskovalec
brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na
podiplomski študij, se starostna meja dvigne
nad 28 let, in sicer se za vsak vpisan letnik
doda eno leto.
Če je mladi raziskovalec že vpisan na
podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima zaključen znanstveni
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porod
niški oziroma starševski dopust – pri čemer

se za enega otroka upošteva 1 leto – se
starostna meja dvigne nad 28 let, za čas
dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja
za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata oziroma odsotnost zaradi
služenja vojaškega roka.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčano prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Usposabljanje mladega raziskovalca se
bo začelo 1. 10. 2007. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas do konca usposabljanja do
doktorata.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
in kratkim življenjepisom z navedbo prejetih nagrad oziroma priznanj, bibliografijo in opisom dosedanjega sodelovanja
pri raziskovalnem delu v roku 15 dni po
objavi tega razpisa s priporočeno pošto na
naslov: Inštitut za kriminologijo pri Pravni
fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000
Ljubljana, s pripisom na kuverti: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis«. Obvestila
o javnem razpisu lahko kandidati dobijo
pri Mariji Milenković in Ivanki Sket, tel.
01/42-03-241.
Izbrani kandidati bodo povabljeni na razgovor. Vsi prijavljeni kandidati bodo o izboru
obveščeni v 30 dneh po izteku roka za prijavo na javni razpis.
Inštitut za kriminologijo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Št. 430-31/2007/1
Ob-20471/07
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana na podlagi 5. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih
raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07),
10. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l. RS, št. 73/06),
v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št.

22/06 – UPB1, 61/06-Zdru-1), na podlagi
Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev v
raziskovalnih organizacijah v letu 2008 z
dne 7. 5. 2007, št. 630-7/2007 in Usmeritev
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008
št. 6312-51/2007/1, z dne 2. 7. 2007 ter
na podlagi Metodologije ocenjevanja prijav
za mentorje mladim raziskovalcem za leto
2008 in za (so)financiranje raziskovalnih
projektov v letu 2008 št. 430-31/2007/5, z
dne 5. 7. 2007, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za mentorje
novim mladim raziskovalcem v letu
2008 in
javni razpis
za (so)financiranje raziskovalnih
projektov v letu 2008
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega poziva in javnega
razpisa
Predmet javnega poziva za predlaganje
kandidatov za mentorje novim mladim raziskovalcem v letu 2008 in Javnega razpisa
za (so)financiranje raziskovalnih projektov
v letu 2008 (v nadaljnjem besedilu: javni
poziv/razpis) je:
2.1. izbira mentorjev za nove mlade raziskovalce1, ki bodo začeli z usposabljanjem
v letu 2008 na posameznih izbranih raziskovalnih področjih. Število novih mladih
raziskovalcev po vedah je:
2.2. (so)financiranje izvajanja raziskovalnih projektov:
1
V javnem pozivu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporab
ljeni kot nevtralni za moške in ženske.
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Znanstveno področje
Naravoslovne vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične
Interdisciplinarna področja
Skupaj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Število MR
64
84
27
36
24
26
12
273

%
23,4
30,8
9,9
13,2
8,8
9,5
4,4
100

a) tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Teme za tematsko usmerjene raziskovalne projekte so definirane v Usmeritvah
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za dodelitev proračunskih sredstev za raziskovalne prioritete v letu 2008
(v nadaljnjem besedilu: Usmeritve za projekte);
b) podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter podoktorskih projektov za gospodarstvo.
Znanstvena področja razpisa za
(so)financiranje raziskovalnih projektov in
okvirna letna sredstva:
Znanstveno področje
Naravoslovne vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične
Interdisciplinarna področja
Skupaj

Okvirna sredstva (EUR)
1.394.000
2.296.000
1.394.000
492.000
492.000
1.722.000
410.000
8.200.000

A (%)
17,0
28,0
17,0
6,0
6,0
21,0
5,0
100

A – okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za ta razpis,
B – okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah za vse projekte in programe, ki
bodo financirani v letu 2008 (vključno s tem
razpisom).
Prioritetna področja raziskav so nasled
nja:
– Prvi prioritetni sklop: raziskovanje genomike in biotehnologije za zdravje, kakovosti in varnosti živil ter trajnostnega
razvoja;
– Drugi prioritetni sklop: raziskovanje
tehnologij informacijske družbe vključno z
razvijanjem človeških virov in socialne kohezivnosti ter ohranjanja naravne in kulturne
dediščine, ki morajo biti povezane z informacijskimi tehnologijami;
– Tretji prioritetni sklop: raziskovanje novih materialov, novih proizvodnih postopkov,
orodij in tehnologij;
– Četrti prioritetni sklop: energetika (alternativni viri energije, bio goriva, vodikova
energija, povezava z okolji, pretvarjanje in
shranjevanje energije).
Agencija bo izbrala:
– najmanj en projekt s področja energetike (alternativni viri energije, bio goriva,
vodikova energija, povezava z okolji, novi
materiali, pretvarjanje in shranjevanje energije);
– najmanj en projekt, ki se nanaša na
problematiko narodnih manjšin;
– en projekt med predlogi umetniških akademij v okviru interdisciplinarnih projektov.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
poziv/razpis:

B (%)
25,3
29,7
10,1
8,7
9,8
14,7
1,7
100

3.1. Za izbor mentorjev:
Agencija poziva raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih
organizacij na agenciji in imajo statusno
obliko »zavod«, da prijavijo kandidate za
mentorje.
Na javni poziv se lahko prijavijo tudi
kandidati za mentorje kot posamezniki, ki
imajo delovno razmerje sklenjeno v raziskovalni organizaciji iz prejšnjega odstavka
te točke.
3.2. Za izbor raziskovalnih projektov:
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki je vpisana v evidenco raziskovalnih organizacij na agenciji ter
izpolnjuje pogoje, predpisane z Zakonom
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06-Zdru-1 v nadaljnjem besedilu: zakon) in s Pravilnikom
o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l.
RS, št. 73/06).
Raziskovalni projekti, ki jih (so)fi nancira agencija ter ustrezajo okvirnim
programom raziskovalnih in tehnološko-razvojnih aktivnosti EU (http://cordis.europa.eu.int/en/home.html in
http://
cordis.europa.eu.int/en/sitemap.htmeu-research) so odprti za raziskovalne subjekte
iz EU, s tem da ti subjekti financirajo svoj del
raziskav iz lastnih sredstev. Prijavijo se lahko kot sodelujoče raziskovalne skupine na
raziskovalnih projektih prijavitelja projekta.
4. Cilji javnega poziva/razpisa:
4.1. Cilj javnega poziva za predlaganje
kandidatov za mentorje mladim raziskovalcem je izbrati kakovostne mentorje mladim
raziskovalcem.
4.2.
Cilj
javnega
razpisa
za
(so)financiranje raziskovalnih projektov je
izvedba:
– večjih (aplikativnih) raziskovalnih projektov,
– manjših (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov,
– podoktorskih temeljnih in aplikativnih
raziskovalnih projektov ter
– podoktorskih projektov za gospodarstvo, kot so opredeljeni v 2. členu Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih
in podoktorskih raziskovalnih projektov in v
Usmeritvah za projekte.
5. Pogoji
Pogoji za izbor kandidata za mentorja
mlademu raziskovalcu oziroma za izbor
raziskovalnih projektov so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za mentorje
mladim raziskovalcem za leto 2008 in za
(so)financiranje raziskovalnih projektov v
letu 2008 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija), v Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah (Ur. l. RS, št. 24/06, 5/07 in
39/07 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o
MR), v Pravilniku o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l. RS, št. 73/06 – v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o projektih) in v
Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti (Ur. l. RS, št. 39/06,
106/06 in 39/07). Vsi navedeni dokumenti
so sestavni del pozivne/razpisne dokumentacije ter so objavljeni v Uradnem listu RS in
na spletni strani agencije.
5.1. Pogoji za kandidata za mentorja
mlademu raziskovalcu
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat
za mentorja mlademu raziskovalcu so:
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– da izpolnjuje pogoje za vodjo temeljnega ali aplikativnega raziskovalnega projekta;
– da aktivno sodeluje v raziskovalnem
programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu;
– da je v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji;
– da je od zagovora njegovega doktorata
minilo najmanj štiri leta (kandidat je doktoriral leta 2003 ali prej);
– da usposablja manj kot tri mlade raziskovalce hkrati;
– da v preteklem letu ni dobil novega
mladega raziskovalca v usposabljanje.
Mentor ne more usposabljati več kot tri
mlade raziskovalce hkrati, pri čemer se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status
miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba o
financiranju in usposabljanju mladega raziskovalca potekla, niso pa še uspešno zaključili programa – slednje se upošteva še
dve leti po zaključku programa, kot je definirano v pogodbi, razen v primeru, da so bila
sredstva, zaradi neizpolnjenega programa,
vrnjena.
Pogoj iz drugega odstavka te točke mora
biti izpolnjen na dan 13. 9. 2008.
5.2. Pogoji za izbor raziskovalnih projektov
Raziskovalni projekt izvaja projektna
skupina (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
ki jo sestavljajo vodja projekta, raziskovalci,
ter strokovni in tehnični sodelavci.
Podoktorski projekt izvaja samo en raziskovalec – podoktorand, ki izpolnjuje pogoje
za izvajanje takega projekta.
Vodja projekta in izvajalci morajo imeti
za izvajanje raziskovalnih projektov proste
kapacitete (celotna dovoljena kapaciteta je
1700 ur ali 1 FTE) in morajo biti kot raziskovalci zaposleni v raziskovalni organizaciji,
izvajalki projekta ali imeti status zasebnega raziskovalca. Vodja projekta mora imeti
najmanj 170 prostih raziskovalnih ur, razen
direktorjev javnih raziskovalnih zavodov.
Navedeni pogoji se preverijo ob podpisu pogodbe. Pogodba mora biti podpisana najkasneje v treh mesecih od sklepa Upravnega
odbora agencije o izboru projekta. V okviru
razpisa lahko posamezen raziskovalec kandidira kot vodja le enega raziskovalnega
projekta.
Vodja raziskovalnega projekta in ena tretjina raziskovalcev v projektni skupini morajo
izpolnjevati pogoje za vodjo v skladu z 29.
členom zakona.
Projektna skupina temeljnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost, če:
a) vodja projekta in ena tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
– izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta in
– dosega vsak minimalno 100 točk iz
znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5.
členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti v zadnjih
petih letih, pri čemer mora biti vsaj ena objava v kategoriji 1. A, B ali C. Število točk
se deli s številom avtorjev za posamezno
objavo; če je avtorjev več kot 10 se število
točk deli z izrazom 10*log10N, pri čemer je
N število avtorjev;
– izkazuje citiranost v bazi Web of Science ali za humanistiko v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti. Citirano delo mora biti znanstve-

no delo iz 5. člena Pravilnika o kazalcih in
merilih znanstvene in strokovne uspešnosti.
Citat mora biti objavljen v zadnjih petih letih
(avtocitati se ne upoštevajo);
– izkazuje aktivno mednarodno sodelovanje v zadnjih petih letih.
V primeru, da raziskovalec v zadnjem
obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let
upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko
je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni
organizaciji.
b) raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.
Projektna skupina aplikativnega raziskovalnega projekta izkazuje usposobljenost,
če:
a) vodja raziskovalnega projekta in ena
tretjina raziskovalcev, ki sodelujejo na raziskovalnem projektu s prostimi kapacitetami:
– izpolnjuje z zakonom določene pogoje
za vodjo raziskovalnega projekta in
– dosega vsak minimalno 40 točk iz
znanstvenih objav, ki so opredeljene v 5.
členu Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti v zadnjih
petih letih. Število točk se deli s številom
avtorjev za posamezno objavo; če je avtorjev več kot 10 se število točk deli z izrazom
10*log10N, pri čemer je N število avtorjev;
– izkazuje citiranost v znanstvenih objavah, ki so opredeljene v 5. členu Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti ali ima dokazane prenose svojih
raziskav v prakso (bibliografske enote po
tipologiji COBISS: 2.02, 2.03, 2.04, 2.06,
2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20,
2.21 in 2.24) ali delo na nacionalno pomembnem znanstvenem korpusu ali zbirki.
Citirano delo mora biti znanstveno delo iz 5.
člena Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne uspešnosti. Citat mora
biti objavljen v zadnjih petih letih (avtocitat
se ne upošteva) ali patent v zadnjih desetih letih (po kriterijih 5. člena Pravilnika o
kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti) ali pa mora biti izkazano dokumentirano uspešno sodelovanje z uporabniki v zadnjih petih letih.
V primeru, da raziskovalec v zadnjem
obdobju ni bil zaposlen v raziskovalni organizaciji, se lahko namesto zadnjih pet let
upošteva tisto zadnje petletno obdobje, ko
je bil raziskovalec zaposlen v raziskovalni
organizaciji.
b) raziskovalna oprema skupine zagotavlja izvedbo raziskovalnega projekta.
Podoktorski raziskovalni projekt izkazuje
ustreznost, če:
a) podoktorand v letu razpisa ni starejši
od 35 let in od zagovora njegovega doktorata niso potekla več kot tri leta ter izkazuje vsaj eno znanstveno objavo (tudi v
soavtorstvu, kot prvi oziroma vodilni avtor)
opredeljeno 5. členu Pravilnika o kazalcih in
merilih znanstvene in strokovne uspešnosti
oziroma;
b) je podoktorand raziskovalec slovenskega rodu z ali brez slovenskega državljanstva, ki živi v tujini. V tem primeru starostna
omejitev ne velja.
V primeru, da je podoktorand izkoristil
porodniški oziroma starševski dopust – pri
čemer se za enega otroka upošteva 1 leto
– se v točki a. definirana starostna meja dvigne nad 35 let za čas dejansko izrabljenega
dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.
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Podoktorand mora imeti opravljen zagovor doktorata do dne 13. 9. 2007. Podoktorand mora biti zaposlen v organizaciji prijaviteljici ali pa se mora zaposliti v organizaciji
prijaviteljici do podpisa pogodbe o izvajanju
projekta najmanj za čas trajanja podoktorskega projekta.
V okviru razpisa sta določeni dve velikosti projektov, in sicer:
a) manjši projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 50.000 EUR. Prijavitelji s področja medicine imajo možnost, da prijavijo
kot manjši projekt v vrednosti 25.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta
to pomeni okvirno 1990 letnih ur cenovnega
razreda A (995 na področju medicine), 1770
letnih ur cenovnega razreda B (885), 1550
letnih ur cenovnega razreda C (775) ali 1390
letnih ur cenovnega razreda D (695) ter
b) večji projekti v letnem finančnem obsegu okvirno 100.000 EUR. Prijavitelji s področja medicine imajo možnost, da prijavijo
kot večji projekt v vrednosti 50.000 EUR.
Preračunano v raziskovalne ure projekta
to pomeni okvirno 3980 letnih ur cenovnega razreda A (1990 na področju medicine), 3540 letnih ur cenovnega razreda B
(1770), 3100 letnih ur cenovnega razreda C
(1550) ali 2780 letnih ur cenovnega razreda
D (1390).
Večji projekti so lahko samo aplikativni
in morajo obvezno izkazovati sofinanciranje
ter morajo vključevati najmanj dve po tipu
(glede na status) različni raziskovalni organizaciji (raziskovalni zavod ali Univerzo ali
gospodarsko družbo) in morajo izkazovati
mednarodno sodelovanje (npr. sodelovanje
s kakovostno tujo univerzo ali vključenost v
mednarodni projekt).
Obseg temeljnega podoktorskega projekta in podoktorskega projekta za gospodarstvo je 1700 letnih raziskovalnih ur (1FTE)
cenovne kategorije B, aplikativnega podoktorskega projekta pa 1275 letnih raziskovalnih ur (0,75 FTE) cenovne kategorije B.
Če je projektna skupina sestavljena iz
več projektnih podskupin na različnih raziskovalnih organizacijah, je prijavitelj lahko
le tista raziskovalna organizacija, v kateri
je zaposlen vodja raziskovalnega projekta.
Prijavitelj mora imeti z drugimi sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami podpisan
dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti.
Kvantitativne ocene za posamezne elemente ocenjevanja (oceni A1 in A2) in za
posamezno znanstveno vedo, ki so opredeljene v Metodologiji, pridobi in izračuna
agencija. Agencija bo za izračun kvantitativne ocene uporabila podatke, ki bodo vpisani v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah
agencije na dan zaključka javnega razpisa
(oceni A1 in A2).
Podatke za izračun sredstev drugih uporabnikov na podlagi metodologije (ocena
A3) agencija pridobi direktno od raziskovalnih organizacij za vse tiste kandidate za
mentorje oziroma vodje projektov, ki so člani programskih raziskovalnih skupin in to
pred zaključkom javnega razpisa. Agencija
bo za člane programskih skupin upoštevala samo podatke, ki so vpisani v obrazec
ARRS-ZV-RPROG-VPETOST-2007, na katerem odgovorne osebe s podpisom jamčijo
za točnost podatkov. Za tiste kandidate za
mentorje oziroma vodje raziskovalnih projektov, ki niso člani nobene programske skupine in za tiste kandidate za mentorje oziroma vodje raziskovalnih projektov, ki niso
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člani programskih skupin pri prijavitelju, sodelujejo pa kot vodje oziroma koordinatorji v
projektih, ki jih ne sofinancira ARRS, pridobi
ARRS podatke iz prijavne vloge.
6. Prijava na javni poziv/razpis
Prijava na javni poziv/razpis mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-MR/projekti-prijava-01/2007
– Prijavna vloga za kandidata za mentorja
in/ali raziskovalni projekt.
Za posameznega kandidata za mentorja
je lahko vložen le en prijavni obrazec, ne
glede na to ali kandidata za mentorja prijavlja raziskovalna organizacija ali se kandidat
za mentorja prijavlja sam.
Dokumentacije, ki ni zahtevana, je pa
priložena prijavnemu obrazcu, agencija ne
bo upoštevala in je ne bo poslala recenzentom v oceno.
7. Merila za ocenjevanje
7.1. Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje so:
– znanstvena kakovost kandidata za
mentorja;
– povezanost raziskovalnega dela kandidata za mentorja z domačimi in tujimi uporabniki;
– relevantnost predloga programa usposabljanja mladega raziskovalca in njegova
povezanost s predvidenim podiplomskim
študijem;
– vpetost v mednarodni prostor;
– dosedanji mentorski uspehi kandidata
za mentorja.
Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje so podrobneje opredeljena v Metodologiji in v Pravilniku o MR.
7.2. Merila za ocenjevanje raziskovalnih
projektov
Evalvacijski pogoji, kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so
definirani v Pravilniku o kazalcih in merilih
znanstvene in strokovne uspešnosti, metoda ocenjevanja pa v Metodologiji.
Postopek ocenjevanja predlogov projektov bo potekal v dveh fazah:
Faza I.
Agencija bo na podlagi ocen, pridobljenih
v ocenjevalnem postopku, projekte uvrstila v
tri kategorije, A, B in C:
Kategorija A: Projekti, uvrščeni v kategorijo A so tisti projekti, ki so na vrhu seznama
po skupni oceni (A1+A2+A3+B1+B2+B3),
hkrati pa imajo dobro ocenjeno vsebino projekta (B2 v zgornji polovici).
V kategoriji A je do največ 10% od skupno odobrenih projektov. Projekti iz skupine
A bodo direktno predlagani za financiranje.
Kategorija B: Projekti, uvrščeni v kategorijo B, se določijo iz dveh enako velikih skupin, in sicer: iz projektov na vrhu seznama
skupne ocene (A1+A2+A3+B1+B2+B3) in
projektov z dobro ocenjeno vsebino projekta
(B2 v zgornji polovici). Projekti B kategorije
še niso izbrani za financiranje.
V kategorijo B se uvrsti približno dvakratno število projektov glede na predvideno
število odobrenih projektov po vedah in posebej za področje interdisciplinarnosti.
Kategorija C: Projekti, uvrščeni v kategorijo C so projekti, ki niso bili uvrščeni v
kategorijo A ali B. Projekti kategorije C se
zavrnejo.
Faza II.
Prijavitelje, katerih projekti so uvrščeni v
kategoriji A in B, agencija pozove, da v roku
treh tednov na posebnem obrazcu (Obrazec: ARRS-projekti/II. faza-prijava-01/2007)
oddajo:
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a) podroben opis vsebine in programa
dela raziskovalnega projekta z navedbo, v
katerih delih raziskovalnega projekta je obseg projekta povečan;
b) dopolnitev predloga raziskovalnega
projekta z obrazložitvijo, ki temelji na 8.2.
točki javnega razpisa.
8. Okvirna višina sredstev javnega poziva/razpisa in (so)financiranje projektov
8.1. Javni poziv za mentorje mladim raziskovalcem
Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in
s finančnim načrtom agencije. Realizacija
tega poziva za leto 2008 je predvidena v
okvirnem obsegu 2.000.000 EUR v skladu
s proračunskimi možnostmi.
Število novih mladih raziskovalcev po
znanstvenih vedah je definirano v Usmeritvah Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo za razdelitev proračunskih
sredstev, namenjenih financiranju usposabljanja mladih raziskovalcev v raziskovalnih
organizacijah v letu 2008.
8.2. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov
Obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s proračunom Republike Slovenije in
s finančnim načrtom agencije. Realizacija
tega razpisa za leto 2008 je predvidena v
okvirnem obsegu 8.500.000 EUR v skladu
s proračunskimi možnostmi.
Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah za pro
jekte.
8.2.1. Temeljne projekte bo agencija financirala do 100% utemeljenih stroškov
projekta. Aplikativne projekte bo agencija
sofinancirala do 75% utemeljenih stroškov
projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta
mora zagotoviti pokritje vsaj 25% utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in predložiti dokazila o sofinanciranju projekta (pogodba o
sofinanciranju), in sicer za celotno obdobje
izvajanja projekta glede na vrednost cene
raziskovalne ure ob začetku financiranja.
Če gospodarska(e) družba(e) samostojno prijavlja(jo) aplikativni projekt ali projekt
na področju industrijskih raziskav (brez raziskovalnih organizacij soizvajalk iz vrst javnih
raziskovalnih organizacij), ne potrebuje(jo)
dokazila o sofinanciranju projekta, mora(jo)
pa svoj delež sofinanciranja izkazati v finančnem predračunu ob prijavi projekta ter
v finančnih poročilih.
8.2.2. Dodatno (so)financiranje za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s
pedagoškim procesom
Okvirni obseg sredstev je 300.000
EUR.
Za vzpodbujanje sodelovanja raziskovalnega dela s pedagoškim procesom se
odobreni projekti dodatno (so)financirajo.
Sredstva, namenjena za povečan obseg
(so)financiranja projektov iz te točke, so lahko največ 300.000 EUR na letni ravni.
Če projekt izvajata javni raziskovalni
zavod in visokošolska organizacija, ki sta
soizvajalki raziskovalnega projekta in je projektna skupina sestavljena iz raziskovalcev,
zaposlenih v javnem raziskovalnem zavodu
in raziskovalcev, ki so zaposleni v visokošolski organizaciji, se odobreni obseg sredstev
na projektu lahko poveča visokošolski organizaciji. Pri izračunu povečanega obsega
sredstev na projektu se upošteva vsakega
raziskovalca v projektni skupini, ki je zaposlen na javnem raziskovalnem zavodu (vsaj

60% polnega delovnega časa) in je na podlagi pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom z visokošolsko organizacijo vključen
v pedagoški proces oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu
sklenil delovno razmerje s krajšim delovnim
časom na visokošolski organizaciji za pedagoško delo.
Če projekt izvaja visokošolska organizacija in je projektna skupina sestavljena
samo iz zaposlenih raziskovalcev na visokošolski organizaciji, se odobreni obseg
sredstev lahko poveča za vsakega visokošolskega raziskovalca, ki je zaposlen v tej
visokošolski organizaciji za polni delovni čas
(vsaj 60% polne zaposlitve za raziskovalno
delo), če je že vključen v pedagoški proces
oziroma predloži dokazilo, da bo v naslednjem šolskem letu izvajal pedagoško delo
v tej visokošolski organizaciji v okviru redne
zaposlitve.
Povečan obseg sredstev na projektu, določen v prejšnjih dveh odstavkih, se določi
glede na obseg novo prevzetih pedagoških
obveznosti na visokošolski organizaciji in
je lahko največ 340 ur na raziskovalca, če
je pedagoških obveznosti več kot ali enako 20% polne zaposlitve. Če je pedagoških
obveznosti manj kot 20% polne zaposlitve,
se število dodatnih ur ustrezno zmanjša.
Povečan obseg sredstev s projekta se nameni raziskovalnemu delu visokošolske
organizacije. Za povečan obseg sredstev
na projektu ne morejo kandidirati prijavitelji
projekta, ki že prejemajo dodatna sredstva
iz tega naslova.
Glede na obremenitve raziskovalcev z
raziskovalnimi urami, ki so financirane iz
proračuna Republike Slovenije, bo agencija, v skladu z določili Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za
izvajanje nacionalnega raziskovalnega in
razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04,
32/05 in 26/06), financirala posameznega
raziskovalca glede na delež zaposlitve za
raziskovanje, vendar največ 1700 raziskovalnih ur letno.
9. Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev in raziskovalnih projektov
9.1 Čas trajanja usposabljanja mladih
raziskovalcev
Čas trajanja usposabljanja mladih raziskovalcev bo potekal skladno z določili Pravilnika o MR.
Predviden začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je jesen
2008.
9.1 Čas trajanja raziskovalnih projektov
Predvideni začetek (so)financiranja (izvajanja) projektov je 1. 1. 2008.
Izbrane
projekte
bo
agencija
(so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo
(so)financirani dve leti.
10. Izbor mentorjev in raziskovalnih projektov
10.1. Sklep o izboru mentorjev
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik o MR in
Metodologija.
Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste mentorjev in ga posreduje Znanstvenemu svetu agencije. Sklep o izboru
mentorjev sprejme Upravni odbor agencije
na predlog Znanstvenega sveta agencije.
Upravni odbor agencije odloči tudi o pritožbi
zoper sklep o izboru prijav.
10.2. Sklep o izboru raziskovalnih projektov
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10.2.1 I. faza
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način, kot ga določata Pravilnik o projektih
in Metodologija.
Strokovno telo pripravi predlog liste projektov, ki gredo v II. fazo evalvacije (kategoriji A in B; glej točko 7.2 javnega poziva/razpisa) ter predlog projektov, ki se zavrnejo
po I. fazi ocenjevanja (kategorija C) in ga
posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije.
Znanstveni svet agencije sprejme predlog sklepa o projektih kategorije C, ki se
zavrnejo po I. fazi ocenjevanja in ga posreduje v dokončno odločitev Upravnemu
odboru agencije.
10.2.2 II. faza
Strokovno telo pripravi predlog prednostne liste projektov in ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije, ki predlog sklepa o izboru raziskovalnih projektov
po II. fazi ocenjevanja posreduje v odločitev
Upravnemu odbor agencije. Upravni odbor
agencije odloči tudi o pritožbi zoper sklep o
izboru prijav.
11. Način, oblika in rok za predložitev
prijav
11.1. Pisne prijave je treba obvezno
opremiti z oznako na ovojnici: »Ne odpiraj
– poziv/razpis za mentorje/projekte – znanstvena veda: (obvezno navedite: eno od
znanstvenih ved ali interdisciplinarno področje)«.
Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah, in sicer en izvod v slovenskem in en izvod v angleškem jeziku. Vsaka
prijava je lahko posredovana samo enkrat.
V vsaki pošiljki je lahko le ena prijava. Na
ovojnici je treba napisati naslov agencije in
naslov prijavitelja.
Prijava mora prispeti na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana do vključno
13. 9. 2007 (četrtek) do 12. ure, ne glede na
vrsto prenosa pošiljke.
11.2. Prijave, oddane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake, kot prijave v tiskani obliki, morajo prijavitelji poslati
na elektronski naslov: razpis-mentorji-projekti-2007@arrs.si, in sicer vsako prijavo posebej le z enim posredovanim sporočilom.
Prijave (prijavna vloga v slovenskem in v
angleškem jeziku) morajo prispeti na elektronski naslov agencije do vključno 13. 9.
2007 (četrtek) do 12. ure.
Za pravilne in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
11.3. Prijava na javni razpis mora vsebovati obrazec: ARRS-MR/projekti-prijava-01/2007 – Prijavna vloga za kandidata
za mentorja in/ali raziskovalni projekt (v nadaljnjem besedilu: prijavna vloga).
Prijavna vloga mora biti v celoti izpolnjena tako v slovenskem kot v angleškem
jeziku in opremljena z vsemi zahtevanimi
podpisi in žigom. Če se kandidat za mentorja prijavlja kot posameznik, žig ni potreben.
11.4. V postopku za izbor mentorjev/projektov bo agencija obravnavala le podpisane
in pravilno opremljene prijavne vloge, ki vsebujejo vse z obrazcem zahtevane podatke
in katere prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
11.5. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko 11.1) komisija za
odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo

neodprte vrnjene prijaviteljem. Nepopolne
prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o MR in Pravilnikom o projektih.
12. Datum odpiranja prijav
Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, dne 17. 9. 2007, ob 10. uri na sedežu
agencije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
odprla vse v roku dostavljene in pravilno
označene prijave.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru mentorjev mladim raziskovalcem in o projektih,
ki se zavrnejo po I. fazi ocenjevanja, predvidoma do konca oktobra 2007.
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru projektov predvidoma v decembru 2007.
14. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo pozivno/razpisno dokumentacijo
14.1. Pozivna/razpisna dokumentacija je
dostopna na spletni strani agencije (http://
www.arrs.gov.si/sl/razpisi/), zainteresirani
pa jo lahko dvignejo od dneva objave do
prijavnega roka, vsak delovni dan med 9. in
15. uro, razen v petek med 9. in 14. uro v
glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana.
14.2. Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom/razpisom dobijo interesenti
na spletnih straneh agencije http://www.
arrs.gov.si oziroma na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana oziroma
na telefonskih številkah: za mentorje mladim raziskovalcem (01/400-59-34 – Bodanec Silva; 01/400-59-35 – Bremec Almira in 01/400-59-36 – Ahčin Mateja) in za
raziskovalne projekte na telefonski številki
40-059-10 (Vanja Rodič, Marko Belavič,
mag. Stojan Pečlin, Alja Kastelic-Primc in
Mateja Gašpirc).
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije
Št. 58/07
Ob-20489/07
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02),
Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti
(Uradni list RS, št. 12/01 in 126/03) Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdaje priloge o nasilju
nad ženskami v časopisu ali reviji
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje izdaje priloge o nasilju
nad ženskami v časopisu ali reviji (v nadaljevanju: priloga), namenjene ženskam z
izkušnjo nasilja ter ozaveščanju javnosti o
problematiki nasilja nad ženskami.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izdaje
priloge o nasilju nad ženskami v časopisu
ali reviji, ki bo vsebovala vsaj naslednje vsebinske sklope:
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– nasilje nad ženskami v družini,
– spolno nadlegovanje na delovnem mestu,
– trgovina z ljudmi.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 10.000,00 EUR.
V. Rok izvedbe
Priloga, katere izdaja se financira na
podlagi javnega razpisa, mora biti izdana
najkasneje do 26. 11. 2007. Dodeljena finančna sredstva, ki jih prijaviteljica / prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti
porabljena do 26. 11. 2007. Urad ne bo financiral aktivnosti, izvedenih pred podpisom
pogodbe o sofinanciranju.
Rok za oddajo zaključnega poročila je
26. 11. 2007.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo prijaviteljice/prijavitelji, ki:
1. Zagotovijo najmanj 30% sofinanciranje tistih stroškov izdaje priloge, ki jih sofinancira Urad za enake možnosti (stroški
tehnično grafične priprave za tisk in stroški
tiska, ter stroški vlaganja in distribucije).
2. Bodo pripravili prilogo z obsegom vsaj
21.600 znakov besedila, ki se bodo tiskali
na 12–20 straneh.
3. Bodo zagotovili naklado priloge v najmanj 90.000 izvodih.
4. Bodo zagotovili distribucijo priloge
skupaj s časopisom ali revijo, ki pokriva območje cele Slovenije, in ima naklado najmanj 35.000 izvodov.
5. Bodo v pripravo vsebine priloge vključili vsaj tri strokovnjakinje/strokovnjake za
področje nasilja nad ženskami, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– pet referenc s področja nasilja nad
ženskami (strokovne ali znanstvene objave; avtorstvo ali soavtorstvo priročnikov,
raziskav, druge relevantne strokovne literature; vsaj dve referenci s področja prakse
dela z ženskami z izkušnjo nasilja ali storilci
nasilja) in
– predložijo potrdilo o vsaj dveletnih
praktičnih izkušnjah s področja prakse dela
z ženskami z izkušnjo nasilja ali storilci nasilja.
6. Bodo izdali prilogo, ki izpolnjuje najmanj naslednje tehnične pogoje:
– papir: najmanj 54 g/m2,
– tisk: 4/4 časopisni heatset tisk,
– speto.
7. Niso vpisani v kazensko evidenco.
8. So poravnali davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer imajo svoj
sedež, ali da je predlagateljica/predlagatelj,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji vse tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru prijav prijaviteljic in prijaviteljev
bodo upoštevana naslednja merila:
1. Finančna merila: 0–4 točk
1.1. Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi:
– od 31 do 50% (delno izpolnjuje),
– nad 51% (izpolnjuje).
1.2. Skladnost odhodkov z načrtovano
izdajo Priloge in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja Priloge.
2. Vsebinska merila – izkazovanje ciljev:
0–32 točk
2.1. Opis pojava, oblike in vrste nasilja
nad ženskami v družini
2.2. Opis pojava, oblike in vrste spolnega
nadlegovanja
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2.3. Opis pojava, oblike in vrste trgovine
z ljudmi
2.4. Opis pojava, oblike in vrste za druge
vrste nasilja nad ženskami
2.5. Zemljevid (smernice) pomoči za ženske z izkušnjo nasilja v družini
2.6. Zemljevid (smernice) pomoči za žrtve spolnega nadlegovanja
2.7. Zemljevid (smernice) pomoči za žrtve trgovine z ljudmi
2.8. Zemljevid (smernice) pomoči za ženske z izkušnjo drugih vrst nasilja
2.9. Seznam pomembnih organizacij za
preprečevanje in reševanje nasilja nad ženskami v družini
2.10. Seznam pomembnih organizacij za
preprečevanje in reševanje spolnega nadlegovanja
2.11. Seznam pomembnih organizacij za
preprečevanje in reševanje trgovine z ljudmi
2.12. Seznam pomembnih organizacij za
preprečevanje in reševanje drugih vrst nasilja nad ženskami
2.13. Pomembna določila zakonskih in
podzakonskih aktov s področja nasilja nad
ženskami
2.14. Predstavitev pooblastil in dolžnosti
posameznih institucij
2.15. Dodatne oziroma spremljevalne
aktivnosti.
3. Tehnična merila: 0–4 točke
3.1. Predvidena dostopnost ciljnim skupinam po celi Sloveniji
3.2. Predvideni številčni obseg:
– 35.000 – 70.000 izvodov: delno izpolnjuje,
– nad 70.000 izvodov – izpolnjuje.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala strokovna komisija, ki vodi postopek javnega
razpisa (v nadaljnjem besedilu: strokovna
komisija), ki jo imenuje direktorica Urada za
enake možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o
izboru priloge spremeni odločitev in s prijaviteljico/prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Sofinancirana bo izdaja zgolj ene priloge enega prijavitelja, in sicer v višini do
10.000,00 EUR.
Sofinancirani bodo stroški izdaje priloge,
in sicer zgolj stroški tehnično grafične priprave za tisk in stroški tiska, ter stroški vlaganja
in distribucije. Urad ne bo sofinanciral stroškov avtorskega dela (avtorstvo izvirnika,
lektoriranje, prevajanje, likovna dela).
Urad bo na predlog strokovne komisije
sprejel sklep o sofinanciranju in sklenil pogodbe o sofinanciranju izdaje priloge v časopisu ali reviji. Izvajalec bo izdajo priloge v
časopisu ali reviji izvedel v skladu z opisom,
navedenim v razpisni dokumentaciji, in Uradu izročil 200 izvodov priloge.
Predlagateljica/predlagatelj prijave za
dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da ji/mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pri Uradu za enake
možnosti pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni
od prejema sklepa, in sicer na naslov Urada.
V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi predlagateljicami/predlagatelji. O

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pritožbi zoper odločbe Urada bo v roku 15
dni s sklepom odločila direktorica Urada.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu Prijava »Prijava
na javni razpis za sofinanciranje izdaje priloge v časopisu ali reviji«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno prijavo na javni razpis za
sofinanciranje izdaje priloge v dnevnem časopisu« (Obrazec Prijava) z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami (vsako stran mora
v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik);
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica/zastopnik. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih
mesecev;
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca Prijava), če izjave ne
podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik;
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik);
– rokopis besedila priloge, ki je predmet
prijave na javni razpis;
– pisne izjave strokovnjakinj/strokovnjakov s področja nasilja nad ženskami, da
bodo sodelovali pri pripravi vsebine priloge
in potrdilo o njihovih vsaj dveletnih praktičnih
izkušnjah s področja prakse dela z ženskami
z izkušnjo nasilja ali storilci nasilja;
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da prijavlja izdajanje priloge, ki bo v
celoti realizirano v letu 2007;
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja o zagotovitvi lastne udeležbe pri
financiranju;
– originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco;
– originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je predlagatelj/predlagateljica, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Obrazec Prijava in njegove priloge je
potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagateljica/predlagatelj prijavlja več prilog časopisa ali revije,
mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in
za vsako vlogo predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s povratnico na naslov Urad za enake možnosti,
Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako »Ne
odpiraj – vloga – razpis – priloga«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
17. 9. 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure
oddana na Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.

Strokovna komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna
komisija, če Urad za enake možnosti ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8 dni od
odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje
pozvala, da do določenega roka dopolnijo
prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo
strokovna komisija takšno prijavo zavrgla.
Po odpiranju vlog bo strokovna komisija iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse
vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj sprejema vse pogoje, merila ter ostala
določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec Prijava,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– točkovnik,
– obrazec za zaključno poročilo,
– zahtevek za izplačilo.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada: http://www.uem.gov.si/ ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane/zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od 9.
do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani/zainteresirane
vsak delovni dan od 9. do 15. ure na tel.
01/478-14-80 (Tilen Štajnpihler ali Sonja Robnik) oziroma preko e-pošte: uem@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem
prijav bo strokovna komisija pričela 18. 9.
2007. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice bodo o izboru obveščeni najpozneje do
20. 10. 2007.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo z izbrano prijaviteljico/prijaviteljem na tem razpisu, sklenil pogodbo. Izbrana prijaviteljica/prijavitelj se mora odzvati na
poziv urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni
od dneva prejema sklepa o sofinanciranju.
V nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnica/prejemnik odstopil od svoje vloge za
dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Ob-20316/07
Na podlagi Pravilnika in predloga plana
za izvajanje investicij v turistično infrastrukturo na področju Celjske koče, TRC d.o.o.
Celje, Dečkova cesta 1, Celje objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo vseh del za nabavo, montažo
in izgradnjo vlečnice pod Celjsko kočo
– Plata I.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izvedba vseh nujnih gradbenih in instalacijskih del ter pridobitev potrebne dokumentacije za dela ter nabava, izgradnja in montaža
vlečnice Plata I. na smučišču Celjska koča.
2. Obseg del in rok izvedbe: ponudnik
mora ponuditi:
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– izdelavo tehničnih projektov za ponujeno vlečniško napravo z vsemi sestavnimi
deli,
– pridobitev gradbenega, uporabnega ter
obratovalnega dovoljenja ter ostalih potrebnih dovoljenj in varnostnih certifikatov za
ponujeno vlečniško napravo,
– dobavo vlečniške naprave, primerne
obstoječemu terenu in obstoječim karakteristikam terena,
– montažo naprave z vsemi potrebnimi
elektro in strojnimi instalacijami,
– vsa pripadajoča pripravljalna dela in
ostala gradbena dela v zvezi s pripravo terena, izvedbo temeljenja, geološke raziskave
in nujne geodetske podlage.
Navedena dela mora ponudnik dokončati do pričetka smučarske sezone v letu
2007/8. Vmesni roki za izvedbo so navedeni
v razpisni dokumentaciji, sicer so okvirni roki
pridobitev gradbenega dovoljenja do 15. 9.
2007, gradnja in montaža do 1. 11. 2007
ter pridobitev obratovalnega dovoljenja do
1. 12. 2007.
3. Vsebina ponudbe:
3.1 podatki o ponudniku,
3.2 ponudbeni predračun,
3.3 izjava o sprejetju pogojev predmetnega razpisa,
3.4 plačilni pogoji,
3.5 reference in dokazila o usposobljenosti izvajalca,
3.6 terminski plan in izjava o roku izvedbe pogodbenih ter da bo izvajalec kril izpad
dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve roka izvajanja del,
3.7 izjavo o plačanih obveznostih,
3.8 garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.9 osnutek pogodbe.
Ponudba naj zajema vsa razpisana
dela.
4. Način obračuna: »ključ v roke«.
5. Plačilni pogoji
Varianta 1: na osnovi mesečnih situacij v
90 dneh po potrditvi nadzornega organa.
Varianta 2: po posebni ponudbi izva
jalca.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Pooblaščeni zastopnik TRC d.o.o. za izvedbo tega razpisa je ZPO Celje, ki bo na
osnovi medsebojnega sporazuma med TRC
d.o.o. in ZPO Celje podpisal pogodbo o izvedbi ponujenih del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo na ZPO
Celje na tel. 03/42-82-650, po predhodni
najavi vsak delovni dan med 7.30 in 15.30.
Kontaktna oseba za predmetni razpis je Tatjana Hren.
Ponudbe morajo biti predane na priloženih originalnih potrjenih listih. Nepopolne in
nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako
bodo izločene vse ponudbe, za katere se bo
v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke.
Obseg zahtevanih del je razviden iz dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo od
dneva objave v Uradnem listu RS na na-

slovu ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000
Celje, vsak dan od 7.30 do 15.30 po predhodni najavi v tajništvu ZPO Celja na tel.
03/42-82-650 in odkupom za vsa razpisna
dela po ceni 100 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila
o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije
nakažite prek transakcijskega računa, odprtega pri Banki Celje 06000-0898236886.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – za izvedbo vseh del za nabavo in montažo vlečnice pod Celjsko kočo – Plata I. in s
polnim naslovom ponudnika na zadnji strani
kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: TRC d.o.o., Dečkova cesta 1,
3000 Celje do 27. 7. 2007 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo v 27. 7. 2007 v prostorih TRC d.o.o. Celje. O rezultatih razpisa
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v 14
dneh od zaključka razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije. Nepopolne in nejasne
ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe ali skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
TRC d.o.o.
Ob-20317/07
Na podlagi Pravilnika in predloga plana
za izvajanje investicij v turistično infrastrukturo na področju Celjske koče, TRC d.o.o.
Celje, Dečkova cesta 1, Celje objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo gradbenih in instalacijskih del
– razširitev smučišča pri Celjski koči –
1. etapa
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
Izvedba razširitve smučišča pri Celjski koči,
in sicer gradbenih strojnih in elektro del (Plata 1. faza in Odrinjek 2. faza).
2. Obseg del in rok izvedbe: po projektu
PZR Razširitev smučišča Celjska koča – 1.
etapa; novogradnja št. projekta 07/07, ki ga
je izdelalo projektantsko podjetje Hidrosvet
d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje; odgovorni
projektant Branko Skutnik, univ. dipl. inž.
gradb. 2211 IZS G-0246. Investitor želi dokončati gradbena dela septembra oziroma
oktobra 2007.
3. Vsebina ponudbe:
3.1 podatki o ponudniku,
3.2 ponudbeni predračun,
3.3 izjava o sprejetju pogojev predmetnega razpisa,
3.4 plačilni pogoji,
3.5 reference in dokazila o usposobljenosti izvajalca,
3.6 terminski plan in izjava o roku izgradnje ter da bo izvajalec kril izpad dohodka
investitorja za vsak dan prekoračitve roka
izvajanja del,
3.7 izjavo o plačanih obveznostih,
3.8 garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.9 osnutek pogodbe.
Ponudba naj zajema vsa razpisna dela.
4. Način obračuna: »ključ v roke«.
5. Plačilni pogoji
Varianta 1: na osnovi mesečnih situacij v
90 dneh po potrditvi nadzornega organa.
Varianta 2: po posebni ponudbi izva
jalca.
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6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Pooblaščeni zastopnik TRC d.o.o. za izvedbo tega razpisa je ZPO Celje, ki bo na
osnovi medsebojnega sporazuma med TRC
d.o.o. in ZPO Celje podpisal pogodbo o izvedbi ponujenih del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila
v zvezi z razpisno dokumentacijo na ZPO
Celje na tel. 03/42-82-650, po predhodni
najavi vsak delovni dan med 7.30 in 15.30.
Kontaktna oseba za predmetni razpis je Tatjana Hren.
Ponudbe morajo biti predane na priloženih originalnih potrjenih listih. Nepopolne in
nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako
bodo izločene vse ponudbe, za katere se bo
v katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke.
Obseg zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na
voljo od dneva objave v Uradnem listu RS na
naslovu ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000
Celje, vsak dan od 7.30 do 15.30 po predhodni najavi v tajništvu na tel. 03/42-82-650 in
odkupom za vsa razpisna dela po ceni 150
EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete
s predložitvijo potrdila o odkupu. Znesek za
odkup dokumentacije nakažite prek transakcijskega računa odprtega pri Banki Celje
06000-0898236886.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – za izvedbo gradbenih in instalacijskih
del – razširitev smučišča pri Celjski koči – 1.
etapa« in s polnim naslovom ponudnika na
zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti na naslov: ZPO Celje,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje do 27. 7. 2007
do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo v 27. 7. 2007 v prostorih ZPO Celje. O rezultatih razpisa bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v 14 dneh
od zaključka razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije. Nepopolne in nejasne
ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe ali skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
TRC d.o.o.
Ob-20384/07
Nadzorni svet Elektro Gorenjska, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, objavlja na
podlagi določil Statuta delniške družbe Elektro Gorenjska, d.d.
razpis
za predsednika/-co uprave
Za predsednika/-co uprave je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg z zakonom
določenih pogojev izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
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– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Nadzorni svet bo izmed pravočasno prispelih in popolnih vlog imenoval predsednika/-co uprave. Mandat traja štiri leta z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati/-ke morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, s
pripisom »nadzorni svet – razpis za predsednika/-co uprave«.
Če kandidat/-ka želi, da je njegova/-na
prijava na razpis zaprta za javnost, mora to
v svoji vlogi označiti.
Upoštevale se bodo samo popolne in
pravočasno prispele prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju.
K vlogi je potrebno priložiti:
1. življenjepis,
2. overjeno kopijo diplome,
3. potrdilo o delovnih izkušnjah,
4. potrdilo o znanju slovenskega jezika,
oziroma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
5. dokazilo o znanju tujega jezika,
6. potrdilo o nekaznovanosti,
7. potrdilo, da zoper kandidata/-ko ne poteka kazenski postopek,
8. izjavo, da niso podane okoliščine, ki
bi po določilih ZGD-1 nasprotovale imenovanju kandidata/-ke.
Dokazila k točkam 6., 7. in 8. ne smejo
biti starejša od treh mesecev.
Od kandidatov/-k se pričakuje, da bodo
k prijavi priložili tudi program dela in razvoja
družbe za obdobje štirih let.
Elektro Gorenjska, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Franc Lavrič, univ. dipl. ekon.
Št. 1772-1
Ob-20487/07
Na podlagi 18. člena Zakona o blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB),
objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo zdravil iz
državnih blagovnih rezerv
1. Prodajalec: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve.
2. Naslov prodajalca: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
3. Predmet javnega razpisa je:
a) prodaja naslednjih zdravil:
Rok
uporabnosti

Lokacija

288

10/2009

Lek, Ljubljana

SC

9700

03/2009

Lek, Ljubljana

ROCALTROL KAPS 100X0,25MCG

SC

2733

11/2008

Kemofarmacija, Ljubljana

MIAXALCIC PRŠ. 200 IE 2 ML

SC

3440

03/2009

Kemofarmacija, Ljubljana

GLIBENKLAMID TBL 30X5MG

SC

80

01/2008

Lekarna Polje

VIBRAMYCIN KAPS 5X100MG

SC

8

10/2007

Lekarna Cerknica

LORAM TBL 20X2,5MG

SC

67

09/2008

Lekarna KC, Ljubljana

LORAM TBL 20X2,5MG

SC

10

01/2009

Lekarna KC, Ljubljana

Naziv zdravila

EM

Količina

DEPAKINE CHRONO TBL 100X300MG

SC

PLAVIX T. 28X75MG
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b) zdravila se prodaja po načelu »videno-kupljeno«;
c) kupec lahko kupi tudi manjše količine zdravil oziroma samo posamezne vrste
zdravil iz točke 3.a).
4. Kraj in čas prevzema blaga: skladišče iz točke 3a, po pariteti EXW (Incoterms
2000), v skladu s pogodbo med prodajalcem
in izbranim kupcem v roku 30 dni po začetku
veljavnosti pogodbe.
5. Cena: v EUR za sc posameznega
zdravila brez DDV.
Zdravila bodo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno vrsto
zdravila. V primeru, da dva ali več kupcev
ponudi enako ceno, ima prednost kupec,
ki ponudi nakup večje količine zdravil. Po
ocenitvi ponudb prodajalec sklene pogodbo
z enim ali več najugodnejšimi kupci.
6. Višina kavcije: pred oddajo ponudb
morajo kupci položiti kavcijo v višini 5% ponudbene vrednosti na transakcijski račun št.
29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
kupcem, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 5 delovnih dni od datuma
izbire, brez obresti.
Pri izbranem kupcu se položena kavcija
všteje v kupnino pri zadnjem plačilu kupnine
oziroma se v primeru plačila z odlogom vrne
po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v
roku 5 delovnih dni, obakrat brez obresti.
7. Način in rok plačila: kupec lahko plača kupnino pred prevzemom blaga na transakcijski račun št. 29000-0055148819 ali
v roku 30 dni po prevzemu blaga, če pred
prevzemom blaga zavaruje plačilo z bančno
garancijo.
8. Predložitev ponudb: pisne ponudbe
v zaprtem ovitku z oznako »Ponudba za
odkup zdravil – Ne odpiraj« in naslovom
pošiljatelja je potrebno predložiti do 20. 7.
2007 do 15. ure na naslov: Zavod RS za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana. Ponudbi mora biti predloženo potrdilo o
plačani kavciji.
9. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe s kupcem, ki ponudi najugodnejšo ceno ali katerimkoli drugim kupcem in nima nobenih obveznosti do
prizadetih kupcev.
10. Dodatne informacije: Karmen Verbovšek ali Vida Trunk, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47.
11. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 7. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-20332/07
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Mestni občini
Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01, 28/01 in 42/07) objavlja Mestna
občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana v letu 2007
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev za programe razvoja

podeželja na območju MOL za naslednje
vrste pomoči in namene:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
1.1.1.a) nakup novega rastlinjaka;
1.1.1.b) nakup nove mreže proti toči;
1.1.1.c) postavitev sadnega nasada;
1.1.1.d) postavitev nasada špargljev.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
1.1.2.a) nakup materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov;
1.1.2.b) nakup opreme hlevov (mlekovodi itd.);
1.1.2.c) nakup materiala za gradnjo in
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov
(seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namene izpolnjevanja standarda nitratne direktive;
1.1.2.d) postavitev pašnika.
1.2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.2.1. Prireja kvalitetnega mesa in mleka
ob sonaravni reji goveda in konj;
1.2.2. Spodbujanje ekološke in integrirane pridelave poljščin na vodovarstvenih
območjih ter uporaba ustreznih tehnologij v
vrtnarski pridelavi;
1.2.3. Povečanje pridelkov sadja in jagod;
1.2.4. Pridelava in prodaja visoko kakovostnih alternativnih kultur ter zelišč, sodelovanje na tekmovanjih in razstavah;
1.2.5. Razvoj obstoječih ekoloških kmetij;
1.2.6. Oživljanje in razvoj reje drobnice
na območjih z omejenimi možnostmi;
1.2.7. Razvoj podjetniških idej na podeželju;
1.2.8. Dvig kakovosti ponudbe podeželja;
1.2.9. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih.
1.3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.3.1. Priprava osnov za priznanje žganja iz hruške sorte »Dišečka« kot lokalne
posebnosti oziroma kot proizvoda z označbo porekla ali geografsko označbo.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in
gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki za posamezne vrste pomoči in
namene izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Upravičenci za naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči v naložbe na kmetijskih gospodarstvih
(mikropodjetjih) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s sonaravno pridelavo kmetijskih pro
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izvodov (eko, integrirano), ki so usmerjeni
ali se bodo usmerili v prosto rejo živali in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež in kmetijske površine na
območju Mestne občine Ljubljana.
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči za postavitev pašnikov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske
površine na območju Mestne občine Ljubljana.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu (mikropodjetju) ne sme preseči 400.000 EUR
v katerem koli obdobju treh proračunskih
let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo (podjetje) na območju z omejenimi
možnostmi. Višina pomoči znaša do 50%
upravičenih naložb (stroškov) na območjih
z omejenimi možnostmi in do 40% upravičenih naložb (stroškov) na drugih območjih.
Najvišji zneski pomoči, se uporabljajo ne
glede na to ali se podpora za projekt ali
dejavnost v celoti financira iz državnih ali
lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta
z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki
držav članic, vključno s tistimi iz drugega
pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št.
1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški,
če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št.
1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št.
1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in v
Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni
občini Ljubljana.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom (mikropodjetjem), ki niso podjetja v težavah. Upravičenci
ne smejo pričeti z investicijo pred prejemom
sklepa o dodelitvi pomoči.
1.2. Upravičenci do tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
Upravičenci do sofinanciranja storitev
tehnične podpore v kmetijskem sektorju so
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne
občine Ljubljana ter njihovi družinski člani.
Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva. Izvajalci – upravičenci do sredstev, ne smejo pričeti z izvajanjem
tehnične podpore pred 26. majem 2007. Pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati
neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
1.3. Upravičenci do pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih pro
izvodov
Upravičenci do dodelitve sofinanciranja
za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov so nosilci kmetijskih
gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske po-
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vršine in sedež na območju Mestne občine
Ljubljana.
Izvajalci pomoči in upravičneci do sredstev za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so organizacije,
ki so registrirane za to dejavnost. Pomoč se
dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki
se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež
in kmetijske površine na območju Mestne
občine Ljubljana.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli mikropodjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni
dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto
znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali
drugih dajatev. Bruto intenzivnost ne sme
presegati 50% upravičenih stroškov.
Skupaj s pomočjo de minimis se v zvezi
z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti
še državna pomoč, če bi takšna kumulacija
povzročila intenzivnost pomoči, ki presega
že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela
Komisija.
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih (mikropodjetjih) le kmetijskim
gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičenci morajo izpolnjevati tudi razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije za vsak posamezen namen.
1. Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
(Uredba komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
1.1.1. Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.1.a) nakupa novega rastlinjaka in
montaže ter opreme
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– rastlinjak mora biti montažno demontažnega tipa, minimalne površine 300 m2.
1.1.1.b) nakupa nove mreže proti toči,
stroški postavitve, stroški priprave načrta
za postavitev mreže s stroški svetovanja
in nadzora
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– izvedbeni načrt za postavitev mreže
proti toči v sadovnjakih, s popisom del in
materiala;
– imeti v lasti ali na novo posaditi nasad
pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1
ha koščičarjev.
1.1.1.c) postavitve sadnega nasada:
stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega sadnega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala, razen jagod
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih sadnih nasadov
mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev;
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– na novo posaditi nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev.
1.1.1.d) postavitve nasada špargljev:
stroški nakupa večletnega sadilnega materiala
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– za razširitev obstoječih nasadov špargljev mora imeti v lasti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha;
– na novo postaviti nasad špargljev minimalne površine 0,1 ha.
1.1.2. Investicije v živinorejsko pro
izvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem
konj, perutnine, prašičev, kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi možnostmi.
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov:
1.1.2.a) nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov
1.1.2.b) nakupa opreme hlevov (mlekovodi itd.)
1.1.2.c) nakupa materiala za gradnjo ali
adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov,
(seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda nitratne direktive
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z
z izpustom;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč za rejo drobnice;
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti
15 ležišč na območjih z omejenimi dejavniki
in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo
krav molznic, najmanj 30 ležišč na območjih
z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, mlada živina) ter 10 ležišč na območjih z
omejenimi dejavniki za krave dojilje;
– imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za
neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in
gnojnice in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (v nadaljevanju: GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije za namene iz točke 1.1.2.a) in
točke 1.1.2 c).
1.1.2.d) postavitev pašnika: stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški
za nakup opreme za ograditev pašnikov z
električno ograjo in pregraditev na pašne
čredinke, nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški lastne udeležbe
(delo in material).
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– načrt postavitve pašnika minimalne
površine 3 ha, s popisom del, opreme in
opisom tehnologije paše.
1.2. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih
stroškov predavanj, demonstracij, tečajev,
delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja
na tekmovanjih in stanovskih srečanjih. Predavanje je podajanje vsebinsko zaokrožene
vsebine brez aktivnega sodelovanja udeležencev, z namenom, da udeleženci nadgradijo svoje znanje ali pridobijo osnovna
znanja, spoznajo primere dobre prakse ipd.

Demonstracija je prikaz postopkov, opravil
po predhodnem krajšem teoretičnem uvodu. Tečaj je serija ponavljajočih aktivnosti, ki
vključujejo kombinacijo teorije, demonstracije
in praktične vaje ter omogoči določen nivo
usposobljenosti za samostojno delo na področju, za katerega se tečajnik usposablja.
Delavnica je delo s ciljno skupino z različnimi
tehnikami vodenja skupin. Vodja delavnice
ima jasno izdelan koncept delavnice, pripravi
gradiva (naloge) in po delavnici izdela analizo
rezultatov. Delavnice so po svojem namenu
usmerjevalne (usmerjanje delovne skupine),
ustvarjalne in oblikovalne. Na ustvarjalni delavnici vodja z usmerjanjem udeležencev
pride do novih vsebin ali izsledkov. Na oblikovalni delavnici udeleženci z demonstracijo
in praktičnimi vajami pridobijo znanja za izdelavo izdelkov. Svetovanje je ustno ali pisno
dajanje nasvetov za izvedbo določene ali več
aktivnosti. Teme tehničnih podpor:
1.2.1. Prireja kvalitetnega mesa in mleka
ob sonaravni reji goveda in konj:
– 2 animacijski predavanji za spodbujanje kmetov k sonaravnemu načinu kmetovanja pri prireji govejega mesa in paši
goveda;
– 4 predavanja: prehrana in mlečnost
krav, pomen dobrega počutja živali in pro
izvodni parametri; obporodno obdobje krav
molznic; vpliv prehrane na plodnost krav;
– 3 predavanja za konjerejce: učinkovita
raba travinja na ljubljanskem barju v povezavi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti;
pravilni tehnološki postopki za spravilo in
skladiščenje krme; sodobna gradnja hlevov
in zagotavljanje dobrih okoljskih programov
za rejo domačih živali;
– 2 demonstraciji pravilnega izbora plemenskih bikov pri osemenjevanju;
– 2 delavnici – predstavitev dobrih praks
pri že registriranih pašnih skupnosti z demonstracijskim prikazom postavitve vzorčnega tipa pašnih ograj;
– tečaj o izračunu krmnih obrokov za živino s pomočjo sodobne tehnologije;
– oblikovanje predloga programa aktivnosti rejcev goveda za leto 2008.
1.2.2. Spodbujanje ekološke in integrirane pridelave poljščin na vodovarstvenih
območjih ter uporabeustreznih tehnologij v
vrtnarski pridelavi:
– predavanje o tehnoloških standardih
za ekološko pridelavo ter omejitvami pridelave na VVO območju s pripravo tehnoloških
navodil;
– predavanje o tehnoloških standardih
za integrirano pridelavo na VVO, priprava
tehnoloških navodil;
– predavanje o ekonomski učinkovitosti
ekološke pridelave s predstavitvijo kalkulacij;
– 3 predavanja: sorte vrtnin in tehnologija pridelave; ukrepi za omilitev škode po
suši; pomen povezovanja pridelovalcev vrtnin in skupen nastop pri trženju;
– delavnica merjenje N–min, izdelava 5
letnega kolobarja in gnojilnega načrta ter
priprava tehnoloških navodil za plodovke v
rastlinjakih;
– delavnica o uporabi dovoljenih gnojil v
eko pridelavi, priprava komposta;
– 2 demonstraciji uporabe strojev za
mehansko obdelavo tal namesto uporabe
herbicidov;
– demonstracija merjenja dušika v tleh z
RQ–fleksom na prostem in seznanitev pridelovalcev z boleznimi in škodljivci v posevkih vrtnin;
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– demonstracija sajenja in pobiranja
špargljev s strokovnim komentarjem;
– priprava gnojilnih načrtov za pridelavo
vrtnin na prostem in v rastlinjakih na podlagi
merjenja nitratov v tleh z RQ–fleksom na 70
lokacijah;
– ogled dobrih praks na področju pridelave vrtnin v drugih slovenskih regijah;
– oblikovanje predloga programa aktivnosti za leto 2008.
1.2.3. Povečanje pridelkov sadja in jagod:
– animacija pridelovalcev sadja za oblikovanje skupine pridelovalcev sadja;
– animacija pridelovalcev jagod za oblikovanje skupine pridelovalcev jagod;
– izvedba 8 strokovnih predavanj v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom J.
E. Krek Sostro;
– 3 demonstracije: kemično in ročno redčenje plodičev pri jablanah; zimska in poletna rez sadnega drevja; določanje zrelosti
plodov pri jablanah;
– 4 demonstracije: priprava jagod za prodajo; priprava tal za napravo novih nasadov
jagod; oskrba novih nasadov po sajenju;
oskrba jagodnih nasadov in njihovo kemično varstvo;
– spremljanje in vodenje tehnologije pri
skupinah pridelovalcev sadja in priprava
tehnoloških navodil;
– spremljanje in vodenje tehnologije pri
pridelovalcih jagod in priprava tehnoloških
navodil;
– oblikovanje predloga programa aktivnosti pridelovalcev sadja in jagod za leto
2008.
1.2.4. Pridelava in prodaja visoko kakovostnih alternativnih kultur ter zelišč, sodelovanje na tekmovanjih in razstavah:
– 4 predavanja: tehnologija pri pridelavi sodobnih alternativnih kultur; pridelava
zdravilnih zelišč in njihova raba; pridelava
visokokakovostnih pridelkov; učinkovita komunikacija med pridelovalci in potrošniki;
– sodelovanje na tekmovanju oračev,
srečanju kmetic ljubljanske regije…
1.2.5. Razvoj obstoječih ekoloških
kmetij:
– oblikovanje in vodenje skupine za ekološko kmetijstvo (priprava programa dela,
koordinacije, tri srečanja skupine);
– skupinsko in individualno svetovanje
na obstoječih ekoloških kmetijah, priprava
pregleda stanja in razvojnih usmeritev v trajanju najmanj 430 ur;
– oblikovanje predloga programa usmeritev in potreb ekoloških kmetij ter aktivnosti
ekoloških kmetij za leto 2008.
1.2.6. Oživljanje in razvoj reje drobnice
na območjih z omejenimi možnostmi:
– 2 predavanji: zahteve za izpolnjevanje novega pravilnika za registrirane obrate;
vplivi na kakovost mesa drobnice;
– delavnica o razrezu in uporabi različnih
kosov mesa drobnice;
– animiranje rejcev drobnice ter svetovanje mlečnim in mesnim pilotnim kmetijam
ter ostalim rejcem o tehnologijah reje v trajanju najmanj 298 ur (mesečno svetovanje pri
adaptaciji prostorov za rejo drobnice, pri nabavi in montaži opreme za hleve, izboljšanje
tehnologije paše, odbiri plemenskih živali za
potrebe kmetij in za udeležbo na strokovnih
razstavah – občinskih mednarodnih, animiranje in seznanjanje rejcev o zakonskih, tehničnih in tehnoloških zahtevah pri vzpostavitvi predelovalnice in razsekovalnice mesa
drobnice ter klanja na domu);

– oblikovanje predloga programa aktivnosti rejcev drobnice za leto 2008.
1.2.7. Razvoj podjetniških idej na podeželju:
– 12 podjetniških delavnic z individualnimi svetovanji od izdelave posnetka izhodiščnega stanja, oblikovanja poslanstva,
izdelave ciljev, vizije, vrednot, oblikovanja
promocijskih vsebin, definiranja in opisa kadrov do analize trga in popisa konkurence,
za posameznika oziroma kmetijsko gospodarstvo.
1.2.8. Dvig kakovosti ponudbe podeželja MOL:
– 6 delavnic za pripravo vizije, ciljev ter
organizacijske oblike pridelovalcev sadja v
hribovitem delu MOL;
– 6 delavnic o oblikovanju spominkov na
podeželju;
– 2 predavanji o standardih za predelavo sadja;
– 2 predavanji o pomenu in vodenju knjigovodstva za dopolnilne dejavnosti;
– predavanje o zakonodaji in registraciji
dopolnilnih dejavnosti;
– 10 predavanj o osnovi strežbe na turističnih kmetijah, dekoriranju jedi, mešanju
pijač, vzdrževanju tekstilij, blagovni znamki,
o spominkih, kulinaričnemu izdelku kot spominku, oblikovanju predstavitvene mape za
kmetije, standardih produktov in ponudbe,
zakonodaji na področju kmetijstva in spremljajočih dejavnosti;
– 2 tečaja: osnove angleškega jezika za
kmetijske pridelovalce v trajanju najmanj 20
ur; uporaba spletnih strani v trajanju najmanj 10 ur.
1.2.9. Organizacija in tehnike varnega
dela na kmetijskih gospodarstvih:
– 2 enodnevna tečaja: varno delo z motorno žago; varno spravilo lesa s traktorjem.
Pogoji za dodelitev državne pomoči:
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem;
– tehnično podporo lahko izvajajo le organizacije, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči na področju kmetijstva;
– izvajalci tehnične podpore več let izvajajo svetovalne storitve (tehnično podporo)
na področju kmetijstva.
1.3. Pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen
Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za pripravo osnov za priznanje
žganja iz hruške sorte »Dišečka« kot lokalne posebnosti oziroma kot proizvoda z
označbo porekla ali geografsko označbo,
in sicer za:
– opis kmetijskega proizvoda;
– opredelitev geografskega območja;
– dokaze, da kmetijski proizvod izvira iz
opredeljenega geografskega območja;
– opis metode pridobivanja kmetijskega
proizvoda;
– povezavo med kakovostjo ali značilnostmi kmetijskega proizvoda in geografskim okoljem oziroma povezavo med
določeno kakovostjo, slovesom ali drugo
značilnostjo kmetijskega proizvoda in geografskim poreklom.
Pogoja za dodelitev državne pomoči:
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju kjer gojijo »Dišečko«;
– pomoč ne sme biti dodeljena za stroške nadzora, ki ga opravi sam proizvajalec.
2. Pomoči de minimis (Uredba komisije
(ES) št. 1998/2006)
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2.1. Naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (2. člen Uredbe komisije (ES) št.
1998/2006)
2.1.1. Predelava primarnih kmetijskih in
gozdarskih proizvodov: sadja, zelenjave, žit,
mleka, mesa, lesa…
Pomoč se dodeli za kritje upravičenih
stroškov za:
2.1.1.a) nakup nove in rabljene opreme
in naprav za predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov.
Pogoj za dodelitev državne pomoči:
– dejavnost mora biti registrirana in imeti
sedež na kmetijskem gospodarstvu.
IV. Merila za izbor programov
A) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo in pomoči de minimis
– naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov
na kmetijskih gospodarstvih
Merila za dodelitev državnih pomoči
po uredbi za skupinske izjeme – naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo in pomoči de minimis – naložbe v
predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih so:
– prejeta javna sredstva za naložbe v
kmetijska gospodarstva od leta 2002:
– upravičenec še ni prejel podpore iz
javnih sredstev: 30 točk,
– upravičenec enkrat prejel podporo iz
javnih sredstev: 20 točk,
– upravičenec dvakrat prejel podporo
iz javnih sredstev: 10 točk,
– upravičenec trikrat in več prejel podporo iz javnih sredstev: 5 točk;
– starost upravičenca:
– do 30 let: 20 točk,
– do 40 let: 15 točk,
– do 50 let: 10 točk,
– 51 let in več 5 točk;
– izobrazba upravičenca:
– kmetijska poklicna šola ali višja stopnja izobrazbe kmetijske smeri: 20 točk,
– druga višja, visoka šola: 15 točk,
– druga srednja šola: 10 točk,
– osnovna šola: 5 točk;
– status upravičenca:
– kmetijstvo mu je osnovna dejavnost:
10 točk,
– kmetijstvo mu ni osnovna dejavnost:
5 točk;
– delež lastnih sredstev za izvedbo naložbe:
– 70% in več lastnih sredstev: 10
točk,
– 69% in manj lastnih sredstev: 5
točk;
– območje v katerem leži kmetijsko gospodarstvo:
– območje z omejenimi možnostmi: 10
točk;
– ostala območja 5 točk.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk.
B) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju
V primeru dveh ali več ponudb za isto
temo bo izbran izvajalec tehnične podpore:
– z najnižjo ceno.
C) Pomoči po uredbi za skupinske izjeme – spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
V primeru dveh ali več ponudb bo izbran
izvajalec za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov:
– z najnižjo ceno.
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V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so namenjena za izvedbo programov
podeželja je 146.316,00 EUR, po posameznih namenih pa:
1. Pomoči po uredbi za skupinske iz
jeme
1.1. naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo 37.266,00 EUR;
1.2. zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju 93.967,00 EUR:
– prireja kvalitetnega mesa in mleka ob
sonaravni reji goveda in konj 10.500,00
EUR,
– spodbujanje ekološke in integrirane pridelave poljščin na vodovarstvenih območjih
ter uporaba ustreznih tehnologij v vrtnarski
pridelavi 16.442,00 EUR,
– povečanje pridelkov sadja in jagod
11.996,00 EUR,
– pridelava in prodaja visoko kakovostnih
alternativnih kultur ter zelišč, sodelovanje na
tekmovanjih in razstavah 5.152,00 EUR,
– razvoj obstoječih ekoloških kmetij
16.992,00 EUR,
– oživljanje in razvoj reje drobnice na
območjih z omejenimi možnostmi 8.346,00
EUR,
– razvoj podjetniških idej na podeželju
6.259,00 EUR,
– dvig kakovosti ponudbe podeželja MOL
14.364,00 EUR,
– organizacija in tehnike varnega dela na
kmetijskih gospodarstvih 3.916,00 EUR;
1.3. pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih proizvodov 5.083,00
EUR.
2. Pomoči de minimis
2.1. naložbe v predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih
10.000,00 EUR.
Kolikor bodo zaprošena sredstva po predloženih vlogah za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (pomoč
po uredbi za skupinske izjeme) ali naložbe v
predelavo kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (pomoč de minimis) višja
za posamezno vrsto pomoči, oziroma nižja
od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči se sredstva prerazporedijo na
drugo vrsto pomoči.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena nepovratna sredstva za leto 2007
morajo biti porabljena najkasneje do 15. novembra 2007.
VII. Roka za predložitev vlog in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem, p.p. 25,
Zarnikova 3, 1001 Ljubljana, in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo (pomoči po uredbi za skupinske
izjeme) in naložbe v predelavo kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (pomoč de minimis) vključno do 3. septembra
2007 (datum žiga pošte), pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih
proizvodov in zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, pa vključno do
1. avgusta 2007 (datum žiga pošte).
Vloga za dodelitev sredstev za naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo (pomoči po uredbi za skupinske
izjeme) in naložbe v predelavo primarnih
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (pomoč de minimis) se pripravi na
obrazcu Vloga 1, za zagotavljanje tehnične
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podpore v kmetijskem sektorju na obrazcu
Vloga 2 in za pomoč za spodbujanje pro
izvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov
na obrazcu Vloga 3. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so
navedeni na obrazcu vloga.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov vlagatelja.
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici
z obvezno navedbo na prednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Razpis razvoj podeželja«.
V primeru, da upravičenec pošilja več vlog
za več namenov, mora biti vsaka vloga v
svoji kuverti.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za
spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov in zagotavljanje tehnične
podpore v kmetijskem sektorju se bo pričelo
dne 3. avgusta 2007, za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(pomoči po uredbi za skupinske izjeme) in
naložbe v predelavo primarnih kmetijskih
proizvodov na kmetijskih gospodarstvih (pomoč de minimis) pa 5. septembra 2007. Odpiranje vlog ne bo javno. Kolikor se zaradi
velikega števila prejetih vlog odpiranje ne
zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po
pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa
župan MOL.
Zavržene vloge bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev določenih v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije
za posamezni namen,
– ki jih bo področna strokovna komisija
na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/simescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v teh
rokih zainteresirani dvignejo vsak delovni
dan, in sicer med 9. in 12. uro, v Službi za
kmetijstvo in upravne zadeve, Oddelek za
gospodarske dejavnosti in turizem, Mestna
občina Ljubljana, Zarnikova 3, soba 417.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu

vsak delovni dan od 9. do 12. ure pri Ivki
Levatić (tel. 01/306-43-10), Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11) oziroma pri lokalnih
kmetijskih svetovalcih.
Mestna občina Ljubljana
Št. 39/07
Ob-20336/07
Občina Pesnica na podlagi Pravilnika o
pospeševanju samozaposlovanja v Občini
Pesnica (MUV, št. 27/04), Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Pesnica (MUV, št.
14/05) in Odloka o proračunu Občine Pesnica za leto 2007 (MUV, št. 10/07) Občina
Pesnica objavlja
razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Pesnica
Predmet razpisa in višina sredstev
Dodelitev sredstev sofinanciranja za samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih stroškov za pričetek dejavnosti).
Skupni znesek razpoložljivih sredstev
18.778,00 eurov.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do 1.252,00 eurov.
Če sredstva na razpisu ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale
razpise.
Upravičenci
Fizične osebe, ki so bile prijavljene kot
registrirane brezposelne osebe pri Zavodu
RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Urad za delo Pesnica in so se oziroma
se bodo samozaposlile v obdobju od 1. 10.
2006 do 30. 9. 2007 kot samostojni podjetniki posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost ali kot ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej
družbi v rednem delovnem razmerju. Sredstva subvencije se bodo nakazala podjetju
zaposlitve upravičenca(ke).
Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– pred samozaposlitvijo morajo biti upravičenci prijavljeni kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Maribor, Uradu za delo
Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju
Občine Pesnica (poslovni sedež in poslovni prostori morajo biti na območju Občine
Pesnica;
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Pesnica.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevala za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– družbene dejavnosti.
Samozaposlitev mora trajati najmanj dve
leti.
Dokumentacija, ki jo mora upravičenec
priložiti k vlogi:
– dokazilo o opravljanju dejavnosti,
– samostojni podjetnik posameznik: dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije
(sklep AJPES),
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: dokazilo o vpisu v sodni register
(sklep sodišča),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnosti: dokazila o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti od pristojnega ministrstva,
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– dokazilo o stalnem prebivališču na območju Občine Pesnica (potrdilo Upravne
enote Pesnica),
– fotokopijo pogodbe o samozaposlitvi
ali povračilu stroškov plačila prispevkov,
sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje,
Območno službo Maribor, Uradom za delo
Pesnica oziroma potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Maribor, Urada za delo Pesnica, da je bil upravičenec,
preden se je samozaposlil, prijavljen kot registrirana brezposelna oseba (če ni sklenil
niti pogodbe o samozaposlitvi niti pogodbe
o povračilu prispevkov),
– fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje),
– poslovni načrt,
– izjavo o morebitni pridobitvi sredstev iz
drugih javnih virov za ta namen.
Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. 9. 2007. Prvo odpiranje
vlog bo 3. 9. 2007, drugo pa 2. 10. 2007.
Odpiranje vlog ni javno.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj, razpis za samozaposlitev« in z imenom ter naslovom pošiljatelja
na hrbtni strani je potrebno dostaviti na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru
39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
Če vloga ne bo vsebovala zahtevane
dokumentacije oziroma ne bo ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec pisno pozvan,
da dopolni vlogo v roku 15 dni. Če vloga v
predvidenem roku ne bo dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine Pesnica,
Pesnica pri Mariboru 39a.
Dodatne informacije so na voljo na tel.
02/65-42-346, Danica Haložan.
Občina Pesnica
Št. 106/07
Ob-20338/07
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/2000 in 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO, Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03, 77/03), Programa prodaje
stvarnega premoženja Občine Šentilj za leto
2007 in 2008, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Šentilj za leto 2007 (MUV, št.
7/2007) in z Odlokom o proračunu Občine
Šentilj za leto 2008 (MUV, št. 7/2007), sprejetega na tretji redni seji občinskega sveta,
dne 22. 3. 2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nezazidanega stavbnega
zemljišča v Šentilju z javnim zbiranjem
ponudb
I. Predmet prodaje: nezazidano stavbno zemljišče za individualno stanovanjsko
gradnjo v Šentilju v Slovenskih goricah, zemljišče parc. št. 146/46 – dvorišče v izmeri
291 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri
93 m2, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah.
II. Prodajni pogoji:
1. Izklicna cena za nezazidano stavbno
zemljišče, parc. št. 146/46, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah je 25,00 EUR za m2. Izklicna cena ne zajema 20% davka na dodano
vrednost, le tega plača kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov
ne bodo upoštevane.

3. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali
druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v RS ali državi članic EU.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% od izklicne cene nepremičnine na zakladniški račun
Občine Šentilj, št. 01318-0100009155, odprt
pri Banki Slovenija, z navedbo »varščina za
prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča
parc. št. 146/46, k.o. Šentilj v Slovenskih
goricah«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena
cena.
6. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
1. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list (ali sklep AJPES-a o vpisu
v poslovni register) za samostojne podjetnike,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v
času uradnih ur.
Vse morebitne dodatne informacije
in možne termine ogleda zemljišča lahko ponudniki dobijo pri Jožetu Bračku, tel.
02/65-06-215, v času uradnih ur.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št.
146/46, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah,«
naj ponudniki oddajo v tajništvu Občine
Šentilj ali pošljejo priporočeno na naslov:
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj
v Slovenskih goricah. Na ovojnici mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 30. julija, do 12. ure, odpiranje ponudb
pa je 30. julija 2007 ob 13. uri v prostorih
Občine Šentilj, Maistrova ul. 12, Šentilj, sejna soba.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
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4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
iz druge točke tega poglavja, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
5. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje izklicni ceni.
6. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
komisija, ki jo župan imenuje s sklepom. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V
primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
isto ceno, komisija z njimi opravi pogajanja.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se smatra, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v
prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem
župana postopek ustavi.
Občina Šentilj
Št. 3/07
Ob-20385/07
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2007 (MUV, št. 13/07) ob uporabi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
razpis
za sofinanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko
ali univerzitetno izobrazbo v Mestni
občini Maribor za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem in podjetnikom
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve
z visoko ali univerzitetno izobrazbo, ki ima
stalno bivališče na območju občine.
II. Upravičenci in pogoji
Za nepovratna sredstva po tem razpisu
lahko zaprosijo mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki,
ki imajo poslovni sedež v Mestni občini Maribor oziroma izven občine, če imajo na območju Mestne občine Maribor svoj poslovni
prostor in zaposluje za namen opravljanja
dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine.
Sofinancirani bosta največ do dve zaposlitvi pri istem upravičencu. Zaposlitev mora
biti realizirana v obdobju od 1. 10. 2006 do
30. 9. 2007 in mora trajati najmanj 12 mesecev.
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III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007, na
proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje
zaposlovanja v skupni okvirni višini 31.000
EUR.
Upravičenci so upravičeni do pridobitve
sredstev v primeru zaposlitve registriranega brezposelnega iskalca prve zaposlitve
z visoko ali univerzitetno izobrazbo, ki ima
stalno bivališče na območju občine. Za vsako zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve z visoko ali univerzitetno izobrazbo s stalnim bivališčem v Mestni
občini Maribor lahko upravičenec pridobi
nepovratna finančna sredstva v višini do
5.200 EUR.
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.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2007.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis prve
zaposlitve« dostaviti na naslov Mestna občina Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na hrbtni strani mora biti napisan naziv in
polni naslov vlagatelja. Pravočasno prispela
vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor v glavni pisarni,
soba 121/I do vključno 28. 9. 2007 do 13.
ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9. 2007.
Vse vloge bo komisija obravnavala in
o njih odločila najkasneje do 31. 10. 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 30. 9. 2007, 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 223/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 22-01-382
(383) ali pišete na elektronski naslov breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis
prve zaposlitve«.
Mestna občina Maribor
Št. 4/07
Ob-20386/07
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2007 (MUV, št. 13/07) ob uporabi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe v
Mestni občini Maribor za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
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nančnih sredstev fizičnim osebam za namen
prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične
sobe, ki so pred samozaposlitvijo bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS,
Območni službi Maribor in izpolnjuje naslednje pogoje:
– stalno bivališče na območju Mestne
občine Maribor,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. 10. 2006 do 30. 9. 2007,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic,
– poslovni sedež na območju Mestne občine Maribor.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev
mora trajati najmanj 12 mesecev.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih
letih, niso upravičene do finančnih sredstev
po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007, na
proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje
zaposlovanja v skupni okvirni višini 300.000
EUR.
Posamezni upravičenec lahko pridobi finančna sredstva do 5.200 EUR.
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.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2007.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis samozaposlitev« dostaviti na naslov Mestna občina
Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na
hrbtni strani mora biti napisan priimek in
ime ter polni naslov vlagatelja. Pravočasno
prispela vloga je tista, ki je osebno oddana
na sedežu Mestne občine Maribor v glavni
pisarni, soba 121/I, do vključno 28. 9. 2007
do 13. ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9. 2007.
Vloge bo komisija odpirala dvakrat, in
sicer prvič v roku do 10. 9. 2007 in drugič
do 5. 10. 2007. O vlogah bo komisij odločila
do 31. 10. 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 30. 9.
2007, 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 223/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 22-01-382
(383) ali pišete na elektronski naslov breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis
samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor

Ob-20387/07
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Odloka o podpornem okolju za podjetništvo
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 4/06) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2007 (MUV, št. 13/07) ob uporabi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
razpis
za sofinanciranje stroškov organizacije
strokovnih srečanj na področju
podjetništva in inovativnosti v Mestni
občini Maribor za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje stroškov
organizacije strokovnih srečanj na področju
podjetništva in inovativnosti, ki so bila oziroma bodo organizirana in izvedena v času
od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 na območju
Mestne občine Maribor.
II. Upravičenci in pogoji
Za nepovratna sredstva po tem razpisu
lahko zaprosijo organizatorji srečanj, in sicer
članice univerze, raziskovalne in druge organizacije, gospodarske družbe, samostojni
podjetniki posamezniki in društva, ki v okviru
svoje dejavnosti opravljajo tudi dejavnost
organizacije strokovnih srečanj.
Organizatorji srečanj morajo imeti poslovni sedež na območju Mestne občine
Maribor. Srečanje se mora odvijati v času
od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007 na območju
Mestne občine Maribor, na njem pa mora
biti prisotnih najmanj 50% udeležencev iz
gospodarskih družb in/ali samostojnih podjetnikov oziroma pri njih zaposlenih.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007, na
proračunski postavki 721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva v skupni okvirni
višini 20.000 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo do 50% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški organizacije strokovnega srečanja so: stroški
promocijskega materiala, stroški izdelave
zbornika oziroma biltena, stroški najema
prostora in stroški honorarjev predavateljev.
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 in
števila zbranih točk na osnovi meril.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2007.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s
pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis srečanja«
dostaviti na naslov Mestna občina Maribor,
Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na hrbtni
strani mora biti napisan naziv in polni naslov
vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne
občine Maribor v glavni pisarni, soba 121/I,
do vključno 28. 9. 2007 do 13. ure oziroma
poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 30. septembra 2007.
Vse vloge bo komisija obravnavala in
o njih odločila najkasneje do 31. 10. 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
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bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge,
ki bodo prispele po 30. 9. 2007, 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 223/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 22-01-382
(383) ali pišete na elektronski naslov breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis
srečanja«.
Mestna občina Maribor
Št. 05/07
Ob-20388/07
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2007 (MUV, št. 13/07) ob uporabi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07)
razpis
za sofinanciranje zagona podjetja v
inkubatorju oziroma parku v Mestni
občini Maribor za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev podjetjem in podjetnikom
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis v primeru zagona novega podjetja
v inkubatorju oziroma parku.
II. Upravičenci in pogoji: za nepovratna sredstva po tem razpisu lahko zaprosijo nova mala in srednje velika podjetja ter
samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo poslovni sedež v Mestni občini Maribor
in imajo sklenjeno pogodbo o sodelovanju
oziroma so člani parka in/ali inkubatorja.
Registracija podjetja oziroma samostojnega
podjetnika mora biti izvedena v času od 1. 1.
2007 do 30. 9. 2007. V primeru pridobitve
sredstev za stroške zaposlitve mora le-ta
trajati 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2007, na
proračunski postavki 721010 Razvojni ukrepi s področja gospodarstva v skupni okvirni
višini 80.000 EUR.
Upravičenci so upravičeni do pridobitve
sredstev v višini do 100% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški po tem razpisu so:
stroški zaščite intelektualne lastnine (zaščita
patenta, lastne blagovne znamke), stroški
izdelave prototipa, stroški razvoja novega
proizvoda in/ali storitve, stroški raziskave
tržišča, stroški specializirane opreme, ki je
potrebna za razvoj novega proizvoda in/ali
storitve, ter stroški dela redno zaposlenih v
višini do 5.200 EUR na zaposlenega.
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.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 30. 9. 2007.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti

s pripisom »Ne odpiraj vloga: razpis zagon
podjetja« dostaviti na naslov Mestna občina
Maribor, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na
hrbtni strani mora biti napisan naziv in polni
naslov vlagatelja. Pravočasno prispela vloga je tista, ki je osebno oddana na sedežu Mestne občine Maribor, v glavni pisarni,
soba 121/I do vključno 28. 9. 2007 do 13.
ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 30. 9. 2007.
Vse vloge bo komisija obravnavala in
o njih odločila najkasneje do 31. 10. 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 30. 9. 2007, 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 223/II ali
226/II. Objavljena je tudi na spletnih straneh
Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel. 22-01-382
(383) ali pišete na elektronski naslov breda.kolaric@maribor.si z navedbo »razpis
zagon podjetja«.
Mestna občina Maribor
Št. 322-17/2007
Ob-20409/07
Na osnovi Pravilnika za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 28/01, spremembe
57/2003, 66/05), Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007 (Ur. l.
RS, št. 43/07) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v Občini Črnomelj za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v občini
Črnomelj za leto 2007 z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena;
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter urejanju okolja;
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena;
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka;
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma;
– investicije in investicijsko vzdrževanje
javnega pomena za potrebe turistične dejavnosti.
Občina Črnomelj bo sofinancirala programe oziroma aktivnosti društev, ki so se
(se bodo) odvijale v letu 2007.
II. Upravičenci po tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo turistična in
druga društva ter njihove zveze na območju
Občine Črnomelj, katerih osnovna dejavnost
je turistična dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da delujejo na območju Občine Črnomelj in so registrirani za delovanje na območju Občine Črnomelj;
– da so registrirani najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma;
– da redno – letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih;
– da so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja statusa društva, ki deluje v javnem interesu.
III. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje
programov turističnih društev, je 4.173,00
EUR, ki so zagotovljena v proračunu Občine Črnomelj za leto 2007 na področju 14
Gospodarstvo, glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva,
podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva, proračunska postavka 14008 Sofinanciranje programov društev,
KTO 412000 – Turistični programi – sofinanciranje. Sredstva se dodelijo na osnovi
meril, ki so predmet razpisa, natančnejše pa
se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
IV. Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: turističnim društvom se
izvedene aktivnosti, opredeljene v točki I.,
točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni obvezni del razpisne dokumentacije. Vrednost
točke se izračuna tako, da se razpoložljivi
znesek deli z vsoto vseh doseženih točk.
Z vrednostjo točke se pomnoži število
doseženih točk po posamezni vlogi in izračuna višino dodeljenih sredstev.
V. Vsebina vloge: Vloga je sestavljena iz
pisne vloge in dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati izpolnjen prijavni
obrazec z osnovnimi podatki:
a) podatki o upravičencu: točen naslov
upravičenca, datum ustanovitve društva,
število članov društva, žiro račun društva,
ime in priimek odgovorne osebe društva,
kontaktno osebo in telefon;
b) naziv programa društva, ki je predmet
tega razpisa;
c) predračunska oziroma obračunska
vrednost programa z navedbo virov financiranja,
d) terminski plan izvajanja programa.
Osnovni obrazec je sestavni del razpisne
dokumentacije, ki jo vlagatelji dobijo na sedežu Občine Črnomelj.
Dokumentacija k vlogi mora vsebovati:
– program dela društva za leto 2007,
– poročilo o delu društva za leto 2006,
– finančno poročilo za l. 2006, ovrednoteno po posamezni aktivnosti,
– finančni načrt za program dela društva
za leto 2007, ovrednoten po posamezni aktivnosti,
– poročilo o že izvedenih delih s priloženimi originalnimi dokazili o plačilu računov
za izvedena dela oziroma nakup po posamezni aktivnosti v obdobju od 1. 1. 2007 do
vložitve vloge.
Naknadno zahtevana dokumentacija:
Ob sklenitvi pogodbe o črpanju dodeljenih sredstev mora upravičenec predložiti:
– poročilo o izvedbi programa, če le-ta še
ni bil realiziran ob vložitvi zahtevka;
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– končni obračun letnega programa za
obravnavano obdobje.
VI. Obravnava vloge:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila predloge dodelitve sredstev komisija, ki jo imenuje na osnovi pravilnika župan.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na
osnovi pravočasno oddane in popolne vloge
ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasne vloge bodo zavržene,
neutemeljene pa zavrnjene.
4. Na podlagi zapisnika komisije in predloga za to pristojnega odbora župan s sklepom odloči o višini dodeljenih sredstev.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dneh od odpiranja vlog pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet
dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne
vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku
ne dopolni, se zavržejo.
VII. Rok za vložitev vloge: Vloge po predpisani razpisni dokumentaciji morajo biti posredovane najpozneje do 7. 9. 2007, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj (velja poštni žig).
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj JR
– turistični programi društev«.
Odpiranje prispelih vlog bo v roku 7 dni
od zaključka razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa:
Vlagatelji bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom
župana v roku 60 dni po izteku razpisnega
roka.
Razpis začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi z
razpisom se lahko dobijo na sedežu Občine
Črnomelj, Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja, vsak uradni delovni dan, na tel. 07/30-61-100. Elektronski
naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z
razpisom: greta.augustin@crnomelj.si. Kontaktna oseba: Greta Auguštin.
Občina Črnomelj
Ob-20472/07
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja
Radgona (Ur. l. RS, št. 67/01), Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Objekt stare Osnovne šole Spodnja
Ščavnica v izmeri 310 m2 s pripadajočim
zemljiščem v velikosti 3276 m2, vse na parc.
št. 850/1, k.o. Spodnja Ščavnica, delno ko-
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munalno opremljeno, za izhodiščno ceno
57.480,00 EUR.
Prednost pri odkupu imajo ponudniki, ki
poleg najugodnejše cene ponudijo najbolj
celovit program rekonstrukcije objekta šole
oziroma izgradnje nadomestnega objekta z
rokom izgradnje največ dveh let s predvidenimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale v
objektu in okrog njega. Pri dejavnostih imajo
prednost mirne poslovne storitvene dejavnosti namenjene turizmu, športu, rekreaciji
in podobno.
2. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1405 m2,
parc. št. 969/1, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
17.703,00 EUR.
3. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1072 m2,
parc. št. 969/2, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
12.864,00 EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1262 m2,
parc. št. 969/3, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
19.561,00 EUR.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji
Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 983 m2,
parc. št. 969/4, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
15.924,60 EUR.
6. Poslovni prostor v pritličju poslovno–
stanovanjskega objekta Kerenčičeva 5b in
7 v Gornji Radgoni v velikosti 95,60 m2, na
parc. št. 99/2, k.o. Gornja Radgona s pripadajočim skupnim funkcionalnim zemljiščem
na delu parc. št. 99/1, k.o. Gornja Radgona,
za izhodiščno ceno 40.393,00 EUR. Poslovni prostor je trenutno oddan v najem na podlagi dveh najemnih pogodb z veljavnostjo do
2. 7. 2017 in 1. 4. 2009.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na promet nepremičnin ali DDV za
zemljišča iz točke 1, 2, 3, 4 in 5 komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave
komunalnih naprav in ostale infrastrukture,
plačila priključitve na vodovodno omrežje,
kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
Nezazidana stavbna zemljišča iz točke 2,
3, 4 in 5 so oddaljena le 500 m od strogega
centra mesta Gornja Radgona z možnostjo
priključevanja na komunalno infrastrukturo
in dostopom iz Delavske poti, oziroma Mariborske ceste.
Na zemljiščih je možna gradnja prostostoječih obrtno–stanovanjskih objektov ali
samo stanovanjskih objektov (stanovanjske
hiše). Obrtne ali servisne delavnice in lokali
se lahko uredijo v objektu ali manjšem prizidku, ki ne sme presegati maksimalnega
tlorisnega gabarita. Osnovna velikost predvidenih objektov je 10 × 10 m, odstopanja
so definirana za vsak objekt posebej v grafičnem delu Ureditvenega načrta Gornja
Radgona – mestno središče. Vsi objekti,
tudi prizidane pritikline morajo imeti dvokapne strehe, smer slemena, naklon in kritina
se mora prilagajati že obstoječi zazidavi.

Višina objektov ne sme presegati dveh etaž
nad terenom, objekti so lahko podkleteni.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po
prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in
plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti,
ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od
izhodiščne.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 23. 7.
2007 do 15. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: »Javni razpis – ponudba za odkup – ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št.
02/564-38-38, kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona
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Javne dražbe
Ob-20341/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), povezavi s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o
stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07), sklepa Občinskega
sveta občine Vuzenica s 5. redne seje z dne
29. 3. 2007, Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan
Miran Kus, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Prodaja se naslednja nepremičnina:
Trisobno stanovanje na naslovu Mladinska ulica 4B, Vuzenica, stanovanje št.
13, v velikosti 69,00 m2, izklicna cena je
32.300,00 EUR + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika
z dne 31. 5. 2007.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8
dni po podpisu pogodbe.
Ponudniki morajo pred začetkom javne
dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe,
– za pravne osebe in samostojne podjetnike: potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (dokumenta ne smeta biti starejša
od 30 dni od datuma dražbe) ter potrdilo o
registraciji,
– potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10%
od izklicne cene ter celotno številko računa
za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju.
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo navedene
nepremičnine bo 9. 8. 2007, ob 14. uri, v
prostornih sejne sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin.
Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena
se izkliče trikrat. Najnižji znesek višanja je
200 EUR. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne
zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica
ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k
podpisu pogodbe.
2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene nepremičnine. Plačana kavcija
bo najugodnejšemu ponudniku vračunana
v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po javni dražbi. Potrdilo o plačani kavciji v višini 10% izklicne
cene posamezne nepremičnine se nakaže
na transakcijski račun Občine Vuzenica št:

01341-0100011132, z navedbo »kavcija za
javno dražbo«.
3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 8 dneh po javni dražbi. Plačilo
kupnine v roku, določenem pod točko I., je
bistvene sestavina pravnega posla.
4. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe, lahko,
v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek
javne dražbe do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
IV. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/879-12-22,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 9000534
Ob-20485/07
L Egoles, d.d., Kidričeva cesta 56, 4220
Škofja Loka objavlja na osnovi 9.a člena
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
70/00)
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 24. 7. 2007, ob 10.
uri, v sejni sobi na sedežu L Egoles, d.d.,
Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka, za
prodajo naslednjega blaga:
– Celulozni les smreke/jelke v lubju, v
skupni količini 190,60 m3, na lokaciji Trata.
1. Les je razvrščen v kvalitetni razred na
osnovi standarda JUS D.B5.020 1984.
2. Po predhodnem dogovoru si lahko
vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in
se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Aleš Blasutto, tel. 04/
511-13-48.
3. Izklicna cena za 190,60 m3 okroglega
lesa je 6.861,60 EUR in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo domače in
tuje, pravne in fizične osebe. Prodajalec je
zavezanec za DDV. Tuje pravne ali fizične
osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila, da so
zavezanci za DDV v svoji državi.
5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti, s pripisom Ne odpiraj – Javna dražba, prodajalcu na naslov: L Egoles, d.d., Kidričeva cesta
56, 4220 Škofja Loka. Rok za predložitev
ponudb je najkasneje do 23. 7. 2007 do 12.
ure. V ponudbi dražitelji navedejo ponujeno
ceno ter, kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti

starejši od treh mesecev od dneva dražbe.
Fizične osebe morajo predložiti potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta,
samostojni podjetniki pa priglasitveni list.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini 20% od izklicne cene na TRR prodajalca št. 03128-1000573807 pri SKB banki d.d. ter dokazilo o vplačilu v originalu
predložiti najkasneje do 23. 7. 2007 do 12.
ure na L Egoles, d.d., Kidričeva cesta 56,
4220 Škofja Loka (Vesna Langerholc, tel.
04/511-13-61).
7. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov, oziroma njihove pooblaščence,
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik pravočasno ne poravna kavcije in predloži potrdila o plačilu,
se njegova ponudba ne upošteva. Ponudbe,
ki pridejo prepozno, ki niso v pravilno opremljeni kuverti in ki ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni
kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja
cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, bo komisija prodajalca
izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo
znesek višanja 5% od izklicne cene. Javna
dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Če več ponudnikov ponudi izklicno ceno ali
enako najvišjo ceno in dražbe nobeden od
njih ne nadaljuje, komisija med njimi izvede
žrebanje. V tem primeru je dražba končana,
ko komisija ugotovi rezultat žrebanja.
9. Ugovor proti dražbenem postopku je
možno podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe. Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem
sodišču.
10. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo v 8 dneh po
izvedeni javni dražbi.
11. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
12. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi.
Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži prodajalec. Če pogodba iz razloga na
strani ponudnika ni sklenjena v tem roku,
prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za kavcijo, plačati najkasneje v roku
20 dni od dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba
razdre in prodajalec zadrži kavcijo. Kupec
lahko blago prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
13. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
L Egoles, d.d.
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Razpisi delovnih mest
Ob-20575/07
Preklic
Javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest objavljen v Uradnem
listu RS, št. 60/07 z dne 6. 7. 2007 preklicujemo.
Občina Mokronog-Trebelno
Ob-20576/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 in
33/07) Občina Mokronog - Trebelno, Pod
gradom 2, p. 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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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:
1. neposredno vodenje občinske uprave,
2. zagotavljanje pogojev za racionalno
in učinkovito opravljanje nalog občinske
uprave,

3. zagotavljanje pogojev za zakonito,
pravočasno in strokovno uresničevanje
pravic, interesov in obveznosti občanov ter
drugih strank v postopku,
4. zagotavljanje pogojev za smotrno
organizacijo in vodenje dela v občinski
upravi,
5. zagotavljanje polne zaposlenosti delavcev in racionalno kadrovsko razporeditev
glede na obseg in zahtevnost dela,
6. skrb za sodelovanje z organi občine,
drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju skupnih
zadev,
7. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna,
8. odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
9. spremljanje področne zakonodaje,
10. potrjevanje poslovnih dogodkov iz
delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
11. izdajanje dovolilnic za poslovne in
privatne izhode zaposlenih ter odgovornost
za upravičeno odsotnost,
12. sodelovanje pri delovanju vseh organov občine,
13. ter opravljanje drugih nalog po nalogu in pooblastilih župana.
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, p.
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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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 iz-

kušnje 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:
1. izvajanje strokovnih, organizacijskih
in administrativnih nalog za župana in direktorja,
2. samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv za župana,
3. organizacija in skrb za izvedbo opravil
v okviru protokolarnih dogodkov občine,
4. koordiniranje poslovnih stikov,
5. samostojno pripravljanje in organiziranje sestankov, razgovorov, poslovnih dogodkov s pripravo pripadajočih strokovnih
podlag, in novinarskih konferenc,
6. sodelovanje pri načrtovanju strategije
komuniciranja z javnostjo in neposredno izvajanje strategije,
7. pripravljanje dnevnih in tedenskih poročil o delu občinske uprave in župana za
medije,
8. priprava programa prireditev ob občinskem prazniku – od poziva za sodelovanje
do izvedbe,
9. organizacija in skrb za izvajanje opravil v zvezi s poslovnimi dogodki občine in
evidentiranje prejetih in izdanih daril,
10. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
11. potrjevanje poslovnih dogodkov iz
delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
12. odgovornost za koriščenje sredstev
na določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
13. sodelovanje v medresorskih skupinah,
14. sodelovanje pri delovanju vseh organov občine,
15. izvajanje nalog s področja javnih naročil (malih in velikih vrednosti) s področja
splošne službe,
16. pripravljanje splošnih aktov,
17. ustvarjanje pogojev za delo političnih
strank,
18. opravljanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog za občinski
svet, nadzorni odbor, občinske komisije in
odbore,
19. organizacija in izvedba slavnostne
seje občinskega sveta,
20. pripravljanje dnevnih in tedenskih
poročil o delu občinske uprave in župana
za medije,
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21. posredovanje informacij javnega
značaja po pooblastilu,
22. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
23. sodelovanje v raznih internih skupinah,
24. opravljanje drugih nalog iz občinske
pristojnosti na področju splošnih tajniških
zadev,
25. skrb za pravilno odpremo in kuvertiranje pošte,
26. opravlja druge naloge, ki jih določa
zakon in predpisi občine,
27. izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
28. skrb za pravilno vodenje in arhiviranje spisov zadev,
29. skrb za lastne evidence pisarniškega
poslovanja,
30. spremljanje področne zakonodaje,
31. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
32. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana ali direktorja občinske uprave.
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, p. Mokronog.
3. delovno mesto – višji svetovalec za
pravne 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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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:
1. priprava splošnih aktov občine,
2. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
3. potrjevanje poslovnih dogodkov iz delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
4. odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
5. vodenje upravnih postopkov na II. stopnji,
6. vlaganje vlog na sodišča,
7. priprava strokovnih podlag za odločanje v upravnih in drugih zadevah,
8. zastopanje občine na sodiščih,
9. skrb za izvajanje predpisov s področja
organiziranja občinske uprave,
10. naloge pri izvedbi lokalnih volitev in
volitev predstavnikov lokalnih interesov v
državni svet,
11. premoženjsko pravne zadeve v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
12. pripravljanje pogodb o razpolaganju
in pridobivanju stvarnega premoženja in o
drugih razmerjih,
13. izvajanje zadev strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za omogočanje dela občinske uprave,
14. sodelovanje z organi občine in delovnimi telesi, kjer je potrebno sodelovanje
pravnika,
15. sodelovanje v raznih internih in
medresorskih skupinah,
16. opravljanje nalog kadrovskih zadev
za delavce občine,
17. spremljanje uradnih objav, razpisov
in natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
18. sodelovanje pri izvajanju javnih naročil (malih in velikih vrednosti) s področja
splošne službe,
19. opravljanje drugih nalog iz občinske
pristojnosti na področju splošnih pravnih
zadev,
20. opravlja druge naloge, ki jih določa
zakon in predpisi občine,
21. izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
22. skrb za pravilno vodenje in arhiviranje spisov zadev,
23. skrb za lastne evidence pisarniškega
poslovanja,
24. spremljanje področne zakonodaje,
25. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
26. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana ali direktorja občinske uprave.
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, p. 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;

Št.

63 / 13. 7. 2007 /

Stran

5407

– 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,
– strokovni izpit in upravnega postopka,
– 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:
1. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
2. potrjevanje poslovnih dogodkov iz delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
3. odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
4. skrb za delovanje delovnih teles občine s področja družbenih dejavnosti,
5. sodelovanje v medresorskih skupinah,
6. sodelovanje pri delovanju vseh organov občine,
7. izvajanje javnih naročil s področja
družbenih dejavnosti (malih in velikih vrednosti),
8. pripravljanje in uresničevanje aktov
občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih
zavodov na področju zdravstva, šolstva,
otroškega varstva, kulture, športa in socialnega varstva,
9. pripravljanje in uresničevanje programov razvoja otroškega varstva, varstva
predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, zdravstva, športa in socialnega varstva,
10. materialna skrb za vzgojno varstvene ustanove, kritje materialnih stroškov za
osnovno šolstvo,
11. organiziranje mreže zdravstvene
službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti, mrliške ogledne službe,
12. izvajanje nalog za podeljevanje koncesij v skladu z zakoni,
13. svetovanje občanom glede osebne
pomoči, pomoči družinam na domu,
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14. skrb in nadzor nad vzdrževanjem
objektov in osnovnih sredstev vseh družbenih dejavnosti neposredno s strani občine ali
prek javnih zavodov na tem področju,
15. skrb za programsko usklajevanje in
financiranje varovanja naravne in kulturne
dediščine,
16. ustvarjanje pogojev za delovanje institucij civilne družbe,
17. gospodarjenje s kulturnimi objekti in
kulturno dediščino v lasti občine,
18. informacijska dejavnost,
19. priprava predpisov s svojega delovnega področja,
20. spremljanje uradnih objav, razpisov
in natečajev za pridobitev sredstev s področja družbenih dejavnosti,
21. planiranje in nadzor nad porabo
sredstev za pospeševanje in financiranje
kulturnih dejavnosti in ustanov, ter za pospeševanje športa in rekreacije
22. skrb za redno obveščanje javnosti s
področja delovanja oddelka,
23. opravljanje drugih nalog s področja
družbenih dejavnosti, ki sodijo v pristojnost
občinske uprave,
24. skrb za pravilno odpremo in kuvertiranje pošte,
25. izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
26. spremljanje področne zakonodaje,
27. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
28. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana ali direktorja občinske uprave.
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, p. 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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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.
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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:
1. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna,
2. potrjevanje poslovnih dogodkov iz delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
3. odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
4. skrb za delovanje delovnih teles občine s področja financ,
5. sodelovanje v medresorskih skupinah,
6. sodelovanje pri delovanju vseh organov občine,
7. 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,
8. pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
9. priprava in razlaga občinskega proračuna in zaključnega računa,
10. priprava gradiv, pojasnil in utemeljitev za potrebe notranje revizije in računskega sodišča,
11. zagotavljanje finančnega poslovanja,
12. zagotavljanje blagajniškega poslovanja,
13. zagotavljanje izvajanja računovodstva in knjigovodstva,
14. sodelovanje z odborom za gospodarjenje z občinskim premoženjem, proračun in
finance ter z nadzornim odborom,
15. priprava analiz, informacij, poročil in
drugih gradiv s področja financ,
16. zagotavljanje podatkov o vrednotenju premoženja občine in skrb za popis
premoženja,
17. skrb za poseben finančni arhiv,
18. izvajanje predpisanega pisarniškega
oziroma finančnega poslovanja,
19. skrb za pravilno odpremo in kuvertiranje pošte,
20. skrb za lastne evidence pisarniškega
oziroma finančnega poslovanja,
21. spremljanje področne zakonodaje,
22. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
23. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana ali direktorja občinske uprave,
24. opravlja druge naloge, ki jih odredi
župan ali direktor občinske uprave. Za svoje delo je neposredno odgovoren direktorju
občinske uprave.
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, p. 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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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:
1. skrb za delovanje delovnih teles občine s področja okolja in prostora,
2. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
3. potrjevanje poslovnih dogodkov iz delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
4. odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
5. sodelovanje v medresorskih skupinah
ter pri delovanju vseh organov občine,
6. izvajanje javnih naročil (malih in velikih
vrednosti),
7. 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,
8. zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z
gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem rekreacijskih in drugih javnih površin,
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9. zagotavljanje pripravljanja strokovnih
podlag za organizirano stanovanjsko gradnjo in reševanje stanovanjskih problemov,
zlasti socialnih kategorij, ter s tem v zvezi
skrb za pripravo, komunalno urejanje in oddajo stavbnih zemljišč;
10. zagotavljanje pripravljanja strokovnih
podlag in organiziranje sprejemanja prostorskega plana občine in prostorskih izvedbenih aktov,
11. pripravljanje in izvajanje ukrepov s
področja varstva okolja oziroma ekologije iz
pristojnosti občine,
12. izvajanje nalog v zvezi s podeljevanjem koncesij v skladu z zakoni,
13. skrb za javni red in mir v občini,
14. ugotavljanje javnega interesa za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
15. izdajanje lokacijskih informacij,
16. pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja,
17. spremljanje uradnih objav, razpisov,
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
18. planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev, potrebnih za izvajanje
nalog občine,
19. zagotavljanje izvajanja opravil v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči v
skladu z zakonodajo,
20. zagotavljanje vodenja evidence
stavbnih zemljišč,
21. zagotavljanje vodenja evidence zavezancev za plačilo NUSZ,
22. skrb za obračunavanje višine NUSZ
in izvajanje nadzora nad plačili,
23. skrb za obračunavanje višine komunalnega prispevka, za izdajanje ustreznih
odločb, za vodenje evidence o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
24. zagotavljanje obračunavanja in vodenja evidence komunalnih taks ter izdajanja ustreznih odločb,
25. sodelovanje pri izdelovanju investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč
za posamezna območja,
26. skrb za izvajanje investicijskih programov urejanja stavbnih zemljišč ter odločanja o oddaji investicijskih del izvajalcem;
27. zagotavljanje izdajanja potrdil, da na
zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica ter uveljavljanje predkupne pravice občine,
28. opravljanje drugih nalog iz občinske
pristojnosti na področju okolja in prostora,
29. opravlja druge naloge, ki jih določa
zakon in predpisi občine,
30. izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
31. spremljanje področne zakonodaje,
32. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
33. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana ali direktorja občinske uprave.
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, p. 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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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 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.
Delovno področje:
1. priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja
cest in komunale,
2. spremljanje izvajanja in uresničevanja
programov s področja cest, komunale in reševanje problematike plazov,
3. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
4. potrjevanje poslovnih dogodkov z delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
5. skrb za usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
6. sodelovanje pri delovanju delovnih
teles na področju cestne in komunalne infrastrukture,
7. izvajanje javnih naročil s področja cestne in komunalne infrastrukture (malih in
velikih vrednosti),
8. zagotavljanje izvajanja nalog v zvezi z
gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem cestne
in komunalne infrastrukture,
9. skrb za vzdrževanje, popravila in obnovo cestnega in komunalnega premoženja
občine ter opravljanje nalog v zvezi s tem,
10. sodelovanje pri investicijah ter zagotavljanje upravljanja in gospodarjenja z
infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
11. zagotavljanje vodenja katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih
služb,
12. pripravljanje predpisov s svojega delovnega področja,
13. spremljanje uradnih objav, razpisov,
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
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14. planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev na področju cest in komunale,
15. izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
16. spremljanje področne zakonodaje,
17. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
18. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana, direktorja občinske uprave.
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, p. 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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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:
1. načrtovanje in spremljanje prihodkov
in porabe sredstev občinskega proračuna v
okviru delovnega področja,
2. potrjevanje poslovnih dogodkov z delovnega področja s podpisovanjem finančnih in drugih listin,
3. odgovornost za koriščenje sredstev na
določeni proračunski postavki ter skrb za
usklajeno, pravočasno, strokovno in utemeljeno porabo sredstev na posamezni proračunski postavki,
4. skrb za delovanje delovnih teles občine s področja gospodarskih dejavnosti, razvoja in investicij,
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5. sodelovanje v medresorskih skupinah,
6. sodelovanje pri delovanju vseh organov občine,
7. izvajanje nalog s področja javnih naročil s področja gospodarskih dejavnosti
(malih in velikih vrednosti), koordinacija priprave NRP,
8. načrtovanje razvoja občine;
9. zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva; pospeševanje malega gospodarstva, trgovinske dejavnosti, gostinstva,
turizma in drugih gospodarskih dejavnosti,
10. 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,
11. reševanje problematike naravnih in
drugih nesreč s področja gospodarstva in
kmetijstva,
12. spremljanje gospodarskih gibanj,
13. zagotavljanje analitične in statistične
dejavnosti,
14. izvajanje opravil v zvezi s podeljevanjem koncesij v skladu z zakoni,
15. pripravljanje osnov in strokovnih podlag ter razvojnih dokumentov in skrb za prijavo na natečaje za skladnejši regionalni
razvoj (demografsko ogrožena območja),
16. zagotavljanje opravil v zvezi z javnimi
prireditvami,
17. opravila v zvezi s predpisovanjem
lokalnih davkov,
18. pripravljanje predpisov iz svojega delovnega področja,
19. spremljanje uradnih objav, razpisov
in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva in razvoja,
20. planiranje in nadzor nad porabo
sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje
nalog,
21. opravljanje drugih nalog iz občinske
pristojnosti na področju gospodarske dejavnosti,
22. izvajanje predpisanega pisarniškega
poslovanja,
23. spremljanje področne zakonodaje,
24. opravljanje dejanj v upravnem postopku v skladu z izdanim pooblastilom,
25. opravljanje drugih nalog po nalogu
župana ali direktorja občinske uprave.
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, p. Mokronog.
Prijava na katerokoli delovno mesto
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,
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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,
p. 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
Su 010603/07
Ob-20343/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
določbami Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06), Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami):
– 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 (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo, o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in

ustanova, na kateri je bila izobrazba pridob
ljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev, naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici,
Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica, Urad
predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta, bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi
na tel. 02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Su 010603/07
Ob-20345/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
določbami Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06), Okrajno sodišče v Lenartu objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Lenartu, Jurovska cesta 15, 2230 Lenart.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
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preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev, naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Lenartu, Jurovska
cesta 15, 2230 Lenart, Urad predsednice, z
oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta, bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Lenartu
Ob-20348/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
62/06 – sklep US in 131/06 – odločba US,
33/07), Občina Prevalje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za družbene dejavnosti in splošno
gospodarske zadeve v občinski upravi
Občine Prevalje (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer javna uprava,
– 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 ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. 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,
3. izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Občini Prevalje pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat
s tem ne bo soglašal, jih bo moral pridobiti
in predložiti sam.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej 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 za dobo 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Prevalje,
Trg 2a, Prevalje. Kandidat se bo usposabljal
za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu Svetovalec. Pravice
in obveznosti se bodo določile glede na delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja
v uradniških nazivih svetovalec I, II in III.
Formalno nepopolne prijave se bodo v
skladu z 21. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
zbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za pripravnika« na naslov
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, in
sicer v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na naslov:
Stanko.Kumprej@prevalje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o javnem natečaju daje
Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje, tel.
02/83-46-114.
Občina Prevalje
Št. 07-2/13
Ob-20350/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto:
I. samostojni strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost na Območni izpostavi Maribor m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne
smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
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– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Ob-20473/07
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska 134a,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji:
– ima doktorat znanosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli
in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju,
– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se upoštevajo angleščina, francoščina,
nemčšina ali drug tuj jezik, ki se uporablja
v državah EU ali drugih razvitejših državah
sveta.
Kandidati za direktorja/direktorico morajo
predložiti svojo zamisel razvoja ACS.
Direktor/direktorico se imenuje za dobo
štirih let.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih,
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija,
– kratek življenjepis,
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice,
– dokazilo o znanju enega tujega jezika,
ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal v
tujem jeziku,
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Prijavo naj kandidati pošljejo v zaprtih
ovojnicah s kratkim življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
zamislijo razvoja ACS naj kandidati pošljejo
v osmih dneh po objavi na naslov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana »razpis za direktorja/direktorico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku od dneva objave razpisa.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje štirih let.
Svet Andragoškega centra Slovenije
Št. 100-1/2007
Ob-20475/07
Občina Log-Dragomer, Na Grivi 5, Dragomer objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju. Delovno razmerje bomo
sklenili za določen čas s polnim delovnim
časom za obdobje petih let.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje po
goje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– funkcionalno znanje – vodenje;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (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.
Prav tako lahko kandidira za delovno
mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravila najkasneje v
treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje in organiziranje
dela občinske uprave,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje pri delu in organiziranje
dela občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
– nudenje strokovne pomoči občinskemu
svetu, delovnim telesom občinskega sveta
in drugim organom občine,
– udeleževanje sej občinskega sveta,
delovnih teles občinskega sveta in drugih
organov občine,
– skrb za izvajanje volilnih opravil v zvezi
z lokalnimi volitvami in občinskimi referendumi,
– nudenje strokovne pomoči županu,
– skrb za javnost dela občinske uprave,
izdajanje uradnih sporočil za javnost,
– usklajevanje kadrovskih potreb in priprava kadrovskega načrta,
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– priprava proračuna in skrb za njegovo
izvrševanje,
– spremljanje, analiziranje in oblikovanje
cen iz občinske pristojnosti,
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa,
– priprava premoženjske bilance,
– upravljanje obrambnih načrtov, izdelovanje obrambnih načrtov, vzdrževanje
obrambnih načrtov,
– usmerjanje in usklajevanje nalog ter
aktivnosti izvajalcev pri izdelavi in dopolnjevanju obrambnih načrtov,
– druge naloge po pooblastilu in navodilu
župana.
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 o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Log-Dragomer
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktor/ica občinske uprave opravljal
v nazivu višji svetovalec I, z možnostjo napredovanja v naziv podsekretar. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas petih let s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občinske uprave Občine Log-Dragomer.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se v skladu z 21. členom Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« – direktor/ica občinske uprave, na
naslov: Občina Log-Dragomer, Na Grivi 5,
1358 Log pri Brezovici, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu, pri Zavodu za
zaposlovanje ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@log-dragomer.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Kovač, tel. 01/750-77-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki,

so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Log-Dragomer
Št. 100-30/2007
Ob-20488/07
Občina Litija, Jerebova 14, Litija, na
podlagi 36. člena ZUJIK (Uradni list RS, št.
96/02) in 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo Litija (Uradni list RS,
št. 45/06), objavlja javni razpis za prosto
delovno mesto:
direktor/ica Javnega zavoda za kulturo Litija.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – za 5-letni
mandat, za polni delovni čas. Naloge na
delovnem mestu direktorja se opravljajo na
sedežu zavoda Trg na Stavbah 8a, Litija.
Kandidati morajo poleg izpolnjevanja
splošnih pogojev:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo univerzitetno ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ekonomske,
pedagoške, družboslovne, humanistične ali
organizacijske smeri;
– da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj, smisel za skupinsko delo in delo s
strankami, ustrezne vodstvene sposobnosti
in opravljen strokovni izpit iz predmetnega
področja;
– da strokovno poznajo delo in področja
delovanja zavoda ter imajo znanje vsaj enega svetovno znanega tujega jezika.
Kandidati za direktorja morajo k prijavi
na razpis priložiti:
– izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev
in pooblastilo, da kandidat dovoljuje Občini
Litija pridobivanje podatkov o izpolnjevanju
navedenih splošnih pogojev iz uradnih evidenc,
– kopijo diplome iz katere bo razvidna
zahtevana izobrazba,
– kopijo dokumenta iz katerega bo razvidno, da ima opravljen strokovni izpit,
– kratek življenjepis o minulem delu, iz
katerega bo razvidno izpolnjevanja pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– program dela in razvojno vizijo delovanja zavoda za naslednje mandatno obdobje.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati morajo svoje vloge skupaj z
dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija,
Jerebova 14, 1270 Litija, s pripisom: »Ne
odpiraj – prijava na razpis za direktorja JZK
Litija«, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem izboru. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Litija; http:
www.litija.si.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobi na Občini Litija, Jerebova 14, Litija, odgovorna oseba: Suzana Kukovica, tel. 01/896-34-28, vsak dan
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med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: suzana.kukovica@litija.si.
Občina Litija
Št. 110-18/2007
Ob-20490/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji referent za izvajanje investicij, ki
se bo izvajal v nazivu višji referent III, višji
referent II ali višji referent I v Oddelku za
okolje, prostor in komunalo Občinske uprave Občine Vrhnika.
Pogoji:
– višja strokovna izobrazba, gradbene,
upravne, organizacijske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– aktivno znanje enega tujega jezika,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 32/06).
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu;
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije.
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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih pisnih izjav in pogovora z njimi ter
s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s štiri-
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mesečnim poskusnim delom. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati gradbene smeri.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi
izjavami najkasneje do 31. 7. 2007 na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360
Vrhnika s pripisom »Javni natečaj – višji referent za izvajanje investicij« ali po e-mailu:
»maja.gnidovec@vrhnika.si«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Tanji Kohne na tel. 01/755-54-36.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Vrhnika
Št. 234/07
Ob-20598/07
Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas
1, 8351 Straža, razpisuje delovno mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-ZOFVI-UPB5), in sicer:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo
in da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, kjer bo opravljal
funkcijo ravnatelja,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
– ima naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit, oziroma si ga bo pridobil najkasneje v enem letu
po začetku mandata,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Kandidat/ka mora, poleg dokazil o izpolnjevanju navedenih pogojev k vlogi priložiti
tudi program vodenja zavoda in kratek življenjepis. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a
za dobo pet let. Predvideni pričetek dela je
15. 10. 2007, oziroma skladno s sklepom o
imenovanju ravnatelja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava
za razpis za delovno mesto ravnatelja « na
naslov: Svet Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, in sicer v roku 8 dni
po objavi razpisa.
Kandidati bodo o imenovanju pisno obveščeni v zakonitem roku.
Osnovna šola Vavta vas

Stran

5413

Stran

5414 /

Št.

63 / 13. 7. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 478-10/2007
Ob-20578/07
Na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) Ministrstvo za javno upravo
razpisuje
javno ponudbo in javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne ponudbe: oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na
MMP Središče ob Dravi Špedicija, ki obsega poslovne prostore, št. S-0.4 in S-0.5 v
skupni izmeri 16,15 m2, mesečna najemnina
2.000,00 EUR.
3. Predmet javne dražbe:
a) Prodaja nepremičnine, parc. št.
744/50, k.o. Črna, neplodno v izmeri
112,00 m2 in stavbišče v izmeri 38,00 m2, na
katerem stoji opremljena brunarica Skuta.
Izklicna cena 60.000,00 EUR, najnižji dvig
cene je 500,00 EUR.
b) Prodaja nepremičnine, parc. št.
744/52, k.o. Črna, neplodno v izmeri
86,00 m2 in stavbišče v izmeri 38,00 m2, na
katerem stoji opremljena brunarica Ojstrica.
Izklicna cena 60.000,00 EUR, najnižji dvig
cene je 500,00 EUR.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 dni po opravljeni javni ponudbi oziroma javni dražbi.
5. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
pod točko 2. izstavljal mesečne račune za
najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec,
najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati
najemnino v roku 15 dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa
št. 01100-1006214304. Vplačana varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija, ki obsega poslovne prostore, št. S-0.4 in S-0.5, v zgradbi
– objekt S 7, v skupni izmeri 16,15 m2, sklic
18 31119-7103018-75600207.
Za nepremičnine pod točko 3. je rok plačila kupnine 8 dni po prejetju računa, ki ga
bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi
pogodbe. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, prodajalec lahko zaračuna zakonite zamudne obresti ali odstopi od pogodbe
in zadrži varščino. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na
promet nepremičnin plača kupec. Nepremičnina je naprodaj po načelu videno kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
6. Prehod posesti in lastništva
Posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo poslovnega prostora pod
točko 2.
Lastništvo predmetov pod točko 3. preide na kupca z vpisom v zemljiško knjigo

po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter
plačilu kupnine.
7. Višina varščine
Pred
ponudbo
morajo
ponudniki za poslovni prostor pod točko 2. položiti varščino v višini 200,00 EUR, na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600207 z navedbo namena nakazila: MMP Središče ob Dravi. Po
opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki
na javni ponudbi ne uspejo, varščina vrne
v roku 30 dni brez obresti. V primeru, da
ponudnik odstopi od ponudbe, se varščina
zadrži.
Pred dražbo morajo dražitelji položiti
varščino za nepremičnini pod točko 3.a) in
3b) po 6.000,00 EUR. Varščina se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7200013-75542007 z navedbo namena nakazila za nepremičnino pod točko 3.a): »varščina Skuta«, za nepremičnino
pod točko 3.b): »varščina Ojstrica«. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi.
8. Informacije in ogled:
– informacije in ogled po dogovoru glede predmeta pod točko 2.: Uroš Pikl, tel.
01/478-18-79, uros.pikl@gov.si;
– informacije glede predmetov pod točko 3: Andrej Šolar, tel. 01/478-18-20, faks
01/478-18-94, andrej.solar@gov.si;
– ogled predmetov pod točko 3: Gregor Zakrajšek, tel. 01/478-83-97, gregor.zakrajsek@gov.si, (po predhodni najavi
24. 7. 2007 od 11. do 12. ure);
– glede izvedbe javne ponudbe in javne
dražbe: Katarina Urbanija, tel. 01/478-16-69,
katarina.urbanija@gov.si (30. in 31. 7. 2007
od 9. do 15. ure).
9. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
za nepremičnino pod točko 2.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
30. 7. 2007 do 12. ure na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za javno ponudbo za oddajo
poslovnega prostora na MMP Središče ob
Dravi.
Številka
zadeve:
številka:
478-10/2007/117.
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za najem poslovnega prostora poslalo več ponudnikov,
se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje, opravila ustna licitacija. Najmanjši
dvig mesečne najemnine za poslovni prostor je 100,00 EUR. Odpiranje ponudb in
licitacija bo 1. 8. 2007 ob 10. uri v sejni sobi
v 3. nadstropju, Ministrstva za javno upravo,
Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe za nepremičnine pod točko 3.
Javna dražba bo potekala 2. 8. 2007 ob
10. uri v sejni sobi v 3. nadstropju Ministr-

stva za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
11. Pogoji za oddajo ponudbe oziroma
za udeležbo na javni dražbi
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori – velja
za ponudnike pod točko 2.,
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin – velja za dražitelje pod
točko 3.,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi
oziroma dražbi,
– dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev, bodo izločeni iz postopka.
12. Javna ponudba velja do 1. 8. 2007.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne ponudnikom
stroške v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 466-3/00
Ob-20515/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 86/04)
objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 324/1, sadovnjak v izmeri
673 m², k.o. Šentvid nad Ljubljano po
metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
324/1, sadovnjak, v izmeri 673 m2, vpisano v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani
pri vl. št. 745, k.o. Šentvid nad Ljubljano, v
lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 324/1, sadovnjak, v izmeri 673 m2,
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v Ljubljani pri vl. št. 745, k.o. Šentvid nad
Ljubljano, ki je predmet javne prodaje, znaša 13.000,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka
za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel.
01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.

Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 7. 8. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v
pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče
soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 7. 8. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-3/00 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8. 2007, ob 13.30,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 466-51/01
Ob-20516/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 102/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 666, dvorišče v izmeri 314 m²,
k.o. Tezno po metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: zemljišče parc. št. 666,
dvorišče v izmeri 314 m2, vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru pri vl.
št. 811, k.o. Tezno, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
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Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 666, dvorišče, v izmeri 314 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Mariboru pri vl. št. 811, k.o. Tezno, ki je
predmet javne prodaje, znaša 34.540,00
EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka
za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel.
01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni or-
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gani ne delajo, in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 7. 8. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v
pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče
soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 7. 8. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-51/01 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8. 2007, ob 13.45, na
naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 466-18/2003
Ob-20517/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik) na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03,
86/04, 37/05 in 102/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 1036/2, neplodno, v izmeri
114 m², k.o. Tezno
po metodi javne ponudbe.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
1036/2, neplodno, v izmeri 114 m2, vpisa-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Mariboru pri vl. št. 374, k.o. Tezno, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 1036/2, neplodno, v izmeri 114 m2,
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru pri vl. št. 374, k.o. Tezno, ki
je predmet javne prodaje, znaša 12.540,00
EUR, kar predstavlja pošteno tržno vrednost, ugotovljeno po uradni cenitvi.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka
za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
po predhodnem dogovoru. Kontaktni ose-

bi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel.
01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: Ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 7. 8. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v
pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče
soba 21/1 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 7. 8. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-18/2003 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8. 2007, ob 14. uri,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 466-25/2004
Ob-20518/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 102/05)
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 1721/8, cesta v izmeri 882 m²,
k.o. Spodnja Hudinja
po metodi javne ponudbe.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
1721/8, cesta v izmeri 882 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Celju, k.o.
Spodnja Hudinja, v lasti Republike Slovenije
in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 1721/8, cesta v izmeri 882 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Celju, k.o. Spodnja Hudinja, ki je predmet
javne prodaje, znaša 40.572,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Mestne občine Celje, zato bo v postopku javne ponudbe najprej ugotovljen
najboljši ponudnik, nato bo nepremičnina
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujena v odkup Mestni občini Celje. Če Mestna občina Celje na predmetni
nepremičnini ne bo uveljavljala predkupne
pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim
ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,

– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka
za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel.
01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 7. 8. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v
pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče,
soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 7. 8. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-25/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 7. 8. 2007, ob 14.15, na
naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
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Ob-20352/07
Občina Loška dolina, na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in dopolnitvami)
in 33. člena Statuta Občine Loška dolina
(Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00) in programom
prodaje stvarnega premoženja za leto 2007,
objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg.
2. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka Nova vas 60, 1385 Nova vas, v
skupni izmeri 64,22 m2.
3. Po cenitvenem poročilu, ki ga izdelal
Jože Žagar, imetnik certifikata za vrednotenje ter sodni izvedenec in cenilec gradbene
stroke, zajema objekt prostore naslednjih
neto koristnih površin:
– dnevna soba: 19,80 m2,
– soba: 13,76 m2,
– shramba: 7,04 m2,
– kuhinja: 8,09 m2,
– kopalnica: 3,80 m2,
– WC: 1,17 m2,
– predsoba: 4,60 m2,
– balkon: 1,96 m2,
– kletni prostor: 4,00 m2;
– skupaj: 64,22 m2.
4. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 50.000 €.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Nova vas 60 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne oseb;
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja, in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Loška dolina št:
01265-0100002634 ter natančno navesti
ponujeno ceno;
– izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
6. Odpiranje ponudb bo dne 10. 8. 2007
ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Loška dolina, na naslovu Cesta Notranjskega odreda
2, 1386 Stari trg pri Ložu.
7. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
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– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri Ogrinc Ljubi,
tel. 70-50-670.
Občina Loška dolina
Št. 478-09/2007-6
Ob-20389/07
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 89. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 107/06, 112/06) objavlja Občina Semič v skladu s sklepom Občinskega
sveta Občine Semič št. 478-09/2007-4 z
dne 30. 4. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo prostorov bivše policije v
Semiču, v stanovanjskem bloku na
Prosvetni ulici 1, Semič
1. Namen poziva, navedba prodajalca
Namen poziva za javno zbiranje ponudb je
prodaja prostorov bivše policije v stanovanjskem bloku na Prosvetni ulici 1 v Semiču.
Prodajalec navedenih parcel je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter 89. člena Statuta Občine
Semič (Ur. l. RS, št. 107/06, 112/06).
3. Opis predmeta prodaje
Prodajajo se prostori bivše policije v
stanovanjskem bloku na Prosvetni ulici 1 v
Semiču, na parc. št. 332/31 k.o. Semič, št.
stavbe v okviru katastrske občine je 904.
Predmet prodaje je stanovanje št. 19.E,
pripisano pri vložku št. 3217/2, k.o. Semič,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
v izmeri v izmeri 67,78 m2, sestavljeno iz
prostorov v pritličju v izmeri 59,45 m2 in kleti
v izmeri 8,33 m2, ter pripadajočih skupnih
prostorov.
Za preureditev prostorov v ustrezno stanovanje so potrebna obsežna vlaganja, saj
razporeditev, vse obdelave, stavbno pohištvo in napeljave v obstoječem stanju niso
več ustrezne in uporabne.
Nepremičnina se prodaja po izklicni ceni,
ki znaša 14.350,00 EUR. Na izklicno ceno
se plača 2% davek na promet nepremičnin,
ki ga poravna kupec na podlagi izdanega
računa.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
nepremičnino na lokaciji sami.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup: zainteresirani kupci
lahko pridobijo vse informacije in pojasnila
o nepremičninah za oblikovanje ponudbe
vsak delovni dan od 8. do 14. ure osebno
na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič ali preko telefona na številko
07/356-53-60.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– Potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpis iz sodnega registra za
pravne osebe.
– EMŠO in davčno številko za fizične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izklicne cene.
– Namen nakupa.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998

sklic 00 72000101-47809-2007, najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kupec ni lastnik ali solastnik drugega
stanovanja, stanovanjske stavbe ali počitniškega objekta,
– prosilci, ki so glede na poklic pomembni za občino,
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda
prispelosti ponudbe.
Rok za vlaganje prijav je vključno 23. 7.
2007, do 10. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – prijava
na javno zbiranje ponudb – Prosvetna ulica
1«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo. Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom
v zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran,
pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega
zbiranja ponudb, se varščina ne vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi v daljšem obdobju v več obrokih,
vendar mora kupec neplačani del kupnine
zavarovati z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv.
Občina Semič

Ob-20476/07
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003),
sklepa Občinskega sveta Občine Pivka št.:
03201-4/2007 z dne 14. 3. 2007 ter sklepa
Komisije za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Pivka z dne 6. 7. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju
prodajalec).
2. Predmet prodaje:
Lokacija
Vilharjeva ulica 11,Pivka
Postojnska cesta 8, Pivka
Dolnja Košana 7, Košana

Številka in velikost
stanovanja
št. 14 (60,66 m2)
št. 7 (65,52 m2)
št. 14 (51,77 m2)

Izklicna cena
stanovanja v €
55.200
46.500
28.000
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Nepremičnine se odprodajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Stanovanja so bremen prosta in so vseljiva takoj.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnine in stroške overitve pogodbe
plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice itd.) plača
kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv pravne
osebe ter naslov ponudnika,
– navedbo naslova in številke stanovanja, za katerega ponudnik podaja ponudbo,
– ponujeno ceno za stanovanje iz prejšnje alineje, ki ne sme biti nižja od izklicne
cene,
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravne osebe),
– dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnine v RS (fotokopijo potrdila
o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe oziroma
priglasitveni list za samostojne podjetnike
(DURS), ki ne smeta biti starejša od 3 mesecev ipd.),
– fotokopijo osebne izkaznice,
– davčno, matično in telefonsko številko.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo vplačati
kavcijo, v višini 10% izklicne cene stanovanja, za katerega ponudnik podaja ponudbo.
Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun
Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298
pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije za javni razpis« ter »naslov in št. objekta
stanovanja«.
5. Vplačana kavcija se šteje izbranemu
ponudniku v kupnino za stanovanje. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb, in
sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici, najkasneje do ponedeljka 30. 7. 2007, priporočeno, na naslov:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257
Pivka, z oznako: »Javno zbiranje ponudb
– ne odpiraj«.
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko v roku
14 dni od zadnjega dne sprejemanja ponudb
oziroma v roku 14 dni od 30. 7. 2007.
8. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najnižji znesek višanja izklicne
cene v oddani ponudbi je 500€. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno.
V primeru dveh ali več enakih ponudb se
izvede ustna licitacija, kjer je najnižji znesek
višanja 500 €.
Ustna licitacija bo izvedena tudi za stanovanja, ki se ne bodo prodala z zbiranjem ponudb, pri čemer lahko licitirajo le ponudniki,
ki z zbiranjem ponudb niso uspeli. Ponudniki
lahko licitirajo katerokoli stanovanje, ki je
predmet tega javnega razpisa. Licitacija bo
izvedena v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
Ponudniki bodo o kraju in datumu ustne licitacije pisno obveščeni.
9. Način in rok plačila kupnine: izbrani kupec bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejemu sklepa o izboru. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo.
Po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec
plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo) na zakladniški podračun Obči-

ne Pivka, št.: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, vendar najkasneje v 8 dneh po
izstavitvi računa.
10. Plačilo celotne kupnine za stanovanje
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine
v navedenem roku, se pogodba razdre, kavcija pa se zadrži.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve
pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija izbranemu kupcu, v vplačanem znesku,
ter stroške v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije. O tem posreduje Občina izbranemu kupcu odločitev v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega zbiranja ponudb in natančnejše
podatke o nepremičninah lahko interesenti
dobijo na tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec). Ogled stanovanja je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Pivka
Št. 1.7.-1593/07
Ob-20491/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabi k nakupu premičnin: neuporabni material od izgradnje tirov na območju postaje Nova Gorica.
Lokacija: območje postaje Nova Gorica.
Predmet prodaje:
– 29.500 kg nerabnih kretniških delov,
– 164.280 kg nerabnih tirnic.
Vrednost predmeta prodaje znaša
31.004,80 EUR + 20% davka na dodano
vrednost.
Zainteresirani ponudniki so v 9 dneh po
objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje nabave,
prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb,
ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s
predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 15 dneh po objavi vabila predložiti
svoje ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo
opravljeno dne 31. 7. 2007.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-20354/07
Habjan Alenka s.p., storitve s težko gradbeno mehanizacijo, Trampuževa ulica 4,
1215 Medvide, se bo preoblikovala v družbo
z omejeno odgovornostjo GRADBENA MEHANIZACIJA HABJAN d.o.o., Trampuževa
ulica 4, 1215 Medvode.
Ob-20729/07
Občine Gorenja vas - Poljane, Škofja
Loka in Žiri objavljajo
javno zbiranje ponudb
za izbiro usposobljenega
specializiranega razvojnega investitorja
– za ustanovitev skupne družbe za
razvoj in realizacijo naložbenega
projekta »turistični kompleks Tavčarjev
dvorec Visoko« (nadalje Projekt)
1. Namen in cilji občin pri razvoju Projekta
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a) Občine želijo z realizacijo Projekta doseči pospešitev razvoja turistične in s turizmom povezanih dejavnosti, kar bo rezultiralo
v povečanje delovnih mest v neposredni in s
turizmom povezanih dejavnostih, povečanih
prihodkih občanov in občin, povečanem poznavanju in uveljavljenosti destinacije v Sloveniji in tujini, povečanju kvalitete življenja
občanov in urejenosti okolja. Občine želijo
v okviru Projekta spodbuditi razvoj turizma
v tržno privlačni in ekonomsko uspešni turistični ponudbi na osnovi valorizacije kulturne dediščine Tavčarjevega dvorca in naravnega okolja lokacije Projekta. Cilj Projekta je
razvoj turistične ponudbe v primerni obliki,
kakovosti in kapaciteti na lokaciji Projekta
v nastanitvenih, kulinaričnih, poslovno-konferenčnih, banketnih in wellness turističnih
programih, temelječih na zgodovinskem in
kulturnem izročilu lokacije in naravnih danostih konkretne lokacije in širšega zaledja.
b) Občine želijo Projekt izpeljati na najoptimalnejši način in v obliki, ki bo zagotavljala
hkrati uresničevanje interesa občin po maksimiranju ekonomsko-socialnih učinkov za
lokalno okolje in v obliki, ki bo pritegnila kakovostne strateške in finančne investitorje za
realizacijo Projekta, ki bodo imeli dolgoročni
interes po maksimiranju razvojnih potencialov lokacije Projekta in celotnega okolja.
c) Cilj občin je, da z razvojnim investitorjem, ki bo izbran na tem razpisu, pridobi
usposobljenega in referenčnega partnerja,
ki bo znal oblikovati programske vsebine in
načrtovati kakovostno ureditev objektov in
lokacije v okviru Projekta, ki bo v največji
meri valoriziral danosti lokacije in zaključil
finančno konstrukcijo Projekta na način, da
bo v ustreznem roku Projekt realiziran in
pričel s poslovanjem kot turistični kompleks
s celovito in visoko-kakovostno turistično
ponudbo za slovenski in mednarodni turistični trg.
2. Način realizacije Projekta
a) Občine bodo Projekt izpeljale na naslednji način in v naslednjih fazah:
I. faza Projekta:
– v sodelovanju z usposobljeno in referenčno strokovno organizacijo, specializirano na področju razvojnega in poslovnega
načrtovanja turistične ponudbe in investiranja v razvoj turističnih naložbenih projektov (nadalje: razvojni investitor) se pripravi
osnovni programski, tržni in urbanistično-arhitekturni koncept Projekta v obliki idejne
zasnove Projekta in pred-investicijske študije. Vrednost te dokumentacije predstavlja
vložek razvojnega investitorja v novoustanovljeni družbi, ki bo nosilec vseh aktivnosti
glede oživitve dvorca vse do njegovega zagona poslovanja (nadalje: Družba),
– Občine in izbrani Razvojni investitor
ustanovijo Družbo, v katero občine vložijo
objekt in pripadajoča zemljišča Projekta (po
ocenjeni vrednosti s strani uradnega cenilca), Razvojni investitor pa dokumentacijo,
navedeno v prvi alineji v vrednosti ponujeno
in sprejeti na tem javnem zbiranju ponudb.
II. faza Projekta
– razvojni investitor vloži v Družbo še
dodatno finančna sredstva, potrebna kot lastniški kapital Družbe za zaključek finančne
konstrukcije Projekta, po fazah, kot bo potrebno za realizacijo Projekta in kot bo predvideno v študijah, ki jih bo izdelal Razvojni
investitor in potrdile občine,
– Družba nastopa kot investitor Projekta kasneje upravlja kompleks v fazi poslo
vanja.
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3. Predmet razpisa
Kompleks Tavčarjevega dvorca v Poljanski dolini obsega dvorec in gospodarsko
poslopje (stavbišče v izmeri 1.442 m2), kozolec toplar (stavbišče v izmeri 342 m2) ter
park in kmetijska zemljišča v skupni površini
8 ha. Tavčarjev dvorec skupaj s pripadajočim zemljiščem je razglašen za kulturni
spomenik.
Predmet razpisa je izbor specializiranega razvojnega investitorja na področju turizma, ki bo, v okviru ponujenih pogojev, v I.
fazi realizacije Projekta usposobljen izvesti
naslednje storitve in aktivnosti:
a) izdelava predinvesticijske študije za
ureditev turističnega kompleksa Tavčarjev
dvorec Visoko,
b) urbanistično-arhitekturna idejna zasnova turističnega kompleksa Tavčarjev
dvorec Visoko,
In, ki bo pripravljen in usposobljen v II.
fazi izvesti naslednje aktivnosti:
c) finančna vlaganja v Družbo v potrebni
višini lastniškega kapitala za zaključek finančne konstrukcije Projekta,
d) upravljanje Družbe v fazi poslovanja.
4. Pogoji za sodelovanje
Na razpis se lahko prijavijo fizične ali
pravne osebe ali konzorcij več oseb, ki so
registrirane in z dokazanimi referencami in
strokovno usposobljenim kadrom usposobljene za opravljanje v 3. točki navedenih
aktivnosti in, ki so pripravljene sprejeti v
nadaljevanju navedene pogoje.
– Občine izbranemu razvojnemu investitorju ne bodo plačale razpisanih storitev
Projekta, temveč bo izbrani razvojni investitor svoje storitve iz I. faze Projekta vložil kot
stvarni vložek v novoustanovljeno Družbo, ki
jo bo po izboru na razpisu ustanovil skupaj
z Občinami pod pogoji določenimi v razpisni
dokumentaciji. Razvojni investitor mora torej vložiti razpisane storitve na lasten riziko
v I. fazi Projekta v Družbo, vse pod pogoji
navedenimi v Razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
– V tem času se občine pod pogoji, podrobneje določenimi v razpisni dokumentaciji, zavezujejo sodelovati z izbranim razvojnim investitorjem in izvesti dejanja in
aktivnosti, navedene v razpisni dokumentaciji.
– Ostali pogoji sodelovanja med občinami in razvojnim investitorjem so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za izbor:
– skladnost predloženega programa ponudnika s cilji občin pri razvoju Projekta in
njegova kakovost 25 točk,
– višina predvidenih vlaganj ponudnika v
realizacijo II. faze projekta 20 točk,
– ocena vrednosti ponujenih storitev za
I. fazo projekta 10 točk,
– reference ponudnika pri podobnih projektih 25 točk,
– specializacija ponudnika na področju
turističnih razvojnih projektov 10 točk,
– reference vključenih strokovnjakov
10 točk.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– opis nepremičnin, zemljiškoknjižne izpiske, kopijo katastrskega načrta in druge
dokumente, potrebne za oceno funkcionalnosti premoženja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– vsebino pogodbe za izvedbo prve faze
projekta do ustanovitve družbe,
– izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji,
– izjavo občin o sodelovanju in ugodnostih, ki jih bo nudila razvojnemu investitorju.
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dvignejo vsak dan med 8. in 14. uro
na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane,
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, od
16. 7. 2007 dalje, po predložitvi dokazila o
plačilu stroškov razpisne dokumentacije. Za
stroške razpisne dokumentacije je potrebno
plačati 300 EUR na račun Občine Gorenja
vas - Poljane, št.: 01227-0100007212.
Posredovanje
dodatnih
informacij
ali dogovore za ogled kompleksa izvaja Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, in sicer
po tel. 04/51-83-100 ali elektronski pošti:
info@obcina-gvp.si.
7. Obvezna vsebina prijave:
– firma in ime ponudnika z registracijo
podjetja ter izpisom iz sodnega registra, ki
ni starejši od 30 dni (kolikor se prijavlja konzorcij več oseb je potrebno predložiti to dokumentacijo za vse člane konzorcija),
– program razvoja projekta, ki mora
vsebovati predvideno programsko ponudbo projekta, kapacitete po posamezni vrsti
ponudbe, kakovost ponudbe in faznost s
terminskim načrtom realizacije projekta, način povezanosti in vključevanja z lokalnim
okoljem, predvideno število zaposlenih in
njihovo strukturo kot tudi predlog ocene vlaganja v celotni projekt, ki bodo izvedena s
strani ponudnika in skupne družbe,
– poslovne reference – obrazec BON3
ponudnika,
– strokovne reference ponudnika,
– seznam strokovnih kadrov pri ponudniku, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta z
njihovimi osebnimi referencami,
– izpolnjeni obrazci razpisne dokumentacije.
8. Rok za predložitev vlog
Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do
31. 8. 2007, po pošti na naslov: Občina Gorenja vas, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, ali bodo oddane osebno v sprejemni
pisarni Občine Gorenja vas, Poljanska cesta
87, 4224 Gorenja vas.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– Tavčarjev dvorec Visoko«.
Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Obravnava vlog: postopek ocene prispelih vlog in izbor ponudnika izvede komisija, ki jo imenujejo župani občin solastnic.
10. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 30 dneh po končnem roku za predložitev vlog.
Oddaja prijave pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji, kriteriji in merili javnega
razpisa navedenimi v tem razpisu in razpisni
dokumentaciji.
Občina Gorenja Vas – Poljane
Občina Škofja Loka
Občina Žiri
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-20390/07
Zeleni Slovenije, Komenskega 11, 1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
Prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Postavka

Znesek v
tisočih SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

6.779

144
6.923

6.923
6.923

skrajšano letno poročilo
Sredstva in viri sredstev
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka

Znesek
v tisočih
SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

280

16.958
17.238
280

16.958
17.238

Zeleni Slovenije
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-82/2007-3
Ob-20391/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
3. 7. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdal odločbo,
v kateri je skladno z drugim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Telekom Slovenije in Perftech, podjetje za
proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij,
d.o.o., Bled, Pot na Lisice 4, 4260 Bled
(v nadaljevanju: Perftech), ni podrejena
določbam ZPOmK.
Jedro priglašene koncentracije je prenos
dela dejavnosti družbe Perftech (zagotavljanje klicnega in širokopasovnega dostopa do
interneta poslovnim strankam) na družbo
Telekom Slovenije. Na podlagi podatkov iz
Pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega
deleža v družbi Perftech d.o.o. Urad ugotavlja, da v obravnavanem primeru ne gre
za koncentracijo v smislu določb drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 306-61/2007-6
Ob-20393/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
3. 7. 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 koncentracija družb Elster Group GmbH,
Frankenstrasse 362, 45133 Essen, Nemčija, in Coronis Systems SA, 290 Rue Alfred Nobel, Le Millenaire, 34000 Montpellier, Francija, skladna s pravili konkurence
in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega osnovnega kapitala
družbe Coronis Systems SA s strani družbe
Elster Group GmbH preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee 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

Št. 306-75/2007-4
Ob-20392/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
21. 6. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
KD Holding, finančna družba, d.d., Celovška 206, Ljubljana, in Nama Trgovsko
podjetje d.d., Tomšičeva 1, Ljubljana,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Priglašena koncentracija se bo izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
družbe Nama d.d., s strani družbe KD Holding, finančna družba, d.d., na podlagi javne
ponudbe za odkup vseh delnic navedene
družbe, kar pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila druge alineje drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu
je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Koncentracija predstavlja konglomeratno
združevanje dejavnosti.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 306-77/2007-6
Ob-20649/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 5. 7. 2007 na podlagi
priglasitve koncentracije izdal odločbo, s
katero je v skladu s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99, 37/04
in 40/07, v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Packaging AG,
Opernring 17, Dunaj, Avstrija (v nadaljevanju: CPA), in Austria Metall AG, Postfach 3, Ranshofen, Avstrija (v nadaljevanju: AMAG), skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se je izvedla
s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe AMAG s strani družbe CPA, na
podlagi pogodbe o nakupu deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o trgu fleksibilne
embalaže in trgu valjanih proizvodov je Urad
ugotovil, da se dejavnosti v koncentraciji
udeleženih družb in z njimi povezanih podjetij na slovenskem trgu ne prekrivajo, zato
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Ob-20321/07
Uprava družbe KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v
skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo o
nameravani pripojitvi družbe LIV Naložbe
finančne naložbe d.d., Ljubljana, kot prevzete družbe, k prevzemni družbi KS Naložbe
d.d. (pripojitev).
Uprava družbe KS Naložbe d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila pogodbo o pripojitvi, ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
KS Naložbe d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 in sicer pogodbe o
pripojitvi, letnih poročil družbe, zaključnega
poročila prevzete družbe, skupnega poročila
uprav o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve
in poročil nadzornih svetov obeh družb o
pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino pogodbe o pripojitvi in
pred odločanjem o soglasju za pripojitev
delničarje obvestila o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
KS Naložbe d.d., uprava družbe
Ob-20323/07
Uprava družbe LIV Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9,
v skladu s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja obvestilo o
nameravani pripojitvi družbe LIV Naložbe
finančne naložbe d.d., Ljubljana, kot prevzete družbe, k prevzemni družbi KS Naložbe
d.d. (pripojitev).
Uprava družbe LIV Naložbe d.d., Ljubljana je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila pogodbo o pripojitvi,
ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet te
družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
LIV Naložbe d.d. v Ljubljani, Dunajska cesta
9, omogočen pregled listin iz drugega odstavka 586. člena ZGD-1 in sicer pogodbe o
pripojitvi, letnih poročil družbe, zaključnega
poročila prevzete družbe, skupnega poročila
uprav o pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve
in poročil nadzornih svetov obeh družb o
pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni
dan brezplačno dala prepis vseh navedenih
listin.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine. Na začetku
obravnave na skupščini bo uprava ustno
obrazložila vsebino pogodbe o pripojitvi in
pred odločanjem o soglasju za pripojitev
delničarje obvestila o vseh pomembnih

spremembah premoženja družbe v obdobju
od sklenitve pogodbe o pripojitvi do zasedanja skupščine.
LIV Naložbe d.d., uprava družbe
Ob-20477/07
Na podlagi 629. člena v povezavi s 586.
členom Zakona o gospodarskih družbah direktor družbe Kresnica d.o.o. kot prenosna
družba obvešča, da je bil dne 6. 7. 2007
Okrožnemu sodišču v Ljubljani, sodni register, predložen delitveni načrt družbe Kresnica, podjetje za gostinstvo in turizem,
d.o.o., Žigonova ulica 12, Ljubljana, mat.
št. 5300622.
O soglasju k delitvi bodo odločali družbeniki prenosne družbe, ki imajo glasovalno
pravico. Družbeniki družbe imajo pravice iz
2. in 3. odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah. Vsak upnik družbe lahko zahteva prepis delitvenega načrta, ki mu
ga mora prenosna družba dati brezplačno
najkasneje naslednji delovni dan po prejemu
njegove pisne zahteve.
Kresnica d.o.o.

Javne prodaje delnic
Ob-20357/07
Na podlagi določil 250. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06) objavljamo prodajo 15.984 lastnih
delnic družbe Novoles d.d. Straža, z oznako G.
Cena za delnico znaša 4,77 EUR.
Ponudbo za nakup delnic lahko delničarji
v roku 14 dni po objavi sporočijo na naslov
Novoles, lesna industrija d.d., Na žago 6,
8351 Straža.
Na podlagi pravočasno prispelih ponudb
bo nakup delnic, ob upoštevanju določil 221.
in 337. člena ZGD, omogočen delničarjem
vpisanim v delniško knjigo na dan 30. 6.
2007.
Novoles d.d.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-20362/07
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 in na podlagi sklepa
družbenikov družbe Modema, d.o.o., Kočevje, Reška cesta 15, Kočevje, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
z matično številko: 5467845, vložno številko:
11092600 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Zaradi izstopa družbenika Miroslava Ožbolta z dnem 31. 12. 2006 se osnovni kapital
družbe zmanjša za višino njegovega osnovnega vložka, to je za 4.000.000,00 SIT.

Ugotovi se, da znaša osnovni kapital
družbe po izstopu družbenika Miroslava Ožbolta 16.000.000,00 SIT, kar po preračunu v
EUR znaša 66.766,817 EUR.
Zaradi prehoda na EUR se osnovni kapital družbe zmanjša za 0,18 EUR, tako
da po zmanjšanju znaša 66.767,00 EUR,
znesek 0,18 EUR se razporedi v kapitalske
rezerve.
Direktorica družbe z omejeno odgovornostjo Modema, d.o.o., Kočevje poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Modema, d.o.o., Kočevje
Štefka Mohar, direktorica
Ob-20478/07
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 28. 6. 2007,
direktor družbe TAP d.o.o., Bakovska 31,
9000 Murska sobota, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, vl. št. 069/10221200, matična številka
5924910, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v višini
706,000.000,00 SIT, preračunan v EUR po
tečaju 239,64 znaša 2,946.086,00 EUR, se
zmanjša iz 2,946.086,00 EUR za 446.086,00
EUR in po zmanjšanju znaša 2,500.000,00
EUR.
Direktor družbe TAP d.o.o. poziva vse
upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
TAP d.o.o.
direktor
Matija Donko, inž. str.

Sklici skupščin
Ob-20318/07
Na podlagi 38. člena Statuta Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri Gorici uprava
družbe sklicuje
13. skupščino
Iskre Avtoelektrike d.d. Šempeter pri
Gorici, Polje 15,
ki bo v sredo 22. 8. 2007, ob 13. uri
na sedežu družbe v Šempetru pri Gorici,
Polje 15.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev 13. skupščine in izvolitev delovnega telesa skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine je imenovan Robert Žerjal, za preštevalki
glasov sta imenovani Nataša Podlipnik in
Nadja Kavčič, za notarska opravila se potrdi
izbrano notarko Evo Lučovnik.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
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Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
3. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2006 znaša 312.628.711,34
SIT (1.304.576,50 EUR) in je sestavljen iz
prenesenih dobičkov iz preteklih let v višini 24.960.249,85 SIT (104.157,28 EUR)
in čistega dobička iz leta 2006 v višini
287.668.461,49 SIT (1.200.419,22 EUR).
3.2. Ugotovljeni bilančni dobiček v višini 312.628.711,34 SIT (1.304.576,50 EUR)
uporabi, kot sledi:
– Del bilančnega dobička v višini
212.297.316,00 SIT (885.901,01 EUR) se
uporabi za izplačilo dividend delničarjem in
sicer bruto 132,00 SIT (0,55 EUR) na delnico.
– Preostali del bilančnega dobička v višini 100.331.395,34 SIT (418.675,49 EUR)
pa se kot nerazporejeni dobiček prenese v
odločanje v naslednje poslovno leto.
Dividende se izplačajo v roku 60 dni po
sprejetju sklepa na skupščini. Dividenda se
izplača delničarjem, vpisanim v delniški knjigi na dan 28. 8. 2007.
3.3. Skupščina družbe podeljuje upravi
razrešnico za delo v letu 2006.
3.4. Skupščina družbe podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.
4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice
pri odsvajanju lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na podlagi 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe
daje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, katerih delež skupaj z drugimi
lastnimi delnicami ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala.
Uprava družbe lahko pridobi delnice po
ceni, ki ni nižja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti delnice in ne več kot 20
odstotkov višja od ponderirane povprečne
borzne cene v zadnjih 15 dneh pred nakupom lastnih delnic.
Uprava družbe lahko pridobiva lastne
delnice z namenom izplačila nagrad članom
uprave, vodilnim delavcem družbe in z njo
povezanih družb. Družba ne sme pridobiti
lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Če uprava družbe ugotovi, da v skladu
s prej navedenimi nameni pridobljenih delnic
ne potrebuje več, jih lahko odsvoji v soglasju
z nadzornim svetom.
Pooblastilo velja 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.
Družba lahko pri odsvajanju lastnih delnic delno ali popolno izključi prednostno
pravico delničarjev do odsvojitve oziroma
pridobitve delnic, če se delnice uporabijo z
namenom izplačila nagrad.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.
6. Razveljavitev sklepov, sprejetih pod 5.
točko dnevnega reda 10. skupščine družbe
z dne 25. 10. 2006 in določitev višine sejnin
ter povračila stroškov članom nadzronega
sveta.
Predlog sklepa:
Razveljavi se sklep o določitvi plačil in
povračil članom nadzornega sveta sprejet
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pod 5. točko dnevnega reda 10. skupščine
družbe z dne 26. 10. 2006.
Predsednik in člani nadzornega sveta za
udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki znaša
za predsednika nadzornega sveta 1.072,50
EUR bruto, za člana nadzornega sveta pa
825,00 EUR bruto. Če je zaradi predsednikove odsotnosti sejo nadzornega sveta
vodil namestnik predsednika ali drug član je
ta upravičen do sejnine v enaki višini kot bi
jo prejel predsednik nadzornega sveta. Za
sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta prejmejo predsednik in člani nadzornega
sveta 80% sejnine.
Predsednik in člani nadzornega sveta
so upravičeni do povračila potnih stroškov
za prihod in udeležbo na seji. Predsednik in
člani nadzornega sveta so upravičeni tudi
do povračila stroškov izobraževanja, ki je v
neposredni povezavi z opravljanjem dela v
nadzornem svetu, in sicer do višine 800,00
EUR letno.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
sklepa na skupščini.
7. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani, da sta z dnem
12. 6. 2007 odstopila Metod Logar kot član
in predsednik nadzornega sveta družbe ter
Borivoj Lalovič kot član nadzornega sveta,
zaradi česar jima je prenehal mandat v nadzornem svetu.
Skupščina za člana nadzornega sveta, ki
sta predstavnika delničarjev, za mandatno
obdobje do 27. 3. 2011 izvoli mag. Igorja
Hustiča in mag. Radovana Jereba.
8. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe imenuje družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana, za revizorja družbe Iskra
Avtoelektrika d.d. za poslovno leto 2007.
Predlagatelj sklepov pod točko 7 in 8
dnevnega reda je nadzorni svet, ostalih
sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
predlogi sklepov po navedenem dnevnem
redu z utemeljitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v službi za splošne zadeve. Prav tako je gradivo dostopno
na spletnih straneh družbe, dnevni red s
predlogi sklepov pa tudi na SEOnet-u.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in
se hrani na sedežu družbe. Pravico udeležbe na skupščini imajo le delničarji, vpisani
v knjigo delničarjev ter njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo v skladu s 40. členom
statuta družbe prijavili udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Dvorana bo za udeležence skupščine
odprta eno uro pred začetkom zasedanja.
Udeležence naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo in prevzamejo glasovalna sredstva
vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja.
Morebitne nasprotne predloge z razumno obrazložitvijo delničarji sporočijo upravi družbe s priporočeno pošiljko v sedmih
dneh od objave sklica skupščine.
Iskra Avtoelektrika d.d. Šempeter pri
Gorici
Aleš Nemec
predsednik uprave

Št. 103/07
Ob-20319/07
Na podlagi statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Mirka Vadnova 5, Kranj sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 30. 8. 2007 ob 10. uri v prostorih družbe na sedežu podjetja Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Nace
Pavlin, za preštevalki glasov se izvolita Lidija Voršič in Nataša Rogelj.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notar.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta za leto 2006, odločitev
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta in odločila:
1. da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 8,655.000,00 SIT ostane nerazporejen;
2. nadzorni svet predlaga skupščini, da
se čisti dobiček poslovnega leta 2006 v višini 8.655.000,00 SIT, razporedi za nagrade
članom nadzornega sveta v višini 742.884
SIT, preostanek v višini 7,912.116,00 SIT pa
ostane nerazporejen;
3. da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica in s tem potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2006.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2007 imenuje
Renoma d.o.o., Ljubljana.
4. Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta.
Zaradi uvedbe evra je potrebno spremeniti določila statuta VGP d.d. Mirka Vadnova
5, Kranj tako, da se na skupščini podjetja
sprejmejo naslednji sklepi:
1. V skladu z ZGD-1 se nominalne delnice pretvorijo v kosovne delnice tako, da
se vsaka delnica z nominalno vrednostjo
1.000,00 SIT nadomesti z eno kosovno delnico.
4. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta:
5. Tretji člen statuta se spremeni tako,
da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
231.912.000,00 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 231.912 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in
pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.«.
3. Skupščina v skladu s četrtim odstavkom 694. člena ZGD pooblašča upravo,
da v statutu vsebovane zneske v tolarjih
z dnem uvedbe evra preračuna po tečaju
zamenjave in zaokroževanja v skladu z zakonom tako, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala iz tolarskega zneska 231.912.000 SIT preračuna v evre po
tečaju zamenjave in tako se osnovni kapital
pretvori v 967.751.63 €.
4. Potrdi se čistopis statuta družbe.
5. Skupščina pooblasti upravo, da skladno s sklepi skupščine določi čistopis statuta.
5. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave dosedanjega člana nadzornega sveta
mag. Marka Starmana mu preneha članstvo
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v nadzornem svetu. Za novo članico nadzornega sveta se izvoli mag. Tatjana Colnar.
Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in
poročilo nadzornega sveta so delničarjem
na voljo v tajništvu družbe 28 dni pred zasedanjem skupščine vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe, najmanj eno uro pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred začetkom skupščine vpisati v listo
udeležencev.
Vodnogospodarsko podjetje d.d.
direktor družbe
Ob-20320/07
Uprava družbe KS Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v
skladu z zakonom objavlja
sklic skupščine
Uprava KS Naložbe d.d., Ljubljana, sklicuje skupščino delničarjev KS Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana. Skupščina
bo v torek, 21. 8. 2007, ob 14. uri, na sedežu
družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Alenko Pišler in Martino Pavlović.
2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Skupni bilančni dobiček, ugotovljen
na dan 31. 12. 2006, znaša 479.907.000,00
SIT oziroma 2.002.616,42 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli in v celoti
ostane kot preneseni dobiček.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepov:
a) Skupščina soglaša s pripojitvijo LIV
Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana kot
prevzete družbe k družbi KS Naložbe d.d.
kot prevzemni družbi in soglaša s Pogodbo o pripojitvi v vsebini, kot je predložena
skupščini.
b) Skupščina potrdi in sprejme Pogodbo o pripojitvi, v vsebini, kot je predložena
skupščini.
c) Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine sprejeti odločitve in izvesti vsa druga dejanja potreba za
odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti
ter nemoteno izvedbo pripojitve.
3. Povečanje osnovnega kapitala zaradi
izvedbe pripojitve.
Predlog sklepa:
a) Zaradi izvedbe pripojitve prevzete
družbe LIV Naložbe d.d., Ljubljana in zagotovitve delnic delničarjem prevzetih družb
se osnovni kapital družbe KS Naložbe d.d.,
ki po prehodu na euro znaša 16.315.848,77
EUR ob pripojitvi poveča za 603.229,84
EUR, tako da bo po povečanju ob pripojitvi
znašal 16.919.078,62 EUR.

b) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 144.558 novih imenskih delnic, kot izhodiščnega števila novih delnic.
Vse nove delnice, se izdajo v nematerializirani obliki, brez nominalne vrednosti, kot
kosovne delnice. Vse nove delnice so navadne delnice in se glasijo na ime ter so enakih lastnosti in pravic kot do sedaj izdane
delnice prevzemne družbe. Do novih delnic
so upravičeni delničarji prevzetih družb, po
menjalnem razmerju, kot ga določa pogodba o pripojitvi.
c) Povečanje osnovnega kapitala se
opravi s stvarnim prevzemom, katerega
predmet je celotno premoženje skupaj z
obveznostmi prevzete družbe LIV Naložbe d.d., Ljubljana, ki preide na prevzemno
družbo na podlagi Pogodbe o pripojitvi, z
dnem vpisa pripojitve v sodni register.
d) Prednostna pravica delničarjev prevzemne družbe do vpisa in vplačila novih
delnic po tem sklepu je izključena.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: nadzorni svet je pooblaščen spremeniti oziroma uskladiti statut
družbe skladno sklepom te skupščine o povečanju osnovnega kapitala in glede na izvedbo pripojitve.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo za leto 2006, poročilo nadzornega
sveta za leto 2006, utemeljen predlog sprememb statuta, utemljene predloge sklepov
in listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 10. in 14. uro, ves čas od objave
tega sklica. Ta sklic skupščine, utemeljen
predlog sprememb statuta in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni in dostopni
tudi na spletni strani www.ks-nalozbe.com.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora
biti pisno in ostane deponirano na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
KS Naložbe d.d., uprava družbe
Ob-20322/07
Uprava družbe LIV Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v
skladu s statutom družbe objavlja
sklic skupščine
družbe LIV Naložbe finančne naložbe
d.d., Ljubljana
Skupščina bo v torek, 21. 8. 2007, ob 15.
uri, na sedežu družbe LIV Naložbe d.d., v
Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika Damjana Škofiča in za preštevalki
glasov Martino Pavlović in Ani Ferjan.
2. Soglasje skupščine za pripojitev.
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Predlogi sklepov:
a) Skupščina soglaša s pripojitvijo LIV
Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana kot
prevzete družbe k družbi KS Naložbe d.d.
kot prevzemni družbi in soglaša s pogodbo o pripojitvi v vsebini, kot je predložena
skupščini.
b) Skupščina potrdi in sprejme pogodbo o pripojitvi, v vsebini, kot je predložena
skupščini.
c) Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine sprejeti odločitve in izvesti vsa druga dejanja potrebna
za odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti ter nemoteno izvedbo pripojitve.
d) Skupščina imenuje KDD Centralno
klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana, kot
zastopnika za prevzem delnic prevzemne
družbe, ki jih je treba zagotoviti delničarjem
prevzete družbe.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe, z mandatom do vpisa pripojitve v sodni register, so imenovani dosedanji člani Čož Beno, Pišler Alenka in
Švigelj Tea.
Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za skupščino, ki obsega
tudi listine iz drugega odstavka 586. člena
ZGD-1, je delničarjem dostopno na sedežu
družbe, vsak delovni dan, od ponedeljka do
petka, med 10. in 14. uro, ves čas od objave
sklica dalje. Sklic skupščine z utemeljenimi
predlogi za sprejemanje sklepov je objavljen
tudi na spletni strani www.ks-nalozbe.com.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora
biti pisno in ostane deponirano na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
LIV Naložbe d.d., uprava družbe
Ob-20324/07
Na podlagi določila točke 9.2. Statuta
Centromerkur d.d. Ljubljana uprava družbe
sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Centromerkur d.d.
Ljubljana, Lepodvorska 25,
ki bo v torek, dne 14. 8. 2007 ob 9. uri,
na Lepodvorski 25 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bojan Kink, za preštevalca
glasov pa Franc Jerše in Evelina Klemenčič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2006 in poročilom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe
Centromerkur d.d. Ljubljana z dne 20. 6.
2007 o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2006 in predloga o uporabi bilančne-
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ga dobička. Skupščina družbe podeli upravi
družbe in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Pooblastilo skupščine upravi družbe
za nakup in umik lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
upravo družbe, da lahko kupuje lastne delnice v skladu z ZGD-1. Nominalni znesek
odkupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala. Družba bo v ta
namen oblikovala rezerve za lastne delnice. Pooblastilo velja 18 mesecev. Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati
50% knjigovodske vrednosti na dan odkupa,
najnižja pa ne sme biti manj kot 3,40 EUR.
Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice odsvaja, pri čemer delničarji
družbe nimajo prednostne pravice do odkupa delnic v sorazmerju z višino njihovih
deležev v kapitalu družbe in se ta pravica
izključi.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom o lastništvu delnic oziroma
s pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini je treba dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo na
upravi uro pred začetkom skupščine, kjer
bodo podpisali seznam prisotnih delničarjev
oziroma pooblaščencev ter prevzeli potrebno gradivo.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila in predlogom o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006, je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Lepodvorska 25, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, se počaka pol ure. Po poteku
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Uprava družbe
Centromerkur d.d.
Ob-20325/07
Na podlagi določil Statuta delniške družbe Varnost Ljubljana d.d. Trg OF 13, Ljubljana sklicuje uprava družbe
11. skupščino
družbe Varnost Ljubljana, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2007, ob 7.30,
v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Staničeva 41.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa:
Za člane organov skupščine se izvolijo:
– za predsednika skupščine: Matjaž Verbole,
– za preštevalko glasov: Vesna Alibabić.
Notarski zapisnik bo sestavil notar Jože
Rožman iz Domžal.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi in
članom nadzornega sveta;
Predlog sklepa:
1. Na podlagi predloženega letnega poročila uprave družbe za leto 2006, ki se
sestoji iz predpisanih izkazov in pozitivnega mnenja revizorja, ter na podlagi poročila
nadzornega sveta:
a) se bilančni dobiček, ki je ugotovljen v
znesku 10.535 SIT, ne razdeli delničarjem,
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b) se upravi in nadzornemu svetu družbe
podeli razrešnica za poslovno leto 2006.
2. Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta sta priloga k temu sklepu.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
nadzornega sveta se za revizijo računovodskih izkazov za leto 2007 imenuje revizijsko
družbo SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo vsi imetniki delnic družbe. Glasuje se osebno, ali po pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in mora biti pred sejo predloženo skupščini. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najaviti
v skladu z 19. členom Statuta.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12.uro.
Če skupščina v času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
10. uri na istem mestu. Ob drugem oklicu
skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Varnost Ljubljana d.d.
direktor
Jure Majhenič
Ob-20327/07
Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova Gorica, Delpinova 7/a, Nova Gorica, sklicuje uprava
družbe
13. skupščino
HIT hoteli, igralnice, turizem d.d. Nova
Gorica,
ki bo v petek, dne 24. 8. 2007, ob 11. uri
na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova
7/a, v sejni sobi 3.12.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Srdan Tovornik.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno
leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom
Skupine HIT za poslovno leto 2006, poročili
revizorja, poročilom nadzornega sveta ter
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno
leto 2006 in konsolidiranim letnim poročilom
skupine HIT za poslovno leto 2006, poročili
revizorja in poročilom nadzornega sveta.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2006 v višini 8.202.593,11 EUR uporabi za naslednje
namene:
– za dividende imetnikom prednostnih
delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti
delnic oziroma skupaj 624.554,42 EUR
tako, da znaša dividenda na delnico 0,23
EUR bruto,
– za dividende prednostnim in navadnim
delnicam skupaj 543.090,72 EUR tako, da
znaša dividenda na delnico 0,08 EUR bruto,
– za nagrade članom uprave Niku Troštu, Jani Grbec in Marjanu Zaharju skupaj
145.000,00 EUR bruto,

– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
se uporabi 6.000.000,00 EUR,
– preostali bilančni dobiček v višini
889.947,97 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki
bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine v roku
30 dni od dneva zasedanja skupščine.
Nagrade članom uprave se izplačajo v
istem roku kot dividende.
3. Članom uprave in nadzornega sveta
družbe se podeli razrešnica za poslovno
leto 2006.
4. Določitev sejnin.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Razveljavi se sklep, sprejet pod točko 4. dnevnega reda 12. skupščine družbe
z dne 25. 8. 2006 glede določitve plačila,
sejnine in povračila stroškov članom nadzornega sveta.
2. Za udeležbo na redni ali izredni seji
nadzornega sveta družbe se sejnina za člana nadzornega sveta določi v višini 660,00
EUR bruto, za predsednika nadzornega
sveta družbe pa v višini 858,00 EUR bruto.
Za sodelovanje na dopisni oziroma korespondenčni seji nadzornega sveta družbe
se sejnina za člana nadzornega sveta določi
v višini 528,00 EUR bruto, za predsednika
nadzornega sveta družbe pa v višini 686,40
EUR bruto.
Vsi člani nadzornega sveta so upravičeni
do povračila stroškov prihoda na seje nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica in konsolidiranega
letnega poročila Skupine HIT za poslovno
leto 2007 imenuje revizijsko družbo BDO
EOS Revizija d.o.o.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki pisno prijavijo upravi družbe
udeležbo na skupščini najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, pravico do glasovanja na skupščini pa imajo le delničarji,
ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno
pravico.
Delničarji uveljavljajo svoje pravice na
skupščini prek zakonitih zastopnikov ali
pooblaščencev. Pooblastila za zastopanje
na skupščini delničarjev se pošlje upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Za udeležbo na skupščini se zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z
osebnim dokumentom.
Gradivo s predlogi sklepov, kakor tudi
letno poročilo, konsolidirano letno poročilo,
revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe pri upravi družbe vsak delovni dan
med 10. do 12. uro.
HIT d.d. Nova Gorica
uprava družbe
Ob-20329/07
Delničarje vabimo na
14. skupščino,
ki bo v četrtek, 30. avgusta 2007, ob 12.
uri, v Hotelu Piramida, Ulica Heroja Šlandra
10 v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
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1.1. Izvolijo se delovni organi skupščine,
in sicer:
– predsednik skupščine: Gregor Drnovšek,
– preštevalki glasov: Karin Elgec, Lilijana
Studenčnik.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto
2006 znaša 771.242.481,40 SIT oziroma
3.218.337,85 EUR in se uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini
1.545.847,60 EUR (370.446.918,80 SIT) se
razdeli delničarjem,
– del bilančnega dobička v višini
87.850,00 EUR (21.052.374,00 SIT) se
uporabi za izplačilo nagrade upravi in nadzornemu svetu,
– del bilančnega dobička v višini
1.584.640,25 EUR (379.743.188,60 SIT)
ostane neraporejen.
Dividenda znaša 10,45 EUR (2.504,24
SIT) bruto na vsako delnico družbe. Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev
pri KDD d.d. na dan 31. 8. 2006. Izplačilo
dividend se izvrši do konca leta 2007.
3.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
Gradivo
Gradivo za skupščino z Letnim poročilom
družbe za poslovno leto 2006 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006 je
na vpogled na poslovnem naslovu družbe,
Svetozarevska ulica 10, 2000 Maribor, vsak
delovnik med 12. in 14. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
najkasneje tri dni pred zasedanjem. Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno
na skupščini ali prek svojih pooblaščencev.
Prijava se opravi po faksu (02/252-23-88)
ali s pošto, ki ju mora družba prejeti v roku iz
prvega stavka tega razdelka. Če glasovalno
pravico uresničuje pooblaščenec, se prijavi priloži pooblastilo v pisni obliki, ki ostane
shranjeno pri družbi. Pravne osebe prijavi
priložijo redni izpisek iz sodnega registra, ki
vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Osebe
se na skupščini (pred njenim pričetkom) izkažejo z osebnim dokumentom.
NTU upravljanje z naložbami, d.d.
mag. Dita Kastelic
direktorica
Št. 1091/2007
Ob-20364/07
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Pre-

šernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
10. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje,
ki bo v sredo, 29. avgusta 2007, ob 9. uri,
na sedežu družbe Projektivni biro Velenje,
Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila s
sprejetim letnim poročilom za poslovno leto
2006, revizorjevim poročilom in s poročilom
nadzornega sveta družbe Projektivni biro
d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2006.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2006.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2006
znaša 58.680,50 EUR, se razporedi:
– znesek v višini 29.577,87 EUR za dividende, kar znaša 0,63 EUR bruto na delnico,
– znesek 2.283,00 EUR bruto za nagrado predsedniku nadzornega sveta,
– znesek 1.141,50 EUR bruto za nagrado posameznemu članu nadzornega sveta,
– preostanek bilančnega dobička v višini
24.536,63 EUR ostane nerazporejen.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, katerih lastništvo delnic je vpisano v
centralnem registru KDD – Centralni klirinški
depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan zasedanja skupščine.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa:
5.1 Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2007, se imenuje revizijska
družba RIPRO – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če
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prispe na sedež družbe do vključno 25. 8.
2007.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Prešernova cesta 8, Velenje, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na
dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz
registra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, ki ne sme biti starejši od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 9. uro, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 10. uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delničarjev.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor
Janez Božič
Ob-20366/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 18. člena statuta delniške družbe uprava Begrad
d.d. sklicuje
14. sejo skupščine
delničarjev družbe Begrad d.d.
gradbeništvo, trgovina, inženiring, Novo
mesto, Kočevarjeva 4,
ki bo v torek dne 14. 8. 2007, ob 12. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, v Novem
mestu, Kočevarjeva 4, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje:
Marija Pečjak Požek.
Za preštevalca glasov se imenujeta: Grabrijan Sandi, Marko Drakulič.
Za sestavo notarskega zapisnika se potrdi notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev z letnim poročilom Begrad
d.d. za poslovno leto 2006, revizorjevim poročilom, pisnim poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila in
predlogom za uporabo bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
2.1) Skupščina se seznani z letnim poročilom Begrad d.d. za poslovno leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta po 282. členu
ZGD-1 o sprejemu letnega poročila in predlogom za uporabo bilančnega dobička.
2.2) Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za delo
v poslovnem letu 2006.
2.3) Skupščina sprejme sklep, da se bilančni dobiček, ki je po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2006, izkazan v znesku
155.888.262,62 SIT oziroma 650.510,19
EUR, uporabi na naslednji način:
1) del bilančnega dobička v višini
50.324.400,00 SIT oziroma 210.000 EUR se
razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško
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knjigo pri KDD na dan zasedanja skupščine
v obliki dividende, ki znaša 0,70 EUR/delnico in ki se izplača delničarjem v roku 30
dni od dneva skupščine. Kot vir za izplačilo
dividend se uporabi čisti dobiček iz preteklega leta 2006;
2) preostali bilančni dobiček v višini
105.563.862,62 SIT oziroma 440.510,19
EUR ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za leto 2007
se imenuje revizijska družba Abeceda d.o.o.
iz Ljubljane.
4. Sprejem sklepa o povečanju sejnin
članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji predlog sklepa: določi se višina sejnin v neto znesku za predsednika nadzornega sveta 400 EUR in za člana 280 EUR.
5. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2007.
Predlog sklepa: se vzame na znanje.
Gradivo za skupščino vključno z revidiranim letnim poročilom, poročilom nadzornega
sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu
uprave na sedežu družbe Begrad d.d. na
Kočevarjevi 4, vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno datuma zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine, pisno podajo utemeljen
in obrazložen nasprotni predlog k posameznim točkam dnevnega reda. Glasovanje na
skupščini bo javno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovanja imajo tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 10. 8.
2007, in bodo najkasneje 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na naslov družbe ter deponirali
pooblastila na sedežu družbe Begrad d.d.
Novo mesto.
Zaradi sestave seznama udeležencev,
pozivamo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo pol ure pred zasedanjem v sejni sobi, kjer bodo s podpisom
na seznamu potrdili svojo prisotnost. Zastopnik delničarja se mora pred sejo izkazati s
pisnim pooblastilom.
Uprava Begrad d.d. Novo mesto
direktor
Franc Panjan
Št. 1/07
Ob-20367/07
Direktor družbe Adriz Izola, d.d., Pristaniška 12, Koper sklicuje
deveto skupščino delničarjev,
ki bo dne 30. 8. 2007, ob 12. uri, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih organov.
2. Seznanitev s potrjenim Letnim poročilom 2006, Poročilom revizorja, Poročilom
nadzornega sveta in predlogom za uporabo
bilančnega dobička ter podelitev razrešnic.
3. Imenovanje revizorja.
4. Sprejem sklepa o preoblikovanju delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
5. Sprejem akta o ustanovitvi.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Direktor in nadzorni svet predlagata v
sprejem naslednje sklepe:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ad 1) Za predsednika skupščine se izvoli
Žarko Ždralič. Za preštevalki glasov se izvolita Tatjana Cepak in Katja Gaberšček.
Ad 2) Letno poročilo 2006 in poročilo
revizorja se vzameta na znanje. Sprejme
se poročilo nadzornega sveta. Višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2006 znaša
198.035.742,25 SIT oziroma 826.388,51
EUR. Del bilančnega dobička v višini
284.550,00 EUR oziroma 0,50 EUR bruto
na delnico se razdeli delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic v delniško knjigo na
dan 30. 8. 2007. Dividende se izplačajo do
31. 12. 2007. O uporabi preostalega dela
bilančnega dobička v višini 541.838,51 EUR
se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.
Nadzornemu svetu in direktorju se podeli
razrešnica.
Ad 3) Za revizorja, za poslovno leto
2007, se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Ad 4) Sprejme se sklep o preoblikovanje delniške družbe Adriz Izola, Podjetje za
financiranje, d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo, ki bo nadaljevala poslovanje pod
firmo Adriz Izola, Podjetje za financiranje,
d.o.o.
Ad 5) Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Adriz Izola
d.o.o.
Gradivo za sejo skupščine ter predlagani
Akt o ustanovitvi družbe so na vpogled delničarjem na sedežu družbe. Skupščine se
lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo
najavijo vsaj tri dni pred sklicano sejo.
Adriz Izola, d.d.
direktor
Marijan Škoda
Št. 3/07
Ob-20368/07
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe
Modra linija holding, finančna družba,
d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
5. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 30. 8. 2007, ob 14. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar,
za predsednika skupščine se izvoli Vlado
Pahor, za preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto
2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe Modra linija holding, d.d. in skupine Modra linija holding in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v znesku 561.585.531,55 SIT na dan 31. 12.
2006 se ne uporabi in se v celoti prenese
v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja
družbe za leto 2007 se določi revizorska
hiša KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Če revizorska hiša
med letom bistveno spremeni pogoje izved-

be revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
5. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Predlog sklepa: spremeni se točka 7.4.
Statuta družbe, ki se na novo glasi:
7.4. Odobreni kapital: Uprava je pooblaščena, da ob soglasju nadzornega sveta,
v petih letih po vpisu spremembe statuta
v sodni register poveča osnovni kapital za
največ 4.574.384,00 EUR, tako da znaša
skupaj največ 13.723.152,99 EUR, z izdajo
novih delnic za denarne ali stvarne vložke.
Uprava lahko izda tudi prednostne delnice
brez glasovalne pravice in jim podeli pravice, ki so prednostne pred pravicami iz
že obstoječih delnic ali so enake. Nadzorni
svet je pooblaščen za sprejem potrebnih
uskladitev statuta zaradi takšnega povečanja osnovnega kapitala. Po petih letih od
vpisa spremembe statuta v sodni register
lahko skupščina sprejme sklep o odobrenem kapitalu za nadaljnjih pet let po vpisu
spremembe statuta v register, ki ga sprejme
z najmanj tričetrtinsko večino pri sklepanju
zastopanega osnovnega kapitala.
Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe.
Uprava lahko izključi v celoti ali deloma
prednostno pravico do novih delnic.
6. Umik delnic z borze in prevzem delnic
družbe za primerno denarno odpravnino.
Predlog sklepa: na podlagi določbe tretjega odstavka 54. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB2, Uradni list
RS, št. 51/06) skupščina sprejme sklep o
umiku delnic družbe Modra linija holding,
finančna družba, d.d., z organiziranega trga
vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d.,
prostega trga.
Delničarjem družbe, ki bi ugovarjali navedenemu sklepu, bo prek zapisnika ponujena pridobitev njihovih delnic za primerno
odškodnino oziroma primerno denarno odpravnino, določeno v višini 4,18 EUR za eno
delnico družbe Modra linija holding, d.d.
7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda
je sprejel nadzorni svet, predloge ostalih
sklepov pa uprava in nadzorni svet.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe, vsak
delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Dnevni red s predlogi in utemeljitvami
sklepov ter gradivo je poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopno tudi na spletni strani
družbe.
Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
in na njej glasujejo le delničarji, ki svojo udeležbo družbi najavijo vsaj tri dni pred sejo.
Modra linija holding, d.d.
predsednik uprave
Žarko Ždralič
Ob-20369/07
Na podlagi določil statuta družbe Gopek
d.d., sklicuje uprava družbe
16. skupščino
družbe Gopek d.d. Nova Gorica,
Prvomajska 37,
ki bo v torek, 28. 8. 2007, ob 15.30, na
sedežu družbe (sejna soba, II. nadstropje
upravne stavbe) v Novi Gorici, Prvomajska
37, z naslednjim dnevnim redom:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine in potrditev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Potrdijo se organi skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta;
skupščini družbe prisostvuje notarka Lučovnik Eva.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2006 za družbo in skupino Gopek d.d., z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim in konsolidiranim letnim poročilom za
leto 2006 za družbo in skupino Gopek d.d., z
mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2006.
3. Obravnava in sprejem predloga za
uporabo bilančnega dobička za leto 2006 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 165.337.000,00 SIT in
se uporabi za:
a) del bilančnega dobička se nameni za
izplačilo dividend, in sicer v višini 25,00 EUR
bruto za eno delnico. Dividende se izplačajo
delničarjem, ki so zavedeni v delniški knjigi na dan sprejema skupščinskega sklepa.
Dividende se izplačajo v roku do 18. 11.
2007,
b) del dobička v skupni višini 5.700,00
EUR bruto se uporabi za izplačilo nagrad
nadzornemu svetu, in sicer: predsedniku
nadzornega sveta po 1.300,00 EUR bruto,
članom nadzornega sveta pa po 1.100,00
EUR bruto,
c) preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen,
d) skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
za leto 2007 se imenuje revizorska družba
Tekos revizija d.o.o. Kobarid.
5. Razno.
Seje se lahko udeležijo in na njej glasujejo le delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki
svojo udeležbo potrdijo pri Jež Zdenki ali
Vogrič Edi, najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe pri Jež Zdenki oziroma Milost Patriciji, in sicer vsak delavnik med 14. in 15. uro.
Gopek d.d.
uprava družbe
Ob-20370/07
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia
d.d. uprava družbe sklicuje
26. skupščino
delničarjev delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
ki bo potekala, v ponedeljek, 20. 8. 2007,
ob 9. uri, v veliki sejni sobi upravne stavbe
na sedežu družbe Seidlova cesta 5, 8000
Novo mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovna telesa po
predlogu sklicateljev. Skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2006 Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
z revizorjevim in aktuarskima mnenjema,
s poročilom nadzornega sveta, s sklepom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2006 in z letnim poročilom o
notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006 Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, z revizorjevim in
aktuarskima mnenjema, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta
o potrditvi letnega poročila za leto 2006 in z
letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančni izgubi in podelitvi razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto je
v poslovnem letu 2006 realizirala čisti dobiček v višini 370.209.815,51 SIT v skupini
premoženjskih zavarovanj, čisti dobiček v
višini 1.997.034,62 SIT pri življenjskih zavarovanjih zavarovalne vrste 19 ter čisto
izgubo v višini -185.073.757,16 SIT pri življenjskih zavarovanjih, vezanih na enote
investicijskih skladov.
Zaradi prenesene izgube premoženjskih
zavarovanj ter pokrivanja čiste izgube življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, znaša višina bilančne izgube,
ugotovljene za leto 2006, -2.538.914.318,22
SIT, od česar se -1.983.432.039,47 SIT nanaša na skupino premoženjskih zavarovanj
ter -555.482.278,75 SIT na skupino življenjskih zavarovanj.
Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2006.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto za leto 2007 se imenuje revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za
revidiranje, Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako,
da družba prejme prijavo najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer
bo seja, ter s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne
lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino je na voljo na sedežu družbe v oddelku
kadrovsko-pravnih del, vsak delovni dan od
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9. do 12. ure od dneva sklica pa do dneva
zasedanja skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni
strani Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto
http://www.zav-tilia.si/si/.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge pošljejo družbi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predlogi
delničarjev, ki družbi ne bodo poslani v tem
roku in bodo dani najkasneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne v istih prostorih z istim
dnevnim redom, uro pozneje, to je ob 10.
uri. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia d.d.
uprava družbe
Ob-20371/07
Na podlagi 34. člena statuta družbe Lesokov trgovina na veliko in malo in odkup
Brežice d.d., sklicuje uprava
14. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 16. 8. 2007 ob 14. uri na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine
se izvoli Peter Huisa, za preštevalko glasov
Marijo Veble. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Alojz Vidic.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2006, pisnim poročilom
nadzornega sveta po 282. členu Zakona o
gospodarskih družbah in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2006 in poročilom nadzornega sveta o njegovi preveritvi in potrditvi
ter odobri delo uprave in nadzornega sveta
v letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre, uvedba kosovnih delnic, sprememba dejavnosti družbe in druge spremembe statuta.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Prehod osnovnega kapitala in nominalnih zneskov delnic na evre.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 53.879.000,00 SIT in je razdeljen
na 53.879 navadnih, prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT se
na podlagi 693. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preračuna iz tolarjev v
evre tako, da osnovni kapital po uvedbi evra
znaša 224.675,43 EUR in je razdeljen na
53.879 navadnih imenskih delnic, z nominalno vrednostjo 4,17 EUR. Razlika v znesku,
ki izhaja iz preračuna, se prerazporedi v
kapitalske rezerve družbe.
b) Uvedba kosovnih delnic in sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Uvedejo se kosovne delnice, tako da se
delnica z nominalnim zneskom 4,17 EUR
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nadomesti z 1 kosovno delnico. Osnovni
kapital družbe, ki znaša 224.675,43 EUR, je
razdeljen na 53.879 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Na podlagi sklepa, sprejetega pri točki
3.a), in zaradi uskladitve z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) se spremeni 3.
člen statuta tako, da po novem glasi:
“Osnovni
kapital
družbe
znaša
224.675,43 EUR in je razdeljen na 53.879
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe”.
c) Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi
dejavnostmi:
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.
d) Druge spremembe in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se ostale predlagane spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
e) Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta družbe s sprejetimi spremembami iz
podtočk a), b), c) in d) te točke. Za podpis
prečiščenega besedila statuta se pooblasti
predsednika skupščine.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Zaradi poteka mandata dosedanjim
članom nadzornega sveta z dnem 12. 11.
2007 skupščina izvoli nove člane nadzornega sveta:
– Cirnski Marijo,
– Huis Petra,
– Zorko Jerneja.
Izvoljeni člani nadzornega sveta se izvolijo za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom
mandata z dnem 13. 11. 2007.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo
pri centralnem registru deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo nasprotne predloge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev so lahko
le pisni in razumno utemeljeni.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
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sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor družbe
Božidar Zorko
Ob-20372/07
Na podlagi 25. člena statuta družbe Tiskarna Novo mesto d.d., sklicujem
12. sejo skupščine delničarjev,
ki bo 16. 8. 2007, ob 11. uri, v sejni sobi
Tiskarne Novo mesto d.d., v Vavpotičevi ulici
19, Novo mesto.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsedujočega skupščine, določitev dveh
preštevalk glasov in ugotovitev prisotnosti
notarja.
Sklep: izvoli se predsedujoči za vodenje skupščine in določi se dve preštevalki
glasov po predlogu direktorja. Ugotovi se
prisotnost notarja.
2. Poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu 2006, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
a) Obravnava Poročila nadzornega sveta
o poslovanju družbe v letu 2006.
Sklep: skupščina sprejme poročilo nadzornega sveta o poslovanju družbe v letu
2006.
b) Uporaba bilančnega dobička za leto
2006.
Sklep: bilančni dobiček za leto 2006 v
višini 2.093.794,49 EUR, ki je sestavljen iz
prenesenega čistega dobička v letih 2002,
2003, 2004 in 2005 v skupnem znesku
1.676.967,36 EUR in iz čistega poslovnega
izida iz leta 2006 v znesku 416.827,13 EUR,
se uporabi:
– 100.119,50 EUR za izplačilo dividend
delničarjem, kar znese 1,46 EUR bruto na
delnico. Za izplačilo dividend se uporabi del
prenesenega čistega dobička iz poslovnega
leta 2002 v višini 100.119,50 EUR;
– 1.993.674,99 EUR ostane kot nerazdeljen dobiček in se oblikuje kot preneseni čisti
poslovni izid. Ta pa je sestavljen iz čistega
dobička iz leta 2002 v znesku 41.064,08
EUR, iz leta 2003 v znesku 420.005,17
EUR, iz leta 2004 v znesku 502.287,76
EUR, iz leta 2005 v znesku 613.490,85 EUR
in iz prenesenega čistega poslovnega izida
iz leta 2006 v znesku 416.827,13 EUR.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60 dni
od dneva sprejema tega sklepa na skupščini. Do izplačila dividend so upravičeni vsi
delničarji družbe, katerih lastništvo delnic
je vpisano pri klirinško depotni družbi v Ljubljani na dan zasedanja skupščine. Bruto
dividenda na delnico znaša 1,46 EUR.
c) Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2006.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pregled poslovanja in revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2007 se imenuje revizijsko
družbo Dinamic, d.o.o. iz Novega mesta.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu

družbe, v Vavpotičevi ulici 19, Novo mesto,
pri direktorju, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar, ki je na dan 10. 8. 2007 vpisan v
KDD, sam ali po svojem pooblaščencu oziroma zakonitem zastopniku pod pogojem,
da na sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem (do 13. 8. 2007) prijavi svojo udeležbo s predložitvijo (deponiranjem) potrdila
o izdanih delnicah ali pooblastila skupaj s
potrdilom o izdanih delnicah.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
glasujejo na skupščini z glasovnicami, ki
jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pol ure
pred začetkom zasedanja do ure, ki je določena za začetek seje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 12.30 na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločila ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Tiskarna Novo mesto d.d.
direktor
Peter Ivančič
Ob-20373/07
Uprava družbe Trdnjava 1 Holding, finančne družbe, d.d., Celje, Kocenova 2a,
na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev Trdnjave 1 Holding, finančne
družbe, d.d.,
ki bo v torek, 14. 8. 2007, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini delničarjev
v sprejem naslednji sklep: za predsednika skupščine delničarjev družbe Trdnjava
1 Holding d.d. se izvoli Saša Zelenović, za
preštevalki glasov se izvolita Martina Antonič in Milena Grujič; skupščini prisostvuje
notar Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Poročilo nadzornega sveta Trdnjava 1
Holding d.d. o rezultatih preveritve letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava 1 Holding d.d. vzame na
znanje poročilo nadzornega sveta družbe
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina
delničarjev družbe Trdnjava 1 Holding d.d.
podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep:
Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Antona Sagadina iz osebnih razlogov ter ugotovi,
da je preostalim članom nadzornega sveta
potekel mandat.
Skupščina imenuje novi nadzorni svet v
sestavi Darko Zupanc, Amadej Kujan in Zo-
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ran Dževerdanović, z mandatno dobo 4 leta
ter pričetkom mandata 15. 8. 2007.
5. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina delničarjev
imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje
in računovodske izkaze za leto 2007, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: na podlagi določil
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1), družba Trdnjava 1 Holding, finančna družba d.d. oblikuje sklad lastnih delnic.
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe, da v 18 mesecih od sprejetja tega
sklepa opravlja nakupe lastnih delnic po cenah, ki niso nižje od 10% ter ne presegajo
70% knjigovodske vrednosti delnice na dan
31. 12. 2006.
7. Umik delnic iz organiziranega trga.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: na podlagi določil Zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1B,
Uradni list RS, št. 28/06) in Pravil Ljubljanske borze se delnice izdajatelja Trdnjava 1
Holding, finančna družba d.d., Kocenova 2a,
3000 Celje, umaknejo z organiziranega trga
vrednostnih papirjev. Skupščina delničarjev
pooblašča upravo in nadzorni svet za izvedbo vseh aktivnosti, potrebnih za realizacijo
umika delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev 12 mesecev po sprejemu tega
sklepa, kot to določajo Pravila Ljubljanske
borze.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2 a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavili udeležbo na skupščini.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi priložiti izpis iz sodnega registra oziroma predlog
za vpis v sodni register, iz katerega je razvidna oseba pooblaščena za zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe, razen sklepa pod točko 7.
dnevnega reda sprejme skupščina z večino
oddanih glasov. Sklep pod točko 7. dnevnega reda o umiku delnic iz organiziranega
trga vrednostnih papirjev sprejme skupščina
delničarjev s ¾ večino osnovnega kapitala.
Trdnjava 1 Holding, finančne
družbe, d.d., Celje
uprava
Ob-20374/07
Uprava družbe Trdnjava Holding, finančne družbe, d.d., Celje, Kocenova 2a, na
podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe sklicuje
4. redno skupščino
delničarjev Trdnjave Holding, finančne
družbe, d.d.,

ki bo v torek, 14. 8. 2007, ob 8. uri, na
sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a.
Za sejo skupščine predlagam naslednji
dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini delničarjev
v sprejem naslednji sklep: za predsednika
skupščine delničarjev družbe Trdnjava Holding d.d. se izvoli Saša Zelenović, za preštevalki glasov se izvolita Martina Antonič
in Milena Grujič; skupščini prisostvuje notar
Srečko Gabrilo iz Žalca.
2. Poročilo nadzornega sveta Trdnjava
Holding d.d. o rezultatih preveritve letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
družbe Trdnjava Holding d.d. vzame na
znanje poročilo nadzornega sveta družbe
o rezultatih preveritve letnega poročila za
poslovno leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina
delničarjev družbe Trdnjava Holding d.d. podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v letu 2006.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina delničarjev
na podlagi ugotovitve, da članom nadzornega sveta 27. 8. 2007 izteče mandat, imenuje
novi nadzorni svet v sestavi Darko Zupanc,
Milan Skok in dr. Miloš Bavec z mandatno
dobo 4 leta ter pričetkom mandata 28. 8.
2007.
5. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja in računovodskih izkazov za leto
2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: skupščina delničarjev
imenuje za revizorja, ki pregleda poslovanje
in računovodske izkaze za leto 2007, revizijsko družbo Abeceda d.o.o. iz Celja.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev naslednji sklep: na podlagi določil
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
družba (ZGD-1), Trdnjava Holding, finančna
družba d.d., oblikuje sklad lastnih delnic.
Skupščina delničarjev pooblašča upravo
družbe, da v 18 mesecih od sprejetja tega
sklepa opravlja nakupe lastnih delnic po cenah, ki niso nižje od 10% ter ne presegajo
70% knjigovodske vrednosti delnice na dan
31. 12. 2006.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v Celju, Kocenova 2a, vsak torek in četrtek med 10. in 12.
uro, od dneva objave sklica skupščine do
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
klirinško depotni družbi (KDD) 10 dni pred
zasedanjem skupščine in bodo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno
prijavili udeležbo na skupščini.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora biti prijavi priloženo tudi pooblastilo. Zastopnik pravne osebe mora prijavi
priložiti izpis iz sodnega registra oziroma
predlog za vpis v sodni register, iz kate-
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rega je razvidna oseba pooblaščena za
zastopanje.
Odločanje
Vse sklepe sprejme skupščina z večino
oddanih glasov.
Trdnjava Holding, finančne
družbe, d.d., Celje
uprava
Ob-20375/07
Na podlagi 23. člena Statuta NLB Banke
Domžale d.d., uprava banke sklicuje
8. skupščino
delničarjev NLB Banke Domžale d.d.,
ki bo v torek, dne 14. 8. 2007, ob 12.
uri na sedežu NLB Banke Domžale d.d., v
sejni sobi, Ljubljanska cesta 62, Domžale, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje predsednika skupščine, verifikacijske komisije
ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednik
skupščine in verifikacijska komisija po predlogu uprave ter imenuje notarja Jožeta Sikoška za sestavo notarskega zapisnika.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Na predlog glavnega delničarja Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571,
ki je na dan 9. 7. 2007 imetnik 656.085 kosovnih delnic NLB Banke Domžale d.d., ki
predstavljajo 92,84% osnovnega kapitala
NLB Banke Domžale d.d., se delnice preostalih delničarjev prenesejo na glavnega
delničarja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 3.) tega sklepa upravičencem
iz točke 4.) tega sklepa.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register, pri
Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja NLB Banka Domžale
d.d. z računov manjšinskih delničarjev na
račun glavnega delničarja.
3. Glavni delničar Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je dolžan nemudoma, po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem, plačati denarno
odpravnino v znesku 105,00 EUR za vsako
delnico NLB Banke Domžale d.d.. Denarna
plačila se od objave vpisa do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
obrestujejo po obrestni meri 5% letno.
4. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva
izhaja upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba,
v korist katere je bila ta pravica oziroma
drugo pravno dejstvo vpisano na presečni
dan za izbris te pravice oziroma drugega
pravnega dejstva iz drugega ostavka 81.b
člena ZNVP-A;
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.
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3. Imenovanje revizorja za revizijo zaključnega poročila po stanju na dan obračuna pripojitve (30. 6. 2007).
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
NLB Banke Domžale d.d. imenuje za revizorja zaključnega poročila po stanju na dan
obračuna pripojitve (30. 6. 2007) revizijsko
družbo Pricewaterhouse-Coopers d.o.o.,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji banke, ki so vpisani v delniško knjigo
kot imetniki delnic, najmanj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine delničarjev banke.
Delničarji lahko svoje pravice uresničujejo na skupščini banke osebno, po zakonitem
zastopniku ali po pooblaščencu. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Skupni zastopnik več delničarjev ne more zastopati več
delničarjev, če so tako zastopani delničarji
imetniki skupaj več kot 10% delnic banke.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu in pooblastilo za udeležbo na skupščini prejeli
po pošti.
Gradivo s predlogi sklepov, ki je podlaga
za odločanje skupščine, je delničarjem na
voljo v tajništvu na sedežu banke, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Zaradi lažje tehnične izvedbe skupščine pričakujemo, da so delničarji prisotni na
skupščini do 11.45.
NLB Banka Domžale d.d. poziva vse
manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ji na naslov: NLB Banka Domžale d.d., Ljubljanska
62, Domžale posredujejo svoje podatke, ki
so potrebni za izplačilo denarne odpravnine
manjšinskim delničarjev, in sicer: ime, priimek in naslov delničarja oziroma imetnika
pravice do donosov iz delnic (za delničarja,
ki so fizične osebe) oziroma firmo in sedež
delničarja oziroma imetnika pravice do donosov iz delnic (za delničarje, ki so pravne
osebe) ter davčno številko delničarja, število
bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun delničarja odprt ter podatke o
morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisani na
delnicah manjšinskih delničarjev.
Uprava NLB Banke Domžale d.d.
Št. 2/07
Ob-20376/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 11.2. točke Statuta družbe
Interfin naložbe, finančna družba d.d. Koper,
Pristaniška 12, Koper, uprava in nadzorni
svet družbe sklicujeta
3. redno skupščino
delničarjev družbe Interfin naložbe,
finančna družba d.d. Koper, Pristaniška
12, Koper,
ki bo v četrtek 30. 8. 2007 ob 13. uri na
sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12/V.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda.
Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posamezni točki dnevnega reda se
izvolita kot preštevalki glasov Tatjana Cepak
in Katja Gaberšček. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar
Pasar.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu.
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Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poslovnim poročilom in konsolidiranim letnim poslovnim
poročilom družbe za leto 2006 ter s pisnim
poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe Interfin naložbe d.d. Koper in skupine Interfin naložbe
v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno
z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s katerim obvešča skupščino, da je brez
pripomb potrdil letno poročilo za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
– Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
319.054.451,74 SIT oziroma 1.331.390,63
EUR se uporabi tako, da se 164.488.896,00
SIT ali 686.400,00 EUR razdeli delničarjem
v obliki dividende, kar pomeni 57,5136 SIT
oziroma 0,24 EUR na delnico ter tako, da
se preostanek 154.565.555,74 SIT oziroma
644.990,63 EUR razporedi v sklad za lastne
delnice.
– Dividenda pripada lastnikom, ki bodo
vpisani v delniško knjigo Interfina naložbe
d.d. Koper drugi dan po skupščini, ki bo
odločila o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarjem izplačajo do 15. 10.
2007.
– Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe Interfin naložbe d.d. Koper v poslovnem letu 2006 ter
jima podeli razrešnico za delo v poslovnem
letu 2006.
4. Nakup lastnih delnic.
Nadzorni svet in uprava predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina, v skladu z osmo alinejo prvega odstavka
247. člena Zakona o gospodarskih družbah
– ZGD-1, pooblašča upravo družbe Interfin
naložbe d.d. Koper, da lahko v obdobju 18
mesecev od sprejema tega sklepa, v imenu
in za račun družbe kupuje lastne delnice,
katerih skupni nominalni znesek ne sme
presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
Nakupna cena lahko znaša med 1 in 10
EUR. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju kapitala.
5. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: za revizorja se
imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana. Kolikor revizijska družba bistveno spremeni pogoje revidiranja,
skupščina pooblašča nadzorni svet družbe,
da imenuje za revizorja drugo revizijsko
družbo.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom in
poročilom nadzornega sveta, je na vpogled
delničarjem družbe na sedežu družbe vsak
delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 12. ure.
Glasovalne pravice uresničujejo lahko
tisti delničarji, ki se prijavijo najkasneje do
27. 8. 2007, in ki so vpisani v delniški knjigi
družbe.
Predsednik uprave
Interfin naložbe d.d. Koper
Leon Klemše
Predsednica nadzornega sveta
Interfin naložbe d.d. Koper
Sonja Žitko

Št. 3/2007
Ob-20379/07
Na podlagi 37. in 38. člena statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., 1511 Ljubljana,
Dunajska cesta 22, uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
delničarjev družbe SLOVENIJALES
družba za trgovino in druge storitve,
d.d., 1511 Ljubljana, Dunajska cesta 22,
ki bo v četrtek, dne 30. 8. 2007, ob 13. uri
v veliki sejni dvorani – pritličje Poslovnega
centra SLOVENIJALES, Ljubljana, Dunajska cesta 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti
skupščine na podlagi poročila verifikacijske
komisije, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepov: a) Potrdi se tričlansko
verifikacijsko komisijo v sestavi po predlogu.
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
b) Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu ter ugotovi,
da skupščini prisostvuje notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES
d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2006, skupaj s
stališčem nadzornega sveta do revizorjevih
poročil za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe SLOVENIJALES d.d.
in konsolidiranega letnega poročila skupine SLOVENIJALES za leto 2006, skupaj s
pozitivnim stališčem nadzornega sveta do
revizorjevih poročil za leto 2006 in potrditvijo
letnih poročil za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
a)
1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 2,869.020.962,52 SIT oziroma
11,972.212,33 EUR, se uporabi:
1.1. Za dividende v skupnem znesku
826,137.428,25 SIT oziroma 3,447.410,40
EUR.
Dividenda znaša 3.019,46 SIT bruto oziroma 12,60 EUR bruto na delnico.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD dva
delovna dneva po dnevu skupščine.
Dividende se izplačajo delničarjem v 30
dneh po sprejemu tega sklepa.
1.2. Za nagrade članom nadzornega sveta in upravi v skupnem znesku
12,820.740,00 SIT oziroma 53.500,00
EUR; nagrada za nadzorni svet znaša
8,986.500,00 SIT oziroma 37.500,00 EUR,
za upravo pa 3,834.240,40 SIT oziroma
16.000,00 EUR.
1.3. O uporabi preostanka bilančnega
dobička v znesku 2,030.062.794,27 SIT
oziroma 8,471.301,93 EUR bo odločeno v
naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina upravi družbe in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja družbe SLOVENIJALES d.d., Ljubljana za leto 2007 se
imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za
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revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000
Ljubljana.
5. Določitev sejnine članom in predsedniku nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
1. Določi se sejnina članom in predsedniku nadzornega sveta družbe za udeležbo
na posamezni seji nadzornega sveta družbe
v višini 520,00 EUR bruto za predsednika in 400,00 EUR bruto za vsakega člana
nadzornega sveta družbe za čas od 31. 8.
2007 dalje.
2. Za dopisno sejo se določi sejnino v višini 80% sejnine iz prve točke tega sklepa.
3. S tem sklepom se nadomesti sklep
št. 7 skupščine delničarjev družbe z dne
1. 7. 2004.
Predloge sklepov k točkam dnevnega
reda pod zap. št. 1.,2., 3. in 5. sta podala uprava in nadzorni svet družbe, predlog
sklepa pod zap. št. 4. pa je podal nadzorni
svet družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z utemeljitvami, vključno z letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe Ljubljana, Dunajska cesta 22, v tajništvu sektorja za kadrovsko organizacijske
in splošne zadeve, soba št. 123/I, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov z
utemeljitvami je v tem obdobju objavljeno
tudi na spletnih straneh družbe http://www.
slovenijales.si.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti pisno
pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zakonitem zastopanju.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki sami ali prek svojih
pooblaščencev ali zakonitih zastopnikov pisno najavijo družbi svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine,
to je najkasneje do vključno 27. 8. 2007 in
so na dan 27. 8. 2007 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi udeležbe
priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem
zastopanju.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci se ob prihodu na
skupščino izkažejo z osebno izkaznico ali
drugim identifikacijskim dokumentom in s
podpisom na seznamu udeležencev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
SLOVENIJALES družba za trgovino
in druge storitve, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-20381/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena statuta
NLB Banke Zasavje d.d. uprava NLB Banke
Zasavje d.d. sklicuje
8. skupščino
delničarjev NLB Banke Zasavje d.d.,
ki bo v torek, 14. 8. 2007, ob 12. uri
na sedežu banke-sejna soba, Trg revolucije 25c, Trbovlje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine in tričlansko verifi-

kacijsko komisijo v predlagani sestavi ter
imenuje notarko Marjano Kolenc – Rus za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Na predlog glavnega delničarja Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571,
ki je na dan 9. 7. 2007 imetnik 76.572 kosovnih delnic NLB Banke Zasavje d.d., ki predstavljajo 92,61% osnovnega kapitala NLB
Banke Zasavje d.d., se delnice preostalih
delničarjev prenesejo na glavnega delničarja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
za plačilo primerne denarne odpravnine iz
točke 3) tega sklepa upravičencem iz točke
4) tega sklepa.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register, pri
Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja NLB Banke Zasavje
d.d. z računov manjšinskih delničarjev na
račun glavnega delničarja.
3. Glavni delničar Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je dolžan nemudoma po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem plačati denarno
odpravnino v znesku 681 EUR za vsako
delnico NLB Banke Zasavje d.d. Denarna
plačila se od objave vpisa do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
obrestujejo po obrestni meri 5% letno.
4. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena
ZNVP-A;
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.
4. Imenovanje revizorja za revizijo zaključnega poročila po stanju na dan obračuna pripojitve (30. 6. 2007).
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
NLB Banke Zasavje d.d. imenuje za revizorja zaključnega poročila po stanju na dan
obračuna pripojitve (30. 6. 2007) revizijsko
družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Na 8. skupščini NLB Banke Zasavje d.d.
bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda. V
skladu z 298. členom ZGD-1 sta predlagatelja sklepov uprava in nadzorni svet banke
razen sklepa pod zap. št. 4, katerega predlagatelj je nadzorni svet banke.
Skupščine banke se lahko udeležijo in
na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo banke, ki jo vodi
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KDD, kot imetniki kosovnih delnic z glasovalno pravico najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo na
skupščini pisno ali ustno prijavijo najmanj
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine.
Delničar mora ob prijavi svoje namere, da
bo na skupščini glasoval, obvezno sporočiti,
v kolikem obsegu namerava to svojo pravico
udejanjati, oziroma s kolikim paketom kosovnih delnic bo glasoval.
Vsaka kosovna delnica zagotavlja na
skupščini delničarjev 1 glas. Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno,
po pooblaščencu ali po zakonitem zastopniku. Skupni zastopnik ali pooblaščenec več
delničarjev ne more imeti več kot 5% glasov
vseh delničarjev.
Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prijavili, bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na
skupščini po pošti, oddali pa ga bodo pred
samo sejo skupščine.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda, posebej letna poročila banke za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo
NLB d.d. o predpostavkah za prenos delnic
in o primernosti višine denarne odpravnine
ter revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine so na vpogled od
dneva objave tega sklica dalje v Sektorju
splošnih poslov NLB Banke Zasavje d.d.,
Trg revolucije 25c, Trbovlje, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.
NLB Banka Zasavje d.d. poziva vse
manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ji
na naslov: NLB Banka Zasavje d.d., Trg
revolucije 25c, Trbovlje, posredujejo svoje
podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem,
in sicer: ime, priimek in naslov delničarja
oziroma imetnika pravice do donosov iz
delnic (za delničarja, ki so fizične osebe)
oziroma firmo in sedež delničarja oziroma
imetnika pravice do donosov iz delnic (za
delničarje, ki so pravne osebe), ter davčno številko delničarja, številko bančnega
računa in naziv banke, pri kateri je račun
delničarja odprt ter podatke o morebitnih
pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah
manjšinskih delničarja.
Seznam delničarjev banke je na vpogled
delničarjem dva delovna dneva pred sejo
skupščine na sedežu banke.
NLB Banka Zasavje d.d.
Zdenko Fritz
predsednik uprave
Marija Marot
članica uprave
Ob-20383/07
Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške
družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo
netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi
uprava družbe delničarje na
sejo 11. skupščine
družbe TUS KO-SI, d.d.,
ki bo v torek, 28. 8. 2007, s pričetkom ob
12., uri v prostorih TUS KO-SI, d.d., Slovenj
Gradec.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu:

Stran

5434 /

Št.

63 / 13. 7. 2007

Imenujejo se organi skupščine:
Za predsednika skupščine se imenuje
Simon Jeglič.
Za preštevalki glasov se imenujeta Branka Jurjec in Jelka Pečoler.
Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2006.
Nadzorni svet seznanja skupščino, da je
bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep:
Predlog sklepa:
a) Bilančni
dobiček
v
višini
358.338.000,00 SIT ostane nerazporejen.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 in podeljuje upravi družbe in članom
nadzornega sveta razrešnico za poslovno
leto 2006.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini
6.000 EUR neto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.
5. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.
6. Preoblikovanje nominalnih delnic v
kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala iz tolarjev v eure in spremembe Statuta
družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic tako, da se sedanjih
215.307 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic družbe z nominalno vrednostjo
vsaka po 1000 SIT nadomesti z 215.307
navadnimi prosto prenosljivimi imenskimi
kosovnimi delnicami, ki se ne glasijo na nominalni znesek. Osnovni kapital, ki znaša
215.307.000,00 SIT, je tako razdeljen na
215.307 kosovnih delnic.
b) Osnovni kapital družbe, ki je v Statutu družbe naveden v tolarjih, se v skladu s
693. členom ZGD-1 z dnem uvedbe EURA
preračuna po enotnem tečaju zamenjave
tako, da znaša 898.460,19 EUR.
c) Spremeni se prvi odstavek točke 4.1.
Statuta družbe tako, da po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 898.460,19
EUR in je razdeljen na 215.307 navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež
in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu
družbe. Delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu se določata glede na število
izdanih kosovnih delnic.
d) Skladno s sprejetim sklepom se sprejme prečiščeno besedilo Statuta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na seji skupščine pisno najavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine (upoštevane bodo pisne prijave, prispete na sedež družbe do vključno 24. 8. 2007 in ki so
na dan 31. 7. 2007 vpisani v delniško knjigo
TUS KO-SI, d.d.
Delovno gradivo bo po objavi sklica
skupščine na vpogled do seje skupščine, in
sicer v kadrovski službi na sedežu družbe,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 13. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
TUS KO-SI d.d.
uprava družbe
Primož Mlačnik
Ob-20394/07
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana, sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Minervo d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek dne 30. 8. 2007 ob 7.30
v prostorih družbe Minervo d.d., Letališka c.
27A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2:
Skupščina se seznani z dnevnim redom.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češerek.
Predlog sklepa št. 1/3:
Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Jože Valenčič,
2. Grbić Katarina.
2. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila, in poročila nadzornega sveta za
Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 18. 6.
2007, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2006, z revidiranimi računovodskimi izkazi in Poslovnim
poročilom uprave družbe za poslovno leto
2006.
3. Predložitev mnenja revizorja, letnega
poročila in poročila nadzornega sveta za
skupino Minervo d.d. Ljubljana.
Skupščino družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 18. 6.
2007, ki se nanaša na preveritev poročila o
poslovanju skupine Minervo d.d. Ljubljana
za leto 2006, z revidiranimi konsolidiranimi
računovodskimi izkazi in Poslovnim poročilom uprave skupine Minervo d.d. Ljubljana
za poslovno leto 2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 1/4:
Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2006 po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 626.314.485,58
SIT oziroma 2.613.564 EUR
Del bilančnega dobička v višini 411.431
EUR se nameni za izplačilo dividend, kar
predstavlja 0,83 EUR bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine,
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.

Upravi družbe se kot udeležba v dobičku za leto 2006 izplača 20.865 EUR bruto.
Izplačilo se izvrši 1/3 v gotovini in 2/3 v delnicah Minervo d.d. Ljubljana.
Nadzornemu svetu se kot udeležba v
dobičku za leto 2006 izplača 3.505 EUR
bruto. Izplačilo se izvrši 1/2 v gotovini in 1/2
v delnicah Minervo d.d. Ljubljana.
O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 2.177.763 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta družbe v poslovnem
letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa št 1/5: na predlog nadzornega sveta se za revizijo poslovanja družbe
Minervo d.d. Ljubljana in za skupino Minervo d.d. za leto 2007 imenuje revizijska
hiša, BO Consulting d.o.o., Neubergerjeva
9, Ljubljana.
6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta družbe.
Predlog sklepa št. 6/1: na predlog uprave
in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta
se sprejmejo spremembe statuta v predloženem besedilu.
7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2007.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslovanju in gospodarskem načrtu v
letu 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 27. 8. 2007 pisno prijavijo svojo
udeležbo na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka c. 27A in so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, na Letališki c. 27A, Ljubljana, vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v sejni sobi eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7
dneh po objavi sklica skupščine na upravo
družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi istega dne ob 8.30 v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
se bo veljavno odločalo ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Vojko Reven, univ. dipl. inž. rud.
Ob-20395/07
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 78. člena Statuta delniške družbe sklicuje
9. skupščino
delniške družbe Pomin, družba
pooblaščenka d.d. Ljubljana,
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ki bo 30. 8. 2007 ob 8. uri v prostorih
družbe Letališka c. 27A, Ljubljana.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z
dnevnim redom.
Predlog sklepa št. 1/1: skupščina družbe
ugotavlja, da je prisotnih ........% glasov zastopanega osnovnega kapitala, kar pomeni,
da je skupščina sklepčna.
Predlog sklepa št. 1/2: skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 2/1:
Za predsednika skupščine se izvoli Jože
Valenčič.
Za preštevalca glasov se imenujeta:
1. Kejžar Igor,
2. Grbić Katarina.
Skupščini družbe prisostvuje notarka
mag. Nina Češarek.
3. Predložitev, letnega poročila, in poročila nadzornega sveta za Pomin, Pooblaščenka d.d.
Skupščina družbe se seznani s pisnim
poročilom nadzornega sveta z dne 27. 6.
2007, ki se nanaša na preveritev poročila
o poslovanju družbe za leto 2006 in računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto
2006.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 4/1:
Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi:
Bilančni dobiček za leto 2006 po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 81.808.055,40
SIT oziroma 341.378,97 EUR.
Bilančni dobiček v višini 42.315.020,00
SIT oziroma 176.577,45 EUR se nameni
za izplačilo dividend, kar predstavlja 0,835
EUR bruto na delnico.
Pri izračunu izplačila dividend lastne delnice niso udeležene pri izplačilu, zato se
odštejejo od stanja v delniški knjigi na dan
zasedanja skupščine, ostalim delničarjem
pa se za toliko sorazmerno zviša izplačilo.
Dividende se izplačajo delničarjem, ki so
lastniki delnic na dan zasedanja skupščine
najkasneje v 60 dneh po sprejemu skupščinskega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini
164.801,52 EUR ostane nerazporejen.
5. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa 5/1: skupščina potrjuje
in odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta 7/1:
Za člane nadzornega sveta se za čas 4
let izvolijo:
– Milan
Zabukovec,
EMŠO:
0508965500077,
– Zdenka
Štepec,
EMŠO:
0410959505199,
– Janez
Mertelj,
EMŠO:
2403952500796.
7. Informacija o poslovni politiki, poslih in
gospodarskem načrtu družbe v letu 2007.
Uprava podaja informacijo o poslovni politiki, poslih in gospodarskem načrtu družbe
v letu 2007.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imenskih in prinosniških delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji prino-

sniških delnic, se lahko udeležijo skupščine ter uresničujejo glasovalno pravico na
skupščini s pogojem, da pridobijo potrdilo
o imetništvu na zadnji dan roka za deponiranje delnic to je po stanju 10. dan pred
skupščino. KDD delničarju izda potrdilo o
imetništvu delnic, ki ga delničar dostavi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine,
družbi in ga uporabi za udeležbo na skupščini. Delničar prinosniških delnic, izvršuje
glasovalno pravico v skladu z 89. členom
Statuta družbe. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji imenskih delnic, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so najmanj 10
dni pred zasedanjem skupščine vpisani v
delniško knjigo ali družbi dokažejo imetništvo imenskih delnic po stanju 10. dan pred
zasedanjem skupščine in najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
udeležbo na skupščini.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, na Letališka c. 27A, Ljubljana, vsak delovni dan v
tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v prostorih družbe
pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prejeli
glasovalne lističe, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi v 7 dneh po objavi
sklica na naslov družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen,
se skupščina ponovi istega dne ob 9. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Pomin, družba pooblaščenka d.d.
Ljubljana
uprava
Vojko Reven, univ. dipl. inž.
Ob-20404/07
Na podlagi drugega odstavka 295. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
in 38. člena Statuta družbe Snežnik, d.d.,
Kočevska Reka, sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Snežnik, Podjetje za proizvodnjo
in storitve d.d., Kočevska Reka 40,
Kočevska Reka,
ki bo v torek, 21. 8. 2007, ob 9. uri v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki 40,
Kočevska Reka.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine in
izvoli predsednika ter izvoli organe skupščine.
1.2. Na skupščini bo prisoten vabljeni
notar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom
družbe z mnenjem revizorja in poročilom
nadzornega sveta za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim
letnim poročilom družbe skupaj s pozitivnim
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mnenjem revizorja in poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006.
3. Obravnava in sprejem predloga nadzornega sveta o imenovanju revizorja za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe Snežnik, d.d., za
poslovno leto 2007, imenuje mednarodno
revizijsko hišo KPMG Ljubljana, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček po stanju na dan
31. 12. 2006 znaša 21.353.636,12 SIT
(89.107,14 EUR).
4.2. Na podlagi uprave in nadzornega
sveta se bilančni dobiček družbe razporedi
v druge rezerve iz dobička.
4.3 Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima
podeljuje razrešnico.
5. Predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta družbe Snežnik, d.d.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina sprejme sklep o nagrajevanju članov nadzornega sveta družbe
Snežnik, d.d. po predlogu uprave in nadzornega sveta.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kočevski Reki 40, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo ter na njej
razpravljajo in glasujejo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno, v skladu s predpisi in dostavljeno družbi vsaj tri dni pred dnem zasedanja
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
na dan 1. 8. 2007 vpisani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD in ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko s
pripisom »za skupščino« dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo v tajništvu uprave družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Način glasovanja
Glasuje se javno, z glasovnicami, osebno ali po pooblaščencu.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda podajo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica seje skupščine.
Predlogi morajo biti pisni in utemeljeni.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se
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skupščina vnovič začne. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število zastopanega osnovnega kapitala.
Snežnik, d.d.
uprava družbe
Jože Hrovat
direktor
Ob-20405/07
Na podlagi 24. člena Statuta delniške
družbe Projektiva-Inženiring Celje, d.d.,
Lava 42, Celje, uprava sklicuje
6. sejo skupščine
delniške družbe Projektiva – Inženiring
Celje, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2007, ob 10.
uri, v sejni sobi VOC Celje, d.d., Lava 42,
Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Simona Brinovec in Gordana Verk.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega
poročila za leto 2006. Izhajajoč iz letnega
poročila se ugotovi;
a) Višina bilančnega dobička po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 10.704.646,64
SIT oziroma 44.669,70 EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini 7.000
EUR oziroma 7,00 EUR bruto vrednosti na
delnico se nameni za izplačilo dividend iz
prenesenega dobička iz leta 2004. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo na 10. dan pred
zasedanjem skupščine, to je 10. 8. 2007.
Dividenda se izplača najkasneje v 30 dneh
po sprejemu sklepa.
c) O delu bilančnega dobička v višini
37.669,70 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
Letno poročilo za poslovno leto 2006,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu tega letnega poročila, skupaj z
gradivom za skupščino, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje,
vsak delavnik v tednu od 8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic in prinosniških delnic oziroma
njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani nadzornega sveta in uprave. Delničarji lastniki prinosniških delnic so dolžni prinosniške
delnice tri dni pred zasedanjem skupščine
deponirati pri notarju in se na skupščini izkazati s potrdilom. Glasovalno pravico ima-
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jo delničarji s številom glasov, ki je enako
število delnic, ki jih imajo delničarji vpisane
v delniške knjigi na 10. dan pred datumom
zasedanja skupščine, t.j. 10. 8. 2007. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine upravi družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo, to je do 16. 8. 2007.
Vsaka delnica velja 1 glas. Udeleženci se
pred sejo skupščine prijavijo v sprejemni
pisarni pol ure pred začetkom zasedanja. V
sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev in prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini, in
druga gradiva.
Navodilo za glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum ter podpis pooblastitelja in podatke pooblaščenca;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna, če so navzoči delničarji, ki zastopajo 26% osnovnega
kapitala.
Projektiva-Inženiring Celje, d.d.
direktor
Pukl Rajko
Ob-20406/07
Na podlagi 9. člena Statuta delniške
družbe VOC Celje, vzdrževanje in obnova
cest d.d., direktor sklicuje
8. sejo skupščine
delniške družbe VOC Celje, vzdrževanje
in obnova cest, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2007, ob 11.
uri, v sejni sobi družbe VOC Celje d.d., Lava
42, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2006 ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice uprave in nadzornega sveta
družbe.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata k točkam dnevnega reda skupščine
naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki. 1:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,

– za preštevalki glasov se izvolita Gordana Verk in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega Letnega poročila za
poslovno leto 2006.
2.2. a) Višina
bilančnega
dobička po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
238.969.280,96 SIT oziroma 997.201,14
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
78.505,70 EUR oziroma 0,70 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2000. Pri obračunu
izplačila dividend se lastne delnice odštejejo
od stanja v delniški knjigi. Upravičenci do
dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, dne 13. 8. 2007.
Dividenda se izplača najkasneje v 30
dneh po sprejemu sklepa.
c) Del bilančnega dobička v višini
14.700,00 EUR se nameni kot udeležba na
dobičku za upravo iz prenesenega dobička
iz leta 2000. Uprava del dobička lahko razdeli med vodstvene delavce. Udeležba na
dobičku se izplača najkasneje v 30 dneh po
sprejemu sklepa.
d) Del bilančnega dobička v višini
14.700,00 EUR se nameni kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet iz prenesenega
dobička iz leta 2000.
e) O delu bilančnega dobička v višini
889.295,44 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sklep k točki 3:
Skupščina izvoli nadzorni svet v sestavi:
Kamenšek Andrej, st. in Vengust Marjan kot
predstavnika kapitala. Mandatna doba članov nadzornega sveta traja štiri leta.
Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Cimerman Janez predstavnik
delavcev, ki ga je izvolil svet delavcev.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet v priloženem besedilu predlagata spremembe statuta.
Predlog sklepa k točki 4:
1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe VOC Celje,
d.d. s strani uprave in nadzornega sveta v
predlaganem besedilu. Čistopis statuta je
priloga sklepu.
2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami in ostala določila smiselno vsebinsko prilagodi sprejetim
spremembam.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Sklep k točki 4:
Za revizorja družbe za poslovno leto
2007 skupščina imenuje družbo Audit&Co,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe
revizije glede na dano ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega
revizorja.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Sklep k točki 5
6.1. Skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o
gospodarskih družbah pooblašča upravo
družbe, da lahko po svojem preudarku in v
dobrobit družbe kupi lastne delnice družbe,
s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati 50% knjigovodske vrednosti delnice na
dan odkupa, najnižja pa ne manj kot 13,40
EUR na delnico;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
6.2. Uprava lahko lastne delnice družbe
nameni za izplačilo nagrad upravi in nadzornemu svetu.
6.3 Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic uprava ni vezana na določilo 221. čl.
Zakona o gospodarskih družbah.
6.4 Uprava je pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ob
smiselni uporabi 337. člen Zakona o gospodarskih družbah, izključi prednostno pravico
dotedanjih delničarjev.
6.5. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsak nov predlog mora biti predložen
v pisni obliki z obrazložitvijo in vložen 7 dni
po objavi tega sklica na sedežu družbe.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic z oznako G oziroma njihovi pooblaščenci, zastopniki, člani uprave in člani
nadzornega sveta. Glasovalno pravico imajo
delničarji s številom glasov, ki je enako številu delnic, ki jih imajo delničarji vpisane v DK
pri KDD Ljubljana na 10. dan pred zasedanjem skupščine, t.j. 10. 8. 2007. Pravico do
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred
sejo skupščine upravi družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo, to je do 16. 8. 2007. Vsaka
delnica velja 1 glas. Udeleženci se pred sejo
skupščine prijavijo v sprejemni pisarni pol ure
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis

pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
Opozorilo! Če skupščina ob napovedani
uri ne bo sklepčna, se počaka pol ure. Čez
pol ure je skupščina sklepčna ne glede na
število navzočih glasov.
VOC Celje d.d.
direktor
Bogdan Kočevar
Ob-20407/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.4. točke Statuta delniške družbe CM Celje, d.d., Lava 42,
Celje, uprava sklicuje
14. sejo skupščine
delniške družbe CM Celje, d.d., Celje,
ki bo v sredo, 22. 8. 2007, ob 12. uri,
v sejni sobi CM Celje, d.d. – PAK v Veliki
Pirešici 51b.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta o sprejetem revidiranem
letnem poročilu za leto 2006 ter sklepanje
o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice uprave in nadzornega sveta
družbe.
3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
4. Izvolitev članov upravnega odbora
družbe.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa k točki 1:
– za predsednika skupščine se izvoli
Božo Šola,
– za preštevalki glasov se izvolita Gordana Verk in Simona Brinovec.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa k točki 2:
2.1. Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in
sprejemu revidiranega Letnega poročila za
poslovno leto 2006.
2.2. a)
Višina
bilančnega
dobička po stanju na dan 31. 12. 2006 znaša
1.600.724.455,41 SIT oziroma 6.679.704,79
EUR.
b) Del bilančnega dobička v višini
414.449,00 EUR oziroma 7,00 EUR bruto
vrednosti na delnico se nameni za izplačilo
dividend. Dividende se izplačajo iz prenesenega dobička iz leta 2000. Pri obračunu
izplačila dividend se lastne delnice odštejejo
od stanja v delniški knjigi. Upravičenci do
dividende so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralno klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, dne 13. 8. 2007.
Dividenda se izplača najkasneje v 30
dneh po sprejemu sklepa.
c) Del bilančnega dobička v višini
108.300,00 EUR se nameni kot udeležba
na dobičku za upravo iz prenesenega dobič-
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ka iz leta 2000. Uprava del dobička razdeli
med izvršne direktorje. Udeležba na dobičku
se izplača najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa.
d) Del bilančnega dobička v višini
42.000,00 EUR se nameni kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet iz prenesenega
dobička iz leta 2000. Udeležba na dobičku
se izplača najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa.
e) Del bilančnega dobička v višini
1.000.000,00 EUR se nameni za druge rezerve iz dobička in se oblikujejo iz prenesenega dobička preteklih let od leta 1997 do
vključno 2001.
f) O delu bilančnega dobička v višini
5.114.955,79 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
3. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet v priloženem besedilu predlagata spremembe statuta.
Predlog sklepa k točki 3:
1. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve Statuta družbe CM Celje,
d.d. s strani uprave in nadzornega sveta v
predlaganem besedilu. Čistopis statuta je
priloga sklepu.
2. Skupščina pooblašča upravo oziroma
upravni odbor, da izdela prečiščeno besedilo statuta v skladu s sprejetimi spremembami in ostala določila smiselno vsebinsko
prilagodi sprejetim spremembam.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
Nadzorni svet predlaga skupščini izvolitev članov upravnega odbora. Utemeljeni
razlogi za imenovanje članov upravnega odbora so priloga temu sklepu.
Predlog sklepa k točki 4:
Skupščina izvoli člane upravnega odbora
v sestavi: Marjan Vengust, Andrej Kamenšek, st., Vida Oberžan in Lena Korber za
obdobje 6 let.
5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Predlog sklepa k točki 5: za revizorja
družbe za poslovno leto 2007 skupščina
imenuje družbo Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000
Murska Sobota. Če revizorska družba spremeni pogoje izvedbe revizije glede na dano
ponudbo, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja.
6. Poslovanje s skladom lastnih delnic
ter pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Predlog sklepa k točki 6:
6.1. Skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o
gospodarskih družbah pooblašča upravo
oziroma upravni odbor, da lahko po svojem
preudarku in v dobrobit družbe kupi lastne
delnice družbe, s tem, da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati petdeset odstotkov nad knjigovodsko
vrednostjo delnice na dan odkupa, najnižja
pa ne manj kot petdeset odstotkov knjigovodske vrednosti;
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala;
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa
velja 18 mesecev od dneva sprejetja tega
sklepa.
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6.2. Uprava oziroma upravni odbor lahko
lastne delnice družbe nameni za izplačilo
nagrad upravi oziroma upravnemu odboru
in nadzornemu svetu.
6.3. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic uprava oziroma upravni odbor
ni vezana na določilo 221. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
6.4. Uprava oziroma upravni odbor je
pooblaščena, da pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic ob smiselni uporabi 337.
člen Zakona o gospodarskih družbah izključi
prednostno pravico dotedanjih delničarjev.
6.5. Skupščina pooblašča upravo oziroma upravni odbor, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Lava 42, Celje, vsak delavnik v tednu od
8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo lastniki navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci,
zastopniki, člani uprave in člani nadzornega
sveta. Glasovalno pravico imajo delničarji s
številom glasov, ki je enako številu delnic, ki
jih imajo delničarji vpisane v DK pri KDD Ljubljana na 10. dan pred zasedanjem skupščine, t.j. 13. 8. 2007. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo,
to je do 17. 8. 2007. Vsaka delnica velja 1
glas. Udeleženci se pred sejo skupščine
prijavijo v sprejemni pisarni pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam navzočih udeležencev in prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini in druga gradiva.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v
sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe
mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis
pooblastitelja ter podatke o pooblaščencu;
za pravne osebe pa ime in priimek, naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.
CM Celje, d.d.
predsednik uprave
Marjan Vengust
Ob-20410/07
Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje
12. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d. Ljubljana,
Tolstojeva 63,
ki bo 21. 8. 2007, ob 10. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– verifikacijsko komisijo v sestavi: Ankica
Maksimovič – predsednica, Barbara Dornik
– preštevalka glasov in Renata Miklavčič
– preštevalka glasov.
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Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu Zakona
o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2006.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2006.
b) Sprejem sklepa o ugotovitvi in pokritju izgube iz leta 2006 ter pokritju izgube iz
preteklih let.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina ugotavlja, da znaša izguba
iz leta 2006 3.003.106.406,26 SIT oziroma
12.531.740,97 EUR, nekrita izguba iz preteklih let pa znaša 68.885.539,88 SIT oziroma
287.454,26 EUR.
Skupaj znaša izguba 3.071.991.946,14
SIT oziroma 12.819.195,23 EUR.
Izguba se v celoti pokrije po stanju na
dan 31. 12. 2006, v višini 2.075.551.283,02
SIT oziroma 8.661.122,03 EUR iz drugih rezerv iz dobička 996.440.663,12 SIT oziroma
4.158.073,21 EUR iz kapitalskih rezerv.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve
statuta po predlogu uprave in nadzornega
sveta.
Potrdi se čistopis statuta družbe.
4. Sprejem Pravilnika o določitvi sejnin
in nagrad članom nadzornega sveta družbe
Ljubljanske mlekarne d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme
se Pravilnik o določitvi sejnin in nagrad članom nadzornega sveta družbe Ljubljanske
mlekarne d.d.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2007 skupščina
imenuje družbo KPMG, Železna cesta 8A,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo na voljo
na sedežu družbe, Tolstojeva 63, v pritličju
poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo vabilo z
gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na
strani družbe: http//www.lj-mlek.si/.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri

dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
Splošno kadrovskega sektorja na sedežu
družbe pisno prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d.
uprava – predsednica uprave
Cvetana Rijavec
Ob-20479/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta NLB Koroške banke d.d. uprava NLB
Koroške banke d.d. sklicuje
9. skupščino
NLB Koroške banke d.d.,
ki bo dne 14. 8. 2007, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu banke v Slovenj Gradcu,
Glavni trg 30.
Dnevni red:
1. Otvoritev.
2. Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev,
da je na skupščini prisotna notarka Sonja
Kralj iz Slovenj Gradca, ki bo sestavila zapisnik.
3. Izključitev manjšinskih delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Na predlog glavnega delničarja Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571,
ki je na dan 9. 7. 2007 imetnik 159.604 kosovnih delnic NLB Koroške banke d.d., ki
predstavljajo 90,04% osnovnega kapitala
NLB Koroške banke d.d., se delnice preostalih delničarjev prenesejo na glavnega
delničarja Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 3.) tega sklepa upravičencem
iz točke 4.) tega sklepa.
2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina
pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu
delnic na glavnega delničarja v register, pri
Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja NLB Koroške banke
d.d. z računov manjšinskih delničarjev na
račun glavnega delničarja.
3. Glavni delničar Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je dolžan nemudoma po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem plačati denarno
odpravnino v znesku 699,00 EUR za vsako
delnico NLB Koroške banke d.d. Denarna
plačila se od objave vpisa do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
obrestujejo po obrestni meri 5 letno%.
4. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
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korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena
ZNVP-A;
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenos iz
prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.
4. Imenovanje revizorja za revizijo zaključnega poročila po stanju na dan obračuna pripojitve (30. 6. 2007).
Skupščina delničarjev NLB Koroške banke d.d. imenuje za revizorja zaključnega poročila po stanju na dan obračuna pripojitve
(30. 6. 2007) revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana in ki
osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB
Koroške banke d.d., Glavni trg 30, Slovenj
Gradec, in sicer v času od objave tega sklica
do vključno 10. 8. 2007. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljeno na
Oddelek pravnih in kadrovskih zadev, prispejo najkasneje do vključno 10. 8. 2007.
Najava se izvrši z izpolnjeno prijavnico
oziroma pooblastilom, ki jo bodo delničarji
prejeli skupaj z vabilom po pošti.
Vsaka navadna delnica zagotavlja njenemu imetniku en glas. Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke
osebno, po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu. Skupni zastopnik ali pooblaščenec več delničarjev ne more imeti več kot
10% glasov vseh delničarjev.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 14. 8. 2007
ob 13. uri v istih prostorih, ko bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za
odločanje skupščine pri posameznih točkah
dnevnega reda, posebej letna poročila banke za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo
NLB d.d. o predpostavkah za prenos delnic
in o primernosti višine denarne odpravnine
ter revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, so na vpogled od
dneva objave tega sklica dalje v tajništvu
uprave NLB Koroške banke d.d., Glavni trg
30, Slovenj Gradec, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
NLB Koroška banka d.d. poziva vse
manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ji
na naslov: NLB Koroška banka d.d., Glavni
trg 30, Slovenj Gradec posredujejo svoje
podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem,
in sicer: ime, priimek in naslov delničarja
oziroma imetnika pravice do donosov iz
delnic (za delničarja, ki so fizične osebe)
oziroma firmo in sedež delničarja oziroma
imetnika pravice do donosov iz delnic (za
delničarje, ki so pravne osebe) ter davčno številko delničarja, številko bančnega
računa in naziv banke, pri kateri je račun
delničarja odprt ter podatke o morebitnih
pravicah tretjih, ki so vpisani na delnicah
manjšinskih delničarjev.
Uprava NLB Koroške banke d.d.

Ob-20480/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta Tobačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direktorica družbe sklicujem
11. skupščino
družbe Tobačna d.d., Ljubljana,
ki bo dne 21. 8. 2007 ob 10. uri v poslovni stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 1: skupščina za predsednico skupščine izvoli Jelko Jamnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine 2: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2006, z
mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe in
podelitev razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 3:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
družbe glede uporabe bilančnega dobička
skupščina sprejme sklep, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2006 v znesku
1.225.304.014,60 SIT oziroma 5.113.103,05
EUR ostane nerazporejen.
Skupščina s tem sklepom podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico
za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine št. 4: za revizijo računovodskih
izkazov družbe Tobačna d.d. za leto 2007,
se imenuje revizorsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji prijaviti svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, pisno, na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Tobačna ulica
5, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Tobačna
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, do začetka
skupščine.
Tobačna, družba za upravljanje
podjetij, d.d.
Breda Brezovar Papež, direktorica
Ob-20481/07
Na podlagi točke 7.3.3. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija d.d. Zagorje
ob Savi sklicuje uprava
13. skupščino
delničarjev družbe SVEA d.d. Zagorje
ob Savi,
ki bo dne, 20. 8. 2007, ob 12. uri, v konferenčni sobi družbe, Cesta 20. julija 23, Zagorje ob Savi z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednico skup-
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ščine izvoli Marjana Mlinarič-Pikelj, za preštevalki glasov Sabina Kukovec in Rozi
Zupančič, skupščini prisostvuje notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD z dne
6. 7. 2007 o sprejemu letnega poročila za
leto 2006.
a) Bilančni dobiček za leto 2006 je ugotovljen iz prenesenega dobička iz preteklih let
v višini 88.179.859.98 SIT, to je 367.968,04
EUR in čistega dobička leta 2006 v višini
102.630.542,41 SIT, to je 428.269,66 EUR,
kar znaša skupaj 190.810.402,39 SIT, to je
796.237,70 EUR.
b) Del prenesenega čistega dobička iz
preteklih let, in sicer: del dobička leta 2005 v
znesku 27.348.373,42 SIT, to je 114.122,74
EUR, se razdeli za dividende.
c) Bruto dividenda znaša 0,38 EUR, to
je 91,06 SIT.
d) Do dividend so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine.
e) Izplačilo dividend se izvrši do 31. 12.
2007.
f) Del prenesenega dobička iz preteklih
let, in sicer:
– del dobička iz leta 2005 v višini
3.487.241,28 SIT, to je 14.552 EUR, se razporedi za izplačilo nagrade upravi;
– del dobička iz leta 2005 v višini
1.300.286,64 SIT, to je 5.426 EUR, se razporedi za izplačilo nagrad nadzornemu svetu, in sicer:
a) predsedniku znesek 400.198,80 SIT,
to je 1.670 EUR,
b) članom znesek 300.029,28 SIT, to je
1.252,EUR.
Preostali del bilančnega dobička v višini
662.136,96 EUR, to je 158.674.501,05 SIT,
ostane nerazporejen. O njegovi uporabi se
bo odločalo v naslednjih letih.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
hiše za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o. družba za revizijo, Ulica Gradnikove
brigade 4, Ljubljana za revizorja računovodskih izkazov SVEE d.d. za leto 2007.
4. Določitev sejnin predsedniku in članom nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: sejnine predsedniku in
članom nadzornega sveta ostanejo na isti
višini, kot jih je določila skupščina družbenikov na prvi redni seji dne 29. 9. 1995, to je
predsedniku 127,82 EUR bruto, zunanjemu
članu 153,38 EUR bruto in notranjim članom
102,25 EUR bruto.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo na sedežu družbe Cesta 20. julija 23,
Zagorje ob Savi, vsak delovnik od 8. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in če bodo najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine prijavili
Upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, se
skupščina sklicuje ponovno istega dne ob
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14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija d.d.,
Zagorje ob Savi
uprava
generalni direktor
mag. Miroslav Štrajhar
Ob-20482/07
Na podlagi točke 6.4. Statuta delniške
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d.,
sklicuje uprava družbe
11. skupščino
delničarjev družbe SVEA Lesna
industrija Litija, d.d.,
ki bo dne 20. 8. 2007, ob 11. uri, v konferenčni dvorani družbe SVEA Lesna industrija d.d., Zagorje ob Savi, Cesta 20. julija
23, Zagorje ob Savi, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine
izvoli France Adamčič, preštevalca glasov Iva
Potiska in Slavko Martinčič. Seji bo prisostvovala notarka Marjana Kolenc Rus.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe SVEA Lesna Litija d.d. za leto 2006 z
revizorjevim mnenjem in pisnega poročila
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila po 282. členu ZGD-1 ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe SVEA Lesna Litija d.d. za
leto 2006 z revizorjevim mnenjem in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital, ki znaša 2.632.364,73
EUR in je razdeljen na 630.819 kosovnih
delnic, se zaradi delne odločbe št. 301-5/96
z dne 10. 6. 1998 (pravnomočna 30. 6.
1998), v skladu s tretjim odstavkom 49.
člena Zakona o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe, zmanjša z umikom 4.722
kosovnih delnic tako, da po zmanjšanju znaša 2.612.660,15 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s tretjim odstavkom 381. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1, ker so delnice dane družbi na
razpolago neodplačno, zaradi česar se:
– ne uporabljajo določbe o varstvu upnikov,
– v kapitalske rezerve odvede emisijski
znesek umaknjenih delnic.
b) Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila Statuta družbe s sklepom skupščine o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
4. Spremembe in dopolnitve Statuta
družbe SVEA Lesna industrija Litija d.d.
Predlog sklepa:
Spremeni se prvi odstavek točke 3.1.
statuta tako, da se glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
2.612.660,15 EUR in je razdeljen na
626.097 kosovnih delnic.
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5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta za revizorja družbe za poslovno leto
2007 skupščina imenuje Revizijski center
d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
6. Nagrada članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada nagrada za njihovo delo, in sicer predsedniku nadzornega sveta pripada
nagrada v višini 153,38 EUR neto na sejo,
članu nadzornega sveta, ki zastopa interese
delničarjev, pripada nagrada v višini 127,82
EUR neto na sejo, članu nadzornega sveta,
ki je predstavnik delavcev družbe, pa nagrada v višini 102,25 neto na sejo.
Popolno gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vpogledajo
na sedežu družbe Breg pri Litiji 53, Litija,
vsak delavnik med 11. in 13. uro od dneva
objave sklica do zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini bodo lahko uresničevali tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe 10 dni pred
sklicem skupščine in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine svojo udeležbo
na skupščini pisno prijavili upravi družbe.
Pooblastilo mora biti pisno.
Če bo sklic skupščine neuspešen, bo
skupščina ponovno sklicana istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
SVEA Lesna industrija Litija d.d.
uprava
Boštjan Bedrač, inž. les.
Ob-20483/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu
z 41. členom Statuta Talum, d.d., Tovarniška
cesta 10, Kidričevo, uprava družbe sklicuje
14. zasedanje skupščine
Talum, d.d., Kidričevo,
ki bo dne 22. 8. 2007 na sedežu družbe
v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, s pričetkom ob 10. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– Branko Resnik za predsednika skupščine,
– Darja Havlas-Kozoderc za namestnika
predsednika skupščine,
– Darinka Fakin in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.
Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja, ki bo prisoten na
zasedanju skupščine.
Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja
skupščine.
3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom
družbe za leto 2006 in Poročilom nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2006
in Poročilom nadzornega sveta družbe po
282. členu ZGD.
Obe letni poročili, revizijsko poročilo in
poročilo nadzornega sveta, so dostopni

družbenikom na sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
4. Odločitev o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2006 in o podelitvi razrešnice po 294. členu Zakona o gospodarskih
družbah.
Predlog sklepa: bilančni dobiček v višini
1.453.506.089,92 SIT se v celoti odvede v
druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe in
s tem potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: v skladu z 298. členom
ZGD-1, nadzorni svet predlaga skupščini
družbe, da za revizorja letnega poročila
družbe Talum, d.d., Kidričevo za poslovno
leto 2007, imenuje revizijsko družbo Renoma d.o.o., Ljubljana.
6. Preračun nominalnega zneska delnic
in osnovnega kapitala družbe v EUR.
Predlog sklepa:
Nominalni znesek 1 delnice družbe
Talum d.d., Kidričevo, se v skladu s 693.
členom ZGD-1 preračuna v EUR in po
preračunu znaša 4,17 EUR. Osnovi kapital družbe, ki je vsota nominalnih zneskov
vseh 3.796.749 delnic, po preračunu znaša
15.832.443,33 EUR.
Razlika v osnovnem kapitalu družbe, ki
izhaja iz preračuna nominalnega zneska
delnic v EUR, v višini 11.109,50 EUR se
prenese v kapitalske rezerve.
7. Uvedba kosovnih delnic.
Predlog sklepa:
Delnice družbe Talum Tovarna aluminija d.d., Kidričevo, oblikovane kot delnice
z nominalnim zneskom, se nadomestijo s
kosovnimi delnicami.
Zamenjava delnic se opravi tako, da se
vsaka delnica z nominalnim zneskom 4,17
EUR, nadomesti z 1 kosovno delnico.
Osnovni kapital družbe v višini 15.832.443,33 EUR je razdeljen na
3.796.749 kosovnih delnic.
8. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da
glasi:
Osnovni kapital družbe v višini 15.832.443,33 EUR je razdeljen na
3.796.749 kosovnih delnic.
7. člen se premeni in spremenjen glasi:
1 kosovna delnica daje imeniku pravico
do:
– enega glasu v skupščini,
– sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend.
– v primeru stečaja oziroma likvidacije
do sorazmernega dela iz ostanka stečajne
ali likvidacijske mase.
Delnice so prosto prenosljive.
V 23. členu se v 4. odstavku beseda
”DEM” zamenja z besedo ”EUR”.
9. Sejnina članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Članom nadzornega sveta družbe pripada za udeležbo na seji sejnina v višini:
– 1.072,50 EUR za predsednika nadzornega sveta,
– 825 EUR za člana nadzornega sveta.
Predlog sprememb statuta in utemeljitev
predlaganih sprememb ter drugo gradivo za
predlagane odločitve skupščine, je dostopno
in na vpogled delničarjem na sedežu družbe
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Pogoj za udeležbo in odločanje na skupščini družbe je, da delničarji svojo udeležbo
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prijavijo v pisni obliki najpozneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Skupščina je sklepčna in lahko veljavno
odloča, če je na skupščini zastopanega 15%
kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno
določenem času. Po poteku tega časa je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Talum, d.d., Kidričevo
uprava
Ob-20497/07
Vabilo delničarjem družbe Magistrat International d.d. na
letno skupščino,
ki bo 21. 8. 2007, ob 14. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Kotnikova 28, in bo
obravnavala naslednji: dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: izvoli se delovno predsedstvo skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta.
2.2. Bilančni dobiček za leto 2006, izkazan po stanju na dan 31. 12. 2006 v višini
456.762.187,49 SIT, se razporedi:
– za dividende po 2.540 SIT brutto na
delnico 18.623.280,00 SIT,
– za druge rezerve iz dobička
404.111.427,49 SIT,
– za druge namene,
– nagrada upravi in nadzornemu svetu
po statutu 34.027.480,00 SIT.
Dividende se delničarjem začno izplačevati v roku 60 dni od dneva skupščine, in
sicer po stanju vpisov v delniško knjigo na
dan 21. 8. 2007. V istem roku se realizira
tudi nagrada upravi in nadzornemu svetu.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2006.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2007 se imenuje družba Pricewaterhousecoopers d.d., Parmova 53, Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo
udeležbo družbi pisno prijavijo vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine. Upoštevajo se
vse prijave, ki na družbo prispejo do vključno 17. 8. 2007. Pooblastilo mora biti pisno
dostavljeno družbi tri dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem vsak
delovni dan med 10. in 12. uro v tajništvu
družbe.
Magistrat International d.d.
direktorica
Helena Draškovič, univ. dipl. ekon.
Št. 47/2007
Ob-20499/07
Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške
družbe LIPA Ajdovščina d.d., sklicuje uprava družbe

11. skupščino
delničarjev družbe LIPA Ajdovščina,
Tovarna pohištva d.d., Lokarjev
drevored 1, Ajdovščina,
ki bo dne 20. 8. 2007, ob 12. uri v upravni
stavbi družbe na naslovu Lokarjev drevored
1, 5270 Ajdovščina.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Imenuje se predsedujoča skupščine Štokelj Irena, za preštevalko glasov se imenuje
Bratina Jasmina.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Laura Čermelj iz Ajdovščine.
3. Predložitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se je seznanila z letnim
poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja
in z poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu z dne 14. 5. 2007.
b) Bilančni dobiček v višini 19.792.453,16
milijonov SIT ostane nerazporejen.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in članom nadzornega sveta ter njihovo delo
v poslovnem letu 2006 potrdi in odobri.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za pooblaščenega revizorja za poslovno
leto 2007 se imenuje Euro-In & Partners, revizija in svetovanje d.o.o., Škofja Loka.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja mandatnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki vsaj tri delovne dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini. Delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom,
zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
tisti delničarji, ki družbi najmanj tri delovne
dni pred skupščino družbe najavijo svojo
udeležbo na skupščini v pisni obliki.
Udeležence pozivamo, da se eno uro
pred začetkom zasedanja skupščine prijavijo v sprejemnem prostoru skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo za skupščino je delničarjem, njihovim pooblaščencem in zastopnikom na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 12. do 14. ure.
LIPA Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d.
predsednik uprave:
Anton Smrdelj, univ. dipl. inž.
Ob-20618/07
Na podlagi določil statuta delniške družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska c. 19, Bled sklicuje uprava
11. sejo skupščine
družbe GG, gozdno gospodarstvo Bled,
d.d.,
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ki bo v četrtek, 16. 8. 2007 s pričetkom
ob 12.30, v prostorih GG Bled, Ljubljanska
cesta 19, Bled.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
predsednika Zvoneta Šolarja, za preštevalko glasov Alenko Bizilj, skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Svetina.
2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in poročila
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s
pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe
v poslovnem letu 2006, ki ga je skladno z
282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet
in s pozitivnim stališčem nadzornega sveta
do revizijskega poročila in potrditvijo letnega
poročila družbe za poslovno leto 2006.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 in o
podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček iz leta
2006 v višini 1.612.155,84 € ostane v celoti
nerazporejen.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2006.
4. Imenovanje revizorja za pregled poslovanja družbe GG Bled d.d. za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za revidiranje poslovanja GG Bled d.d.
za poslovno leto 2007 revizijsko družbo EURO-IN&PARTNERS, d.o.o., Škofja
Loka.
5. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepa: skladno z določili 648. člena ZGD-1 delniška družba GG,
gozdno gospodarstvo Bled, d.d. izpolnjuje
pogoje za preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem vsak delovni dan na sedežu družbe od 8. do 10. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo pisno z obrazložitvijo na sedež družbe v 7 dneh po objavi
tega sklica.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
uprava
direktor:
Zvone Šolar, univ. dipl. inž. gozd.

Razširitve dnevnih redov
Ob-20500/07
LIP Radomlje d.d., Pelechova cesta 15,
1235 Radomlje, objavlja predlog delničarjev
o razširitvi dnevnega reda sklicane skupščine družbe za dan 28. 8. 2007.
Delničarji LIP Radomlje d.d., člani VZMD
– Vseslovenskega združenja malih delničarjev ter Sekcije LIP Radomlje pri VZMD,
katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala družbe, na podlagi določil 296. in 298. člena ZGD -1, zahtevajo,
da se na skupščini družbe, ki je sklicana za
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dne 28. 8. 2007, obravnavata dodatni točki
dnevnega reda, in sicer kot novi točki 3 in 4
dnevnega reda, ki se glasita:
Nova točka 3. Spremembe statuta delniške družbe LIP Radomlje d.d.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina sprejema spremembe
statuta delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
v točkah 6.2. in 6.3. statuta, ki po novem
glasita:
»6.2. Nadzorni svet šteje 5 članov, od
tega sta 2 predstavnika delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače. Pri izbiri primernih kandidatov v nadzorni svet, se upoštevajo zlasti
naslednji kriteriji: ustreznost izkušenj, strokovnost, osebnostne lastnosti, neodvisnost,
sposobnost teamskega dela in časovna razpoložljivost.
6.3. Tri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina.
Sklep o izvolitve se sprejeme z navadno
večino glasov na skupščini navzočih delničarjev. Dva člana nadzornega sveta skladno
z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju, imenujejo pristojni organi soupravljanja zaposlenih.«
Nova točka 4. Izvolitev dodatnega člana
nadzornega sveta LIP Radomlje d.d.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina za manjkajočega člana
nadzornega sveta družbe LIP Radomlje
d.d., ki zastopa interese delničarjev, izvoli
Antona Žiberta, Volčji Potok 12c, 1235 Radomlje, EMŠO: 3107947500295.
Namen in razlogi za zahtevo (obrazložitev predlagateljev):
K novi točki 3:
S povečanjem članov nadzornega sveta
iz tri na pet članov, se bo dosegla večja učinkovitost nadzornega sveta. Sedanje število
članov nadzornega sveta ne zagotavlja pokrivanja interesov vseh struktur lastništva.
S povečanim številom članov, pa bo prav
to doseženo. Lastniki - upokojenci in bivši
zaposleni, bomo lahko imeli svojega predstavnika v nadzornem svetu. Ti dve skupini
lastnikov imata v lasti skoraj 1/3 delniške
družbe, zato je pri vsem upravičeno, da imata tudi svojega predstavnika v nadzornem
svetu.
K novi točki 4:
Za novega člana nadzornega sveta se
predlaga Antona Žiberta. Ima desetletne izkušnje pri delu nadzornega sveta, saj je bil
že član nadzornega sveta te družbe od leta
1996 do leta 2005. Ima ustrezno znanje,
dobro pozna družbo, kar je za delovanje
v nadzornem svetu velika prednost. Dobro
poznavanje podjetja si je pridobil v 37 letnem delu v družbi. Zadnji 20 let je delal na
dveh vodilnih delovnih mestih, bil je direktor splošno kadrovskega sektorja in direktor
splošnega sektorja.
Besedilo predlaganih sprememb z utemeljitvijo je delničarjem dostopno v tajništvu družbe. Stališče uprave družbe je, da
se predlagani dodatni točki dnevnega reda
obravnavata kot novi točki 5 in 6, delničarjem pa se predlaga, da predlaganih sklepov
ne podprejo in glasujejo proti.
LIP Radomlje d.d.
direktor
Asto Dvornik
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Zavarovanja terjatev
SV 1796/2007
Ob-20522/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1796/07 z dne 6. 7. 2007,
je bilo dvoinpolsobno stanovanje s kabinetom št. 4, v II. nadstropju v izmeri 83,30 m2,
s pripadajočo shrambo v kleti št. B4, vhod
B, v stanovanjsko–poslovnem objektu na
naslovu Mali trg 4, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 2619, parc. št. 2633, parc. št. 2639, parc.
št. 2648, parc. št. 2651 in parc. št. 2655, k.o.
Tabor, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti
zastaviteljev Marka Rogla, Ljubljana, Medenska cesta 21, EMŠO 0502977500295
in Tanje Accetto, Ljubljana, Gallusovo nabrežje 19, EMŠO 2604976505042, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
3. 7. 2007, sklenjene s prodajalko Barbaro Sušnik, Rožna dolina XV/18, Ljubljana,
EMŠO 2002964505209, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, 1000
Ljubljana, Ajdovščina 4, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000,00 EUR, s pripadki.
SV 72/07
Ob-20523/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 72/07 z dne 5. 7. 2007,
je bilo stanovanje št. 21 v 1. nadstropju, v
izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi Župančičeva ulica 21, Kranj, stoječi
na parc. št. 61/10, k.o. Huje, last Nuredina Šalja in Tanje Kuhar, obeh Župančičeva
ulica 21, Kranj, vsakega do ene polovice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 4.
2004, med prodajalko Melito Zupan, Župančičeva ulica 21, Kranj ter kupcema Tanjo Kuhar in Nuredinom Šaljo, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 39.977,42 CHF v
eurski protivrednosti po referenčnem tečaju
ECB, s pp., na prvem mestu.
SV 73/07
Ob-20524/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 73/07 z dne 5. 7. 2007,
je bilo stanovanje št. 21 v 1. nadstropju, v
izmeri 75,40 m2, ki se nahaja v stanovanjski
stavbi Župančičeva ulica 21, Kranj, stoječi
na parc. št. 61/10, k.o. Huje, last Nuredina Šalja in Tanje Kuhar, obeh Župančičeva
ulica 21, Kranj, vsakega do ene polovice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 19. 4.
2004, med prodajalko Melito Zupan, Župančičeva ulica 21, Kranj ter kupcema Tanjo Kuhar in Nuredinom Šaljo, zastavljeno
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 67.850,90 CHF v
eurski protivrednosti po referenčnem tečaju
ECB, s pp., na drugem mestu.
SV 347/07
Ob-20525/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Po-

stojne, opr. št. SV-347/07 z dne 2. 7. 2007,
je bil poslovni prostor v izmeri 268 m2, v
stavbi, ki stoji na parc. št. 2419/5 in 3060,
k.o. Postojna, last zastavitelja Siniše Šarčeviča, stanujočega v Postojni Stara vas
18a, zastavljeno v korist upnice SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.000,00 EUR, obrestna mera
5,50% letno, z datumom zapadlosti terjatve
31. 7. 2017.
SV 635/07
Ob-20526/07
Na podlagi potrditve sporazuma o ustanovitvi maksimalne hipoteke notarja Srečka
Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 635/07 z dne
5. 7. 2007, sta bili nepremičnini - poslovni
prostor št. 4 v pritličju lamele 4, zgradbe
Mestni trg 4 in 5, Žalec, stoječ na parc. št.
142/15 k.o. Gotovlje, ki je označen z ident.
št. 0997-01339-007, Mestni trg 5, Žalec ter
kleti v istem objektu, označen z iden. št.
0997-01339-001, Mestni trg 5, Žalec ter poslovni prostor oziroma lokal št. 3, v pritličju
zgradbe Mestni trg 4 in 5, Žalec, stoječ na
parc. št. 142/15 k.o. Gotovlje, ki je označen
z ident. št. 0997-01339-006, Mestni trg 5,
Žalec, zastavljeni v korist upnice SKB banke
d.d., Ajdovščina 4, pošta Ljubljana, matična
številka 5026237, za denarno terjatev do
najvišjega zneska 100.000,00 EUR.
SV 463/07
Ob-20527/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 463/07 z dne 4. 7. 2007,
je bilo stanovanje št. 29, ki se nahaja v 8.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 53 B, stoječe
na parc. št. 468/1 in 469/1, obe k.o. Jesenice, v skupni izmeri 55,85 m2, last zastavitelja Primoža Kelvišarja, Cesta maršala Tita
53B, Jesenice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 10. 3.
1993, zastavljen v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 66.480,00 CHF s pripadki.
SV 465/07
Ob-20528/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 465/07 z dne 6. 7. 2007,
sta bili zastavljeni stanovanji:
– št. 31, v 4. nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, stoječe na parc. št. 510 k.o. Jesenice, v izmeri 68,49 m2, last zastaviteljev
Duška Pilipovića in Jelene Kvrgić – vsakega
do 1/2 in
– št. 28, v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta maršala Tita
47, Jesenice, stoječe na parc. št. 462/5,
parc. št. 462/6 in parc. št. 465/3, vse k.o.
Jesenice, v izmeri 52,77 m2, last zastavitelja Petra Kvrgića, vse v korist banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, s
sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15,
v zavarovanje denarne terjatve 83.000,00
EUR s pripadki.

SV 466/07
Ob-20529/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 466/07 z dne 6. 7. 2007,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 23, v 5.
nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta revolucije 2A, Jesenice, stoječe
na parc. št. 518/4 k.o. Jesenice, v izmeri
66,20 m2, last zastaviteljev Miroslava Stanojevića in Dijane Stanojević – vsakega do
1/2, vse v korist banke Sparkasse d.d., matična številka 2211254, s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v zavarovanje denarne
terjatve 92.000,00 CHF s pripadki.
SV 467/07
Ob-20530/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 467/07 z dne 6. 7. 2007,
je stanovanje št. 7, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta 1. maja 1, Jesenice, stoječe na parc.
št. 879/14 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
49,35 m2, last zastaviteljev Bajra Rekića,
Namke Rekić, Alme Rekić, Anele Rekić in
Mirele Rekić, na podlagi pogodbe št. ISP
1305/93-O o prodaji stanovanja z dne 4. 2.
1994, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 192.000,00 CHF s pripadki.
SV 628/2007
Ob-20531/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 628/2007 z dne 4. 7. 2007,
je stanovanje št. 1/I v izmeri 78,01 m², v hiši
v Mariboru, Splavarski prehod 5a – parc. št.
1652 k.o. Maribor Grad, solast Kolenc Otmarja in Kolenc Majde, stanujočih Zg. Nova
vas 27, na temelju prodajne pog. št. 1743/92
z dne 17. 1. 1992, zastavljeno v korist Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 36.000,00 EUR s pp.
SV 655/07
Ob-20637/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 655/07 z dne 5. 7. 2007, je
bilo stanovanje št. 2, ki stoji na parcelni št.
55/17, vl. št. 37, k.o. Črna, last dolžnice in
zastavitelice Darje Kunc in zastavitelja Petra
Kunca, vsakega do ene polovice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 393/07 z dne 14. 6. 2007, zastavljeno za
zavarovanje terjatve v višini 39.525,00 EUR,
s končnim rokom vračila 31. 7. 2027 in s pp,
v korist zastavne upnice Probanke d.d. Maribor, Svetozarevska 12, Maribor, matična
št. 5459702.
SV 758/07
Ob-20650/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 758/07, DK 59/07 z dne
9. 7. 2007, je bilo stanovanje št. 51 v izmeri
72,70 m2, ki se nahaja v 13. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Matije
Tomca 4, Domžale, ki stoji na zemljišču s
parc. št. 3917 k.o. Domžale in last zastavi-
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teljev Kostić Mirjane in Đukić Dejana do ½,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 184.315,50 CHF
s pp.
SV 1273/07
Ob-20726/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1273/07, DK-125/07 z
dne 5. 7. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje v stanovanjski hiši Pražakova 1,
Ljubljana, vl. št. 693, parc. št. 2229 k.o.
Tabor, ki leži v I. nadstropju v skupni izmeri 91,18 m2, ki je last zastavitelja Zagorc
Bojana, rojenega 14. 1. 1966, stanujočega
Pražakova ulica 11, Ljubljana, na podlagi
sklepa o dedovanju opr. št. IV D 728/2002,
Okrajnega sodišča v Ljubljani in popravnega sklepa o dedovanju z dne 27. 11. 2006,
Okrajnega sodišča v Ljubljani, zastavljeno
v korist upnice NLB Banke Domžale d.d.,
Ljubljanska cesta 62, Domžale, matična
številka 5101727, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000,00 EUR s pripadki,
napram dolžniku Proplakat d.o.o., Savska
cesta 10, Ljubljana.
SV 671/2007
Ob-20727/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opravilna številka SV 671/2007 z
dne 10. 7. 2007, je stanovanje št. 5 v izmeri
85,18 m², v hiši v Mariboru, Smetanova 32
– parc. št. 1474 k.o. Koroška vrata, last
družbe Pisana beseda d.o.o., na temelju
prodajne pogodbe št. SV 612/2007 z dne
2. 7. 2007, zastavljeno v korist Bawag banke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v
višini 90.000,00 EUR s pp.
SV 1025/07
Ob-20734/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1025/07 z dne 11. 7.
2007, je stanovanje številka 4 v izmeri
61,70 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Janka
Puclja 9, Kranj, ki stoji na parc. št. 204/9 k.o.
Klanec, vpisani v vl. št. 873, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Kranju, last Damijana
Kožuha in Snježane Kožuh, oba Likozarjeva
ulica 25, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 6. 2007, s prodajalko
Mirjano Paulin, Ulica Tuga Vidmarja 7, Kranj,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini 79.460,00 CHF, v
evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne
banke, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne
marže v višini 1,75% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 31. 7. 2037.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 18/2007
Os-20330/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 18/2007 sklep z dne 4. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
»R.S. Bala« Žiga Bala s.p., Zgornja Hudinja 41/a, Celje – v stečaju (matična številka
5584030 ID št. za DDV SI13598511) se zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 12. 9.
2007 ob 13. uri, soba št. 236/II tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: »R.S. Bala« Žiga
Bala s.p., Zgornja Hudinja 41/a, Celje – v
stečaju (matična številka 5584030, ID št.
za DDV SI13598511) iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2007
St 111/2004
Os-20331/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2004 sklep z dne 4. 7. 2007.
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dolžnikom: Gostilna Zdolšek Samo s.p., Ponikva 53, Ponikva pri Grobelnem, razpisuje II. narok za preizkus terjatev, ki bo dne
12. 9. 2007 ob 14. uri, soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2007
St 44/2000
Os-20333/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2000 sklep z dne 27. 6. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Livarstvo Petek, Proizvodnja in trgovina
d.o.o., Brecljevo 30, Šmarje pri Jelšah – v
stečaju (matična številka 5813239, ID št.
za DDV SI16294599), se zaključi v skladu z
določili 169/I. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Livarstvo Petek,
Proizvodnja in trgovina d.o.o., Brecljevo 30,
Šmarje pri Jelšah – v stečaju (matična številka 5813239, ID št. za DDV SI6294599) iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 6. 2007
St 51/2006
Os-20334/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 51/2006 z dne 2. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Slaščičarna Park
Neziri Ismet s.p., Ob plaži Hotela Riviera,
Portorož, matična številka 5428419, šifra
dejavnosti H/55.303 in ga z istim sklepom
tudi zaključilo.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 7. 2007
Ppn 31/2007
Os-20335/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Gratšped d.o.o., Rakek, Stara
Cesta 20, za dne 24. 9. 2007, ob 10.15, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. II v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču, Oddelku 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 3. 7. 2007
Ppn 18/2007
Os-20337/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
Ppn 18/2007 dne 2. 7. 2007 predlog dolžnika Iskra Prins d.d., Prodaja, inženiring,
servis, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, za začetek postopka prisilne poravnave
zavrglo in postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
St 114/2006
Os-20339/07
To sodišče je s sklepom St 114/2006
dne 20. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gorišek d.o.o. – v stečaju,
Podsmreka 7b, Dobrova, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 6. 2007
St 17/99
Os-20340/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Jagoda d.o.o.
– v stečaju, Dolenjska c. 244, Ljubljana,
za dne 7. 9. 2007 ob 11.15, v razpravni dvorani št. V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2007
St 115/2003
Os-20342/07
To sodišče je s sklepom St 115/2003
dne 28. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Logeti d.o.o. – v stečaju,
Čebranska 7, Cerknica.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 6. 2007

St 54/2007
Os-20344/07
To sodišče je s sklepom St 54/2007 dne
29. 6. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Rado Avtotaxi Radomir Kosić s.p.,
Preglov trg 4, Ljubljana, matična številka
5518451, davčna številka 58152954 ter nato
z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega slepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2007
St 34/2007
Os-20346/07
To sodišče je s sklepom St 34/2007 dne
29. 6. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Baki d.o.o., Cesta 30. avgusta
3, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2007
St 250/2005
Os-20347/07
To sodišče, Oddelek za gospodarsko
sodstvo, v stečajnem postopku nad dolžnikom Feroterm d.o.o. – v stečaju, Cesta
Dolomitskega odreda 10, Ljubljana, ki se
vodi pod opr. št. St 250/2005, razpisuje 2.
narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo
dne 3. 9. 2007 ob 13.30, v razpravni dvorani
št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
St 93/2007
Os-20349/07
To sodišče je s sklepom St 93/2007 dne
4. 6. 2007 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Mizarstvo Gabrovka
d.d., Moravče pri Gabrovki 9a, Gabrovka,
matična številka 5144027, vložna številka
10056600, šifra dejavnosti 20.300, davčna
številka SI37261681 ter začelo stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter se vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 €, ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.
01100-845008429 (sklic na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 1. 10. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 6. 2007
St 131/2006
Os-20351/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 131/2006 z dne 2. 7. 2007 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojno podjetnico Anico Hojski s firmo
Dostava časopisov »Anica Hojski« s.p.,
Svetozarevska 14, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Matična številka dolžnice je 5577020, šifra njene dejavnosti pa 3105.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2007
St 16/2007
Os-20353/07
To sodišče je s sklepom opr. št. 16/2007
z dne 2. 7. 2007 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Imex, strojništvo, inženiring in trgovina d.o.o., Zgornja Ložnica,
Vrhole 89 in takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnika je 55857635,
šifra njegove dejavnosti pa 28.622.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2007
St 2/2007
Os-20355/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2007
z dne 2. 7. 2007 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Aleksandrom Stefanovićem s firmo
Bar Sport cafe Aleksandar Stefanović
s.p., Jadranska 27, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1841963, šifra njegove dejavnosti pa 55.400.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 7. 2007.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 7. 2007
St 14/2006
Os-20356/07
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča, je
s sklepom, ki je postal pravnomočen dne
4. 5. 2007 potrdil prisilno poravnavo dolžnika Časarov mlin Petje/Petje, Mlinarstvo,
gostinstvo d.n.o., Berkovci 30, 9207 Prosenjakovci.
Potrdi se prisilna poravnava dolžnika Časarov mlin Petje/Petje, Mlinarstvo, gostinstvo d.n.o., Berkovci 30, 9207 Prosenjakovci, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 6. 3. 2007.
V skladu z načrtom finančne reorganizacije se terjatve upnikov poplačajo v višini
20% ugotovljenih terjatev v roku enega leta
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od dneva pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave. Seznam upnikov, katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo
ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev
je razviden iz seznama, ki je sestavni del
izreka sklepa z dne 15. 3. 2007.
Za obveznosti iz potrjene prisilne poravnave kot poroka solidarno jamčita Petje Anica in Petje Zvonko iz Berkovec 30, prav tako
pa tudi za vse obveznosti, ki so nastale do
trenutka vpisa o preoblikovanju družbe iz
družbe z neomejeno odgovornostjo v družbo z omejeno odgovornostjo.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 6. 2007
St 29/2007
Os-20358/07
1. Z dnem 2. 7. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Daniel Küplen
s.p., Gradbeništvo in gostinstvo DA-MA,
Lendavske gorice 219/b, Lendava, davčna št. 75049902.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po tej objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
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 računa sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100297.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 9. 10. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št.12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 7. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 7. 2007
St 30/2007
Os-20359/07
1. Z dnem 28. 6. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom CNS d.o.o., Bučečovci 9, Križevci pri Ljutomeru (matična številka: 5555043, davčna številka
99626888).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
mag. Milorada Vidoviča iz Veščice 6/a.
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 € in največ 158,57 €. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno tako morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100307.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 2. 10. 2007 ob 14.15 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 28. 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 28. 6. 2007
St 34/2007
Os-20360/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 34/2007 z dne 4. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Jamnik Renata
s.p. - Cvetličarna Nina, Cirkovce 15/a, matična številka 5792534000, šifra dejavnosti
52.482, davčna številka 82894698.
Odslej firma glasi: Jamnik Renata s.p.,
– Cvetličarna Nina, Cirkovce 15/a – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinčič, 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 14.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 7.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2007
St 37/2007
Os-20361/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2007 z dne 4. 7. 2007 začelo likvidacijski postopek zavoda - Lokalna turistična organizacija Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
matična številka 1667025, davčna številka
26232251, šifra dejavnosti 74.140.
Odslej firma glasi: Lokalna turistična organizacija Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja je določen
dr. Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 9.
2007, ob 8.30 v sobi 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2007
St 13/2005
Os-20396/07
Narok za prisilno poravnavo v stečajnem
postopku JEM, jeseniške mesnine, d.d.,
Spodnji Plavž 14, Jesenice, bo dne 24. 8.
2007 ob 9. uri v sobi 113/I tega sodišča.
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Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije v sobi št. 6/pritličje
tega sodišča, v času uradnih ur.
Poravnalni senat vabi upnike, da se naroka udeležijo.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 7. 2007

dolžnikom Konstruktor storitve, gradbeništvo, storitve, proizvodnja, trgovina in
gostinstvo d.o.o., Ulica 25. maja 16, Ptuj,
ki bo dne 25. 9. 2007 ob 13. uri, v sobi 26/II
tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 7. 2007

Ppn 38/2007
Os-20397/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom KIK, Kemijska industrija
Kamnik d.o.o., Fužine 9, Kamnik, za dne
27. 8. 2007 ob 11.30, v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. I/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 5. 7. 2007

St 29/2006
Os-20408/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/2006 sklep z dne 4. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
KOP Line, Storitve in proizvodnja d.o.o.,
Celjska cesta 5, Laško – v stečaju (matična številka: 5968283, ID št. za DDV:
SI19802374), se zaključi, v skladu z dol.
99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika KOP Line,
Storitve in proizvodnja d.o.o., Celjska cesta 5, Laško – v stečaju (matična številka:
5968283, ID št. za DDV: SI19802374), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2007

St 8/96
Os-20398/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtotap, podjetje za proizvodnjo
težke konfekcije d.o.o. – v stečaju, Ulica
Pohorskega bataljona 14, Maribor, se v
skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
3. 7. 2007
St 30/2007
Os-20399/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Bonisima storitve in trgovina
d.o.o., Kocenova 4, Maribor (ID za DDV
SI 60623667, matična številka 5596432, šifra dejavnosti 51.190), se v skladu s 99/I.
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2007
St 11/2007
Os-20400/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica Lopert, Janez Farič
s.p., Ob Naklu 3, Dokležovje – v stečaju
(davčna številka 14155028, matična številka
2111802), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 7. 2007
St 3/2007
Os-20401/07
To sodišče je dne 3. 7. 2007 izdalo sklep,
opr. št. St 3/2007, s katerim je v stečajni
zadevi zoper stečajnega dolžnika Parko,
Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Pod klancem 1, 5220 Tolmin – v stečaju,
določilo drugi narok za preizkus terjatev za
dne 29. 8. 2007 ob 9. uri, v razpravni dvorani
št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 7. 2007
St 47/2006
Os-20402/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad

St 78/2006
Os-20484/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2006 sklep z dne 4. 7. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Lako, Gostinstvo in storitve d.o.o., Loke
33, Mozirje – v stečaju (matična številka: 5842760, ID št. za DDV: SI14751852),
se zaključi, v skladu z določili 99/II. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lako, Gostinstvo
in storitve d.o.o., Loke 33, Mozirje – v stečaju (matična številka: 5842760, ID št. za
DDV: SI14751852) iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 7. 2007
St 204/2004
Os-20492/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom SGD RSV Ritonija Vladimir s.p. – v
stečaju, Spodnji Slemen 43, Selnica ob
Dravi, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 7. 2007
St 68/2007
Os-20493/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
68/2007 z dne 5. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem SANA prehrambeni izdelki d.o.o. – v likvidaciji, Hoče,
Stara cesta 20.
Odslej se dolžnikova firma glasi: SANA
prehrambeni izdelki d.o.o. – v stečaju, Hoče,
Stara cesta 20, njegova matična številka je
5561884, šifra dejavnosti pa 15.620.
Za stečajno upraviteljico je določena
Alenka Gril, univ. dipl. ekonomistka, stan.
Lorbekova 17, Limbuš.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh me-
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secih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR) in
največ 2.000,00 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 10.
2007 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 5. 7. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 7. 2007
St 3/2007
Os-20494/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2007
z dne 24. 5. 2007 v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom TRISO Proizvodnja risalnega orodja in predelava plastike d.d.,
Pameče 151, Slovenj Gradec, sklenilo:
I. Postopek prisilne poravnave se ustavi.
II. Predlog dolžnika za ureditev izplačevanja z dolžnikovega računa z dne 17. 5.
2007 se zavrže.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 7. 2007
St 15/2007
Os-20495/07
To sodišče je dne 5. 7. 2007 s sklepom
opr. št. St 15/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Izdelki iz gline Zavod, tehnološki center, Žabjak 1 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 7. 2007
St 89/2006
Os-20496/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: TT Emil, Toplotna
tehnika d.o.o. Celje, Zgornja Hudinja 20,
Celje – v stečaju, razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 5. septembra 2007 ob
14. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 5.000,00 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 21,54%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (A23), ki je sestavni del tega
oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A23) na oglasni deski in v stečajni pisarni
tukajšnjega sodišča, med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 7. 2007
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St 7/2007
Os-20583/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 7/2007 sklep z dne 26. 6. 2007:
I. Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Gostinstvo »Marco Polo« Vinko Stopar s.p., Aškerčeva ulica 14, Celje, ki ga zastopa odv. Matija Rožič iz Celja
(matična številka: 1237497, ID št. za DDV:
SI57034770) in njegovimi upniki, po predlogu z dne 24. 1. 2007, ki ga je sodišče prejelo
neposredno istega dne ob 9.50 in po umiku
tega predloga z dne 14. 6. 2007, ki ga je sodišče prejelo neposredno dne 19. 6. 2007;
se ustavi in se dne 26. 6. 2007 ob 9. uri,
upoštevajoč predlog dolžnika za začetek stečajnega postopka z dne 14. 6. 2007, ki ga je
sodišče prejelo neposredno dne 19. 6. 2007
ob 9.25; začne stečajni postopek nad dolžnikom: Gostinstvo »Marco Polo« Vinko Stopar
s.p., Aškerčeva ulica 14, Celje, ki ga zastopa
odv. Matija Rožič iz Celja (matična številka:
1237497, ID št. za DDV: SI57034770).
Odslej se firma glasi: Gostinstvo »Marco
Polo« Vinko Stopar s.p., Aškerčeva ulica
14, Celje, ki ga zastopa odv. Matija Rožič iz
Celja (matična številka: 1237497, ID št. za
DDV: SI57034770) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
del. dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nananša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2.000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-7-2007).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138. člen ZPPSL).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. septembra 2007 ob 13.30 v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 26. 6.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 2007

Izvršbe

Objave
zemljiškoknjižnih zadev

P 410/2007
Os-17565/07
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 1. 6. 2007,
ob 8.30, v pravdni zadevi opravilna številka P
410/2007, ki se vodi na Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, tožeče stranke: Žabkar Mirica,
Štefana Kovača 1, Murska Sobota, ki jo zastopa odvetnik Šafarič Jože iz Murske Sobote, proti toženi stranki: Dokl Janko, Cesta na
stadion 1a, Gornja Radgona (ali Paričjak 17b,
Radenci), zaradi izročitve nepremičnine (sp.
vr. 40.000 EUR s pp), opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
poslovnega prostora lokala v skupni površini
68,02 m2, v pritličju stavbe na naslovu Lendavska 39, Murska Sobota, ki stoji na parc.
št. 270/1, k.o. Murska Sobota, identifikator
stavbe 1982. Prostor obsega sobo za goste
na levi strani lokala, gledano s strani glavnega vhoda v lokal, ki na desni strani ni več z
zidom ali drugo pregrado fizično ločena od
sosednjega prostora (ločnico predstavlja steber ob desni strani vhoda), garderobo, WC za
osebje, hodnik, stopnišče in kletni prostor.
In 103/06
Os-18057/07
Na podlagi sklepa opr. št. In 103/06 z dne
11. 7. 2006, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju
večstanovanjske hiše na naslovu Obrtniška
20, Trbovlje, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Mitje Gračnerja, Obrtniška
20, Trbovlje, zarubljeno v korist upnika Vladimirja Vivoda, Obrtniška 20, Trbovlje, zaradi
izterjave 389,56 EUR.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 12. 6. 2007

Dn 6923/2005
Os-7797/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
19. 2. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Škornik Srečka, Opekarniška 10a, Celje, po poobl. Primadom Vesna
Mejač s.p. iz Celja, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 1993, za
stanovanje št. 13, v pritličju stanovanjske
stavbe Celje, Opekarniška 10a, v obsegu
51,09 m2, s kletjo v obsegu 1,52 m2, vpisanem pri vl. št. 2139/14, k.o. Sp. Hudinja,
sklenjene med Železarno Štore – Valji d.o.o.
kot prodajalcem in Škornik Srečkom in Škornik Anico, oba Opekarniška 10a, Celje, kot
kupcema. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist osebe Škornik Srečka in Škofnik Anice, oba
Opekarniška 10a, Celje, za vsakega do ene
polovice.
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 14. 3. 2007

Dn 5067/2005
Os-11331/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z dne
16. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Pušnik Bernarde, Strmca 2, Laško, ki jo zastopa odvetnik mag. Igor Karlovšek iz Celja, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za vknjižbo lastninske pravice,
kupoprodajne pogodbe za garsonjero št. 23,
v IV. nadstropju stanovanjskega objekta Celje, Pucova 2, v izmeri 26,58 m2, s kletjo
št. 23 v izmeri 1,73 m2, vpisane pri vl. št.
2436/24, k.o. Ostrožno, sklenjene med Občino Celje kot prodajalko in Toper p.o. Celje
kot kupcem ter menjalne pogodbe z dne
22. 5. 1996, sklenjene med Bračun Ravnak Sonjo, Zagaj 27, Ponikva in Inge d.o.o.,
Bevkova 6, Žalec. Pogodba je po izjavi predlagateljice izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Pušnik Bernarda, roj. 3. 5. 1940,
Strmca 2, Laško, 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 4. 4. 2007
Dn 1249/2007
Os-15558/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici-svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 6. 4. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog predlagateljice
Pulko Darinke, Ljubljanska 64, Celje uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe za
stanovanje št. 1.E, pri podvložku št. 1501/2,
k.o. Medlog, sklenjene med Stanovanjsko
skupnostjo Celje, kot prodajalko in Podjetjem za PTT promet Celje, kot kupcem.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Pulko Darinke, Ljubljanska 64,
Celje.
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 15. 5. 2007
Dn 1496/2006
Os-15559/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici-svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 6. 4. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Vreže
Sebastijana, Ul. XIV. divizije 5E, Rimske Toplice, ki ga zastopa odvetnik Roman Mavri,
iz Laškega, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 6. 1994, sklenjeno
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Ljubljana, kot prodajalcem in Likar Marijo, Ul. XIV. divizije 5E, Rimske Toplice, kot kupovalko, in sicer za stanovanje
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št. 6, stanovanjske stavbe Ul. XIV. divizije
5E, Rimske Toplice, vpisano pri podvložku
št. 727/7, k.o. Rimske Toplice, številka identifikatorja 6.E.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Vreže Sebastijana, Ul. XIV. divizije
5E, Rimske Toplice.
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 15. 5. 2007
Dn 1397/2007
Os-15560/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici-svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 19. 3. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog predlagateljice
Mašinovič Vesne, Vojkova 8, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe za
stanovanje št. 14, Vojkova 2, 4, 6, 8 v Celju, vpisano pri vl. št. 2524/55, k.o. Celje,
številka identifikatorja 54.E, sklenjene med
Žlof Danijelom, Gorica 35i, Celje, kot prodajalko in Čufer Vlasto, Celje, Vojkkova 8,
kot kupovalko.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Mašinovič Vesne, Vojkova 8, Celje.
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 15. 5. 2007
Dn 3749/2006
Os-17962/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
22. 1. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Draga Želja, Pohorska ulica 4,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 3. 1979, sklenjene med
Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje, kot prodajalcem in Libelo Celje,
kot kupcem in kupoprodajne pogodbe z dne
29. 7. 1998, sklenjene med Libelo p.o. v
stečaju, kot prodajalcem in Dragom Željem,
kot kupcem, vse za stanovanje št. 44, v 8.
nadstropju na naslovu Pohorska 4, Celje.
Po izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 44.E, v vl. št. 2097/45,
k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist
Draga Želja 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 po-

datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 6. 2007
Dn 1043/2007
Os-17958/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Gazvoda, Hladilniška pot 26/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Judita Učakar
Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice nepremičnine
– stanovanja, z ident. št. 24.E, na naslovu
Steletova 25, Kamnik, vpisanem v podvl.
št. 3049/3, k.o. Kamnik, izdalo sklep dn. št.
1043/2007 z dne 9. 5. 2007, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
I-364 z dne 21. 12. 1990, sklenjene med
SGP Gradbinec Kranj kot prodajalcem in
Kastelic Jožetom in Barbaro, Slatnarjeva 1,
Kamnik kot kupcema, za poslovni prostor št.
L-3, v pritličju, v izmeri 17,15 m2, v poslovno stanovanjskem objektu, v stanovanjski
soseski B2, Perovo, parc. št. 763/4, 763/11
in 763/12, k.o. Kamnik, za kupnino v znesku
288.120,00 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Gazvoda Antona in Gazvoda Melite, oba
Hladilniška pot 26/b, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 6. 2007
Dn 774/2007
Os-17959/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Povše Boruta in Omahen Martine, oba Livarska ul. 5, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica
Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice nepremičnine – stanovanja, z ident. št. 35.E,
na naslovu Livarska ul. 5, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 3034/35, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 774/2004 z dne 9. 5. 2007,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 87-I/92 z dne 19. 10. 1992, sklenjene
med Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG
Kamnik p.o., Steletova 8, kot prodajalcem
in Spruk Branko, Livarska 5, Kamnik, kot
kupcem za stanovanje v stanovanjski hiši
Livarska 5, Kamnik, parc. št. 746/14, k.o.
Kamnik, stanovanje obsega sobo 16,27 m2,
sobo 16,72 m2, kuhinjo 12,60 m2, garderobo 3,72 m2, kopalnico in WC 4,54 m2, predsobo 10,29 m2, ložo 3,09 m2 in klet 1 m2,
skupaj 68,20 m2, za kupnino v vrednosti
2.195.792,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Povše Boruta in Omahen
Martine, oba Livarska ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 6. 2007
Dn 740/2007
Os-17961/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Šabović Izeta in Šabović Zinke, oba Livarska
ul. 5, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova c. 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice nepremičnine – stanovanja, z ident. št. 29.E, na
naslovu Livarska ul. 5, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 3034/29, k.o. Kamnik, izdalo
sklep Dn. št. 740/2007 z dne 9. 5. 2007, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, darilne
pogodbe z dne 21. 8. 1992, sklenjene med
Popit Markom, Livarska 5, Kamnik kot darovalcem in Popit Dijano, Livarska 5, Kamnik
kot obdarjenko, za stanovanje v stanovanjski hiši Livarska 5, Kamnik, stoječi na parc.
št. 746/14, k.o. Kamnik, ki obsega: sobo v
izmeri 16,72 m2, sobo v izmeri 16,27 m2, kuhinjo v izmeri 12,60 m2, garderobo v izmeri
3,72 m2, kopalnico in WC v izmeri 4,54 m2,
predsobo v izmeri 10,29 m2, ložo v izmeri 3,09 m2 in klet v izmeri 1,04 m2, skupaj
68,30 m2, v vrednosti 4.671.720,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Šabović Izeta in Šabović Zinke,
oba Livarska ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 6. 2007
Dn 36237/2004
Os-10340/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ferenčič Danile, Partizanska cesta 30, Sežana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 2, v pritličju, z identifikatorjem 3.E, in shrambo v kleti, z identifikatorjem
4.E, vpisanim v podvložek številk 1853/3, v
katastrski občini Ježica, dne 7. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3. 1977, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
n.sol.o. Koper in Ferenčič Frankom ter Danilo, Partizanska 30, Sežana, za enosobno
stanovanje št. 2, tip 1011, v visokem pritličju
lamele 2 (Glinškova ploščad 2) v soseski
BS-7, k.o. Ježica.
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 30. 3. 2005
Dn 14668/2006
Os-4557/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
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knjižni zadevi predlagatelja Duška Majstoroviča, Rusjanov trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo številka 13, z identifikatorjem 13.E, vpisano v podvložek številka 1671/13, v katastrski občini Moste, dne
28. 11. 2006, pod opr. št. Dn 14668/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe številka 109/98
z dne 10. 12. 1998, ki sta jo sklenila prodajalec Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, ki ga
zastopa predsednik uprave Jože Ločnikar,
univ. dipl. ing. gr. in kupec AS Impex, d.o.o.,
Ljubljana, Dimičeva 16, za garažna boksa
številka 13 in 14 v kleti garažnega objekta
Gt 2/1, v soseski MS 5,2 Fužine v Ljubljani;
– prodajne pogodbe z dne 3. 5. 2001,
ki sta jo sklenila prodajalce Algoja, d.o.o.,
Zaloška 163, Ljubljana, ki jo zastopa Jasmin
Suljič, in AS Impex, d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, ki ga zastopa Alen Suljič, ter kupec
Prevent, d.d., Kidričeva 6, Slovenj Gradec,
ki ga zastopa generalni direktor Prevent,
d.d. Jože Kozmus, za poslovni lokal št. 2,
poslovni lokal št. 6, poslovni lokal št. 7, ki
se nahajajo na Zaloški 163 v Ljubljani ter
garažnih boksov številka 13 in 14 v kleti
garažnega objekta Gt 2/1, v soseski MS 5,2
Fužine v Ljubljani;
– aneksa k prodajni pogodbi z dne 4. 5.
2001, ki sta ga sklenila prodajalce Algoja,
d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, ki jo zastopa
Jasmin Suljič, in AS Impex, d.o.o., Zaloška
163, Ljubljana, ki ga zastopa Alen Suljič, ter
kupec Prevent, d.d., Kidričeva 6, Slovenj
Gradec, ki ga zastopa generalni direktor
Prevent, d.d. Jože Kozmus, za poslovni lokal št. 2, poslovni lokal št. 6, poslovni lokal
št. 7, ki se nahajajo na Zaloški 163 v Ljubljani ter garažnih boksov številka 13 in 14
v kleti garažnega objekta Gt 2/1 v soseski
MS 5,2 Fužine 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Dn 27676/2003
Os-11360/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve
Mencinger, Prušnikova 21, Ljubljana, ki jo
zastopa Andreja Bercieri, odvetnica iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 12.E, vpisanem
v podvložek številka 1902/12, v katastrski
občini Šentvid, dne 23. 2. 2007, pod opr.
št. Dn 27676/2003 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe z dne 30. 12. 1971, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem in dr. Milanom
Čavičem, Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana, kot kupcem, za nakup 1 1/2 sobnega
stanovanja tipa S9 v bloku ob Celovški cesti
Ljubljana–Šentvid, ki leži na parc. št. 926/7,
926/8, 926/9, k.o. Šentvid, v soseski SŠ 107
Šentvid, v izmeri 48,24 m2, št. 12 v II. stop.,
6. stanov. blok PŠ/4;
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– dodatne pogodbe z dne 6. 6. 1972
sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, kot prodajalcem in
dr. Milanom Čavičem, Trg prekomorskih brigad 5, Ljubljana, kot kupcem, za nakup 1
1/2 sobnega stanovanja tipa S9 v bloku ob
Celovški cesti Ljubljana–Šentvid, ki leži na
parc. št. 926/7, 926/8, 926/9, k.o. Šentvid, v
soseski SŠ 107 Šentvid, v izmeri 48,24 m2,
št. 12 v II. stop., 6. stanov., blok PŠ/4;
– kupne pogodbe z dne 24. 2. 1977,
sklenjene med Milanom Čavičem in Aguštin–Čavič Marijo, oba Celovška 365/II, Ljubljana, kot prodajalca in Cecilijo Brtan, roj.
Jevšek, Vojkova 9, Ljubljana, katero zastopa
pooblaščenec Josip Jevšenak, Vojkova 9,
Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje tipa
S9 v bloku ob Celovški cesti Ljubljana–Šentvid, ki leži na parc. št. 926/7, 926/8, 926/9,
k.o. Šentvid, v soseski SŠ 107 Šentvid, v
izmeri 48,24 m2, št. 12 v II. stop., 6. stanov.,
blok PŠ/4;
– darilne pogodbe z dne 21. 4. 1977,
sklenjene med Cecilijo Brtan, roj. Jevšek,
Vojkova 9, Ljubljana, kot darovalke in Josipom Jevšenakom, Vojkova 9, Ljubljana,
kot obdarjencem, za stanovanje, ki leži v
II: nadst. v bloku ob Celovški cesti Ljubljana–Šentvid, in leži na parc. št. 926/7, 926/8,
926/9, k.o. Šentvid;
– prodajne pogodbe sklenjene dne 1. 3.
1982, med Josipom Jevšenakom, Vojkova
9, Ljubljana, kot prodajalcem in Sašom ter
Majdo Stevanovič, oba Linhartova 100, Ljubljana, kot kupcema za dvosobno stanovanje, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka, Celovška 365 v Ljubljani,
ki leži na parc. št. 926/7, 926/8, 926/9, k.o.
Šentvid, v soseski SŠ 107 Šentvid.
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 6. 4. 2007
Dn 26073/2006
Os-12811/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Turk
Urške, ki jo zastopa Turk Mirko, Kidričeva
101, Trzin, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 63 v 9. nadstropju, v izmeri
45,79 m2, z ident. št. 125.E in shrambo št.
63, v pritličju v izmeri 0,55 m2 z ident. št.
126.E, na naslovu Kvedrova 3, Ljubljana,
vpisano v podvložku številka 325/63, v katastrski občini Nove Jarše, dne 8. 3. 2007,
pod opr. št. Dn 26073/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št. 71-39-S z dne
10. 11. 1971, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2, kot prodajalcem in Dobnik
Matijo ter Jelko, obe Šišenska 3a, Ljubljana,
kot kupovalkama, za stanovanje št. 63 v 9.
nadstropju, v izmeri 45,79 m2, z ident. št.
125.E in s shrambo št. 63, v pritličju v izmeri 0,55 m2, z ident. št. 126.E, Kvedrova 3,
1000 Ljubljana, vpisano v podvložku številka
325/63, k.o. Nove Jarše,

– menjalne pogodbe, sklenjene med
Turk Majdo, Turk Mirom, oba Reboljeva 7,
Ljubljana in Vrhovec Vesno ter Vrhovec Bojanom, oba Kvedrova 3, Ljubljana z dne
21. 3. 1988, za stanovanje št. 63 v 9. nadstropju, v izmeri 45,79 m2, z ident. št. 125.
E in s shrambo št. 63 v pritličju v izmeri 0,55 m2, z ident. št. 126.E, Kvedrova 3,
1000 Ljubljana, vpisano v podvložku številka
325/63, 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 23. 4. 2007
Dn 6908/2002
Os-17365/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nadje Červič, Polje, Cesta VIII/2, Ljubljana, ki jo
zastopa SPL Ljubljana, d.d., Frankopanska
18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 47.E in
pomožni prostor z identifikatorjem 48.E, vpisanim v podvložku št. 1934/24, k.o. Slape,
dne 19. 3. 2007, opr. pr. št. Dn 6908/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 24, v I.
nadst., 1-sobno, v izmeri 36,69 m2, s shrambo št. 24 v kleti, v izmeri 1,15 m2, Polje,
Cesta VIII/2, Ljubljana, podvl. št. 1934/24,
parc. št. 556/1, k.o. Slape, ki je bila sklenjena med strankama Občino Ljubljana Moste-Polje, Proletarska c. 1 (kot prodajalcem)
in Republiko Slovenijo, RTV Slovenija-javni
zavod v Ljubljani (kot kupcem).
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 1. 6. 2007
Dn 9766/2004
Os-17577/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Gliha, Privoz 3/a, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alojz Poljanšek iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnini,
stanovanje št. 11 v 3. nadstropju, v izmeri
28,40 m2, z identifikatorjem 21.E in kleti št.
11 v kleti, v izmeri 2,40 m2, z identifikatorjem
22.E, na naslovu Privoz 3/a, Ljubljana, dne
24. 1. 2007, pod opr. št. Dn 9766/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji enosobnega stanovanja št. 11 v 3. nadstropju, v izmeri
28,40 m2, z boksom št. 11 v kleti, v izmeri 2,40 m2, Privoz 3/a, Ljubljana, podvl. št.
126/11, parc. št. 25/34 k.o. Prule, ki je bila
sklenjena med strankama Skladom za urejanje mestnega zemljišča občine Ljubljana
Center in Stanovanjskim skladom občine
Ljubljana Center;
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– pogodbe o prodaji enosobnega stanovanja št. 11 v 3. nadstropju, v izmeri
28,40 m2, z boksom št. 11 v kleti, v izmeri 2,40 m2, Privoz 3/a, Ljubljana, podvl. št.
126/11, parc. št. 25/34, k.o. Prule, ki je bila
sklenjena dne 20. 8. 1963, med strankama
Stanovanjskim skladom občine Ljubljana
Center in Stanovanjsko zadrugo Ljubljana
Transport, Ljubljana;
– pogodbe o prodaji enosobnega stanovanja št. 11 v 3. nadstropju, v izmeri
28,40 m2, z boksom št. 11 v kleti, v izmeri 2,40 m2, Privoz 3/a, Ljubljana, podvl. št.
126/11, parc. št. 25/34, k.o. Prule, ki je bila
sklenjena med podjetjem Ljubljana Transport in Gliha Anico.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2007
Dn 4282/2001
Os-17582/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Miloša in Petre Bobar, Goriška 67,
Ljubljana zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje z identifikatorjem 113.E in 114.E,
vpisanem v podvložek št. 4276/58, v katastrski občini Zg. Šiška, dne 28. 2. 2005, pod
opr. št. Dn 4282/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 6.
1985, sklenjene med prodajalcem Ervinom
Jurakom, Goriška ul. 67, Ljubljana, in kupcema Natašo ter Tamaro Donev, Dž. Bjediča 1, Postojna, za dvosobno stanovanje
št. 57, Goriška ul. št. 67, Ljubljana, v izmeri
20,07 m2 in kletni prostor v izmeri 4 m2, vpisano pri vl. št. E 18/B-L VIII, k.o. Zg. Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 6. 2007
Dn 7070/2005
Os-17586/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petre Brečko, Tbilisijska ulica 28,
Ljubljana in Barbare Brečko, Levarjeva ulica 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje z identifikatorjem 5.E in
pomožni prostor z identifikatorjem 6.E, pri
podvložku 584/3, k.o. Poljansko predmestje,
dne 18. 1. 2007, pod opr. št. Dn 7070/2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 15/39-05/2
z dne 20. 8. 1963, ki sta jo sklenila prodajalec Stanovanjski sklad Občine Ljubljana-Center in kupovalka Ludvika Janežič, za
stanovanje, garsonjero v 4. nadstropju, v
izmeri 24,87 m2 in klet v izmeri 3,08 m2, na
Kumanovski ulici 1, Ljubljana,

– kupne pogodbe z dne 25. 9. 1974, ki
sta jo sklenila prodajalka Ludvika Janežič,
Kumanovska ulica 1, Ljubljana in kupovalka Roza Žnidaršič, roj. 25. 3. 1930, Ulica
pohorskega bataljona 135, Ljubljana, za
garsonjero v izmeri 25 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, na Kumanovski ulici 1, skupaj z dvema
kletnima prostoroma.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2007
Dn 21979/2005
Os-17597/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vere
Kladnik, Draževnik 14, Dobrova, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 2, v
pritličju, Jamova cesta 72, Ljubljana, z identifikatorjem 2.E, številka podvložka 4149/2,
k.o. Vič, dne 13. 3. 2007, pod opr. št. Dn
21979/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4. 1971, sklenjene med Antonijo Pezdir, Podsmreka 42,
Ljubljana, kot prodajalcem in Ferdom Kladnikom, Cerniška 7, Ljubljana, kot kupcem, za
enosobno stanovanje št. 2, v pritličju, v stanovanjskem bloku D-20, Ljubljana, Jamova
72, parc. št. 1666 in 1678, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 6. 2007
Dn 3313/2007
Os-18118/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Selič, Zvonarska ulica 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 14
v izmeri 30,10 m2 in pomožni prostor št. 14 v
izmeri 1,30 m2, ident. št. 70.E in 71.E, podvl.
št. 144/35, k.o. Prule, dne 18. 5. 2007, pod
opr. št. Dn 3313/2007 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 05/2-36/78-10 z dne 20. 12.
1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom občine Ljubljana-Center,
Kersnikova 6, Ljubljana, in kupcem Francem
Korošinom, Zvonarska 9, Ljubljana, za stanovanje št. 14, v 4. nadstropju bloka na Prulah,
Zvonarska 9.
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 11. 6. 2007
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Dn 28504/2004
Os-18119/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tanje Šturm, Senožeče 125, Senožeče, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje v izmeri 40,55 m2 in klet v izmeri
2,88 m2, na naslovu Nanoška 21, Ljubljana,
ident. št. 29.E in 30.E, podvl. št. 4005/15,
k.o. Vič, dne 18. 5. 2007, pod opr. št.
Dn 28504/2004 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja št.
346/68 z dne 21. 11. 1968, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje,
kot prodajalcem in Anico Mlakar, Glinška
2b, Ljubljana, kot kupovalko, za stanovanje
št. 4, v I. nadstropju, v izmeri 39,33 m2, v
Soseski VI.B-9, Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 6. 2007
Dn 27304/2004
Os-18121/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanka
Jerala, Zbilje 89, Medvode, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo št. 3 v izmeri
15,65 m2, ident. št. 01456/042, s shrambo v
izmeri 2,25 m2, ident. št. 0145/043, parc. št.
967/32, k.o. 1772-Slape, dne 18. 5. 2007,
pod opr. št. Dn 27304/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 335 z dne 18. 1.
1966, o nakupu garaže in shrambe v izmeri
17,90 m2, v stanovanjskem stolpiču S-1 Slape Polje, sklenjene med GP Obnova Ljubljana, Titova 39, Ljubljana, kot prodajalcem in
Jerala Stanetom, Slape-Polje, Stolpič S-1,
kot kupcem.
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 11. 6. 2007
Dn 5848/2007
Os-18550/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Mirjana in Majde Troha, oba Razpotje 9, Idrija, ki ju zastopa Aleš
Štravs, Ulica Vena Pilona 18, Koper, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
vpisano v podvl. št. 4519/4, k.o. Zgornja
Šiška, vsak do 1/2, dne 8. 5. 2007, pod opr.
št. Dn 5848/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 141/2-šu/92 z dne 5. 2. 1992,
sklenjene med Mestom Ljubljana, Mestni
trg 1, kot prodajalcem in Borisom Žagarjem,
Tugomerjeva 20, Ljubljana, kot kupcem, za
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enosobno stanovanje št. 4, v I. nadstropju
zgradbe na naslovu Tugomerjeva 20, Ljubljana (sedaj vpisano v podvl. št. 4519/4,
k.o. Zgornja Šiška),
– menjalne pogodbe z dne 16. 12. 1992,
med Dušanom Markovičem, Brajnikova 30,
Ljubljana in Borisom Žagarjem, Tugomerjeva 20, Ljubljana, za enosobno stanovanje
št. 4, v I. nadstropju zgradbe na naslovu
Tugomerjeva 20, Ljubljana (sedaj vpisano v
podvl. št. 4519/4, k.o. Zgornja Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 6. 2007
Dn 3326/2005
Os-12240/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog predlagateljice Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, zaradi dopolnitve
zemljiške knjige, dne 13. 4. 2007 sklenilo:
na
podlagi
popisnega
lista
GURS-a, Območne geodetske uprave Koper št. 90311-3848/2005-2 z dne 30. 8.
2005, identifikacijskega potrdila Podjetja
za geodetsko, gradbeno in svetovalno dejavnost d.o.o. z dne 10. 2. 2003, delnega
historičnega z.k. izpiska št. 5843/2005 za
parc. št. 9507/3, ne več veljavne k.o. Piran
II, dopisov GURS-a, Območne geodetske
uprave Koper št. 90310-118/2005-2 z dne
26. 7. 2005 in 30. 8. 2005, delnega posestnega lista GURS-a št. 90311-3848/2005
z dne 30. 5. 2005, načrta parcele št. 63,
k.o. Piran, GURS-a z dne 7. 4. 2006, kopije
starega - neveljavnega katastrskega načrta
parc. št. 9507/3, k.o. Piran II, se v korist
Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran, glede
nevpisane zemljiške parcele - nepremičnine
s parc. št. 63, k.o. Piran, v naravi pašnik v
izmeri 802 m2, začne postopek dopolnitve
zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Piranu poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost in popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena tega zakona.
Oklic o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige se nabije tudi na oglasni deski
sodišča.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 4. 2007
Dn 1638/2006
Os-12241/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti, na predlog predlagatelja Edija Milotiča, Cvetna pot 3, Portorož, ki ga zastopa
odv. mag. Gregor Velkaverh iz Kopra, zaradi
dopolnitve zemljiške knjige, dne 5. 4. 2007
sklenilo:
na podlagi dopisa GURS-a, Območne geodetske uprave Koper št.
02112-778/2006-3 z dne 18. 4. 2006, načrta parc. št. 1484/5, k.o. Portorož (št. potrdila GURS-a 02112-778/2006-4), potrdila
o opisnih podatkih o parceli GURS-a št.
02112-778/2006-4 z dne 18. 4. 2006, do-
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pisa GURS-a št. 90312-50/2004-2 z dne
18. 2. 2004, o primerjavi izmer nove in stare
parcelne številke, mapnih kopij št. 1-3, katastrskega načrta s spremembami, pogodbe o prenosu pravice uporabe zemljišča št.
464-76/68-69 z dne 22. 12. 1969, sklenjene
med Občino Piran in Ivanom Milotičem, kot
uporabnikom, Sklepa SKIS Občine Piran št.
26-50-12/82 z dne 26. 10. 1982, o dodelitvi
funkcionalnega zemljišča ter sklepa o dedovanju opr. št. D 172/89 z dne 8. 9. 1989, po
pok. Ivanu Milotiču, umrlem dne 8. 9. 1989,
se v korist Edija Milotiča, Cvetna pot 3, Portorož, glede (nevpisane) zemljiške parcele
- nepremičnine s parc. št. 1484/5, k.o. Portorož, v naravi njiva 75 m2, začne postopek
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Piranu poziva vse
imetnike pravic na nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost in popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige iz 1. točke prvega
odstavka 229. člena tega zakona.
Oklic o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige se nabije tudi na oglasni deski
sodišča.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 13. 4. 2007
Dn 843/2007
Os-17598/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Martine Horvat, Strossmayerjeva 16, Ljubljana, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 6. 1995, sklenjene med
prodajalcema Nerminom Somunom, roj.
14. 10. 1960 in Renato Somun, roj. 27. 12.
1962 ter kupcema Miranom Horvatom, roj.
28. 9. 1955 in Martino Horvat, roj. 4. 11.
1966, za nepremičnino, stanovanje št. 24, v
7. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ulica 30,
v izmeri 75,43 m2, s pomožnim prostorom v
izmeri 2,76 m2 (identif. št. 2016-11-18), na
parc. št. 1554/31, k.o. Blekova vas.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Martine Horvat, roj. 4. 11. 1966, Strossmayerjeva 16, Ljubljana na podlagi te in
ostalih listin.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 8. 6. 2007
Dn 1058/2007
Os-19097/07
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
družbe Telmak d.o.o., Logatec, Tržaška cesta 87b, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10.
1991, sklenjene med Marjanom Pišljarjem,
roj. 1. 5. 1961, kot prodajalcem in Stanovanjsko zadrugo Logatec, kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe št. 1/93 z dne
7. 1. 1993, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Logatec, kot prodajalko in Kmetijsko
zadrugo Logatec, kot kupovalko,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini z oznako ident. št. 28.E (2015
569 28), poslovni prostor v etaži 2 (pritličje), Tržaška cesta 87b, Logatec, v izmeri

113,28 m2, vpisanem v podvl. št. 1981/28,
k.o. Gorenji Logatec, last Marjana Pišljarja,
roj. 1. 5. 1961, Rovte, Rovtarske Žibrše 35.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist družbe Telmak d.o.o., Logatec, Tržaška cesta 87b.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10.
1991 in kupoprodajne pogodbe št. 1/93 z
dne 7. 1. 1993 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 6. 2007
Dn 1001/2007
Os-17366/07
Okrajno sodišče v Žalcu po sodnici Mileni Lesjak Tratnik, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Vard d.o.o., storitve in trgovina, Oblakova 32, Celje, ki ga zastopata
odvetnika Marjan Feguš in Tomaž Bromše
iz Celja, na podlagi 237. člena Zakona o
zemljiški knjigi (ZZK-1), dne 19. 4. 2007,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 15. 12. 1998, sklenjene med prodajalcema Miroslavom in Leandro Krempuš,
oba Škofja vas 33/b, Škofja vas ter kupcem
Happy Holidays d.o.o., Mestni trg 5/b, Žalec,
za nepremičnino, parc. št. 149/11 - poslovna stavba v izmeri 26 m2, vpisano pri vl. št.
1603, k.o. Gotovlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Vard d.o.o., storitve in
trgovina, Oblakova 32, Celje.
Imetnike pravic se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 19. 4. 2007

Amortizacije
N 711/2007
Os-10843/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na
predlog Slovenskih železnic d.d., Sekcija
za vleko, Kurilniška 6, Maribor, teče postopek za razveljavitev 4 delnic v apoenih od
I-A-19332 do I-A-19335, KRS Tabor d.d.
Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2007
N 739/06
Os-17963/07
V nepravdnem postopku predlagateljice
Karin Lah, Reberškova ul. 25, Maribor, zoper nasprotnega udeleženca Kabelsko razdelilni sistem Tabor, d.d., Maribor, Kardeljeva c. 49, v postopku za razveljavitev listin
(amortizacija listin), in sicer 2 navadni imenski delnici – kosovni, KRS Tabor d.d., Karde-
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ljeva c. 49, Maribor, po apoenih I-A-17513 in
I-A-17515, 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 najdeni
listini predložijo sodišču ter vse upravičence
iz listine, 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, bosta zgoraj navedeni
listini razveljavljeni.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 6. 2007
N 715/06
Os-18541/07
V nepravdnem postopku predlagateljice Tatjane Furman Murko, Ljubljanska 100,
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-8931 do I-A-8933, 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 najdeno listino predložijo sodišču
ter vse upravičence iz listine, 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 razveljav
ljene.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 32/2007
Os-18885/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici-svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Štefana Hančiča,
Dragatuš 14a, Dragatuš, ki ga zastopa pooblaščenec Jože Vardjan, odvetnik v Črnomlju, proti toženim strankam neznanim
dedičem neznanega bivališča po neznano
kje in kdaj umrlima Matiji Jermanu, nazadnje
znano bivališče Paka 23, Črnomelj in Heleni
Poč, nazadnje znano bivališče Semič 64,
Semič, zaradi priznanja lastninske pravice in
izstavitve z.k. listine, pcto 600 EUR, v smislu
82 člena Zakona o pravdnem postopku, dne
1. 6. 2007 postavlja začasnega zastopnika
neznanim dedičem neznanega bivališča po
neznano kje in kdaj umrlima Matiji Jermanu,
nazadnje znano bivališče Paka 23, Črnomelj
in Heleni Poč, nazadnje znano bivališče Semič 64, Semič.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Anton Zajc, Ul. 21. oktobra 19a,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene stranke neznane dediče neznanega
bivališča po neznano kje in kdaj umrlima
Matiji Jermanu, nazadnje znano bivališče
Paka 23, Črnomelj in Heleni Poč, nazadnje
znano bivališče Semič 64, Semič, vse do
takrat dokler le-te 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 1. 6. 2007

I 208/2007
Os-18527/07
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 2007/208, upnika Študentski servis
d.o.o., Maribor, ki ga zastopa odv. družba
Čeferin o.p.d.n.o. iz Grosuplja, proti dolžniku
Mertur Kabashi, Ul. Milana Majcna 47, Ljubljana, zaradi izterjave 1.020,27 EUR s pp,
sklenilo, da se dolžniku Merturin Kabashiju, Ul. Milana Majcna 47, Ljubljana, postavi
začasni zastopnik, odvetnik Miran Gjurin iz
Kamnika. Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 6. 2007
I 1907/2001
Os-17723/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Nini Bogataj, v izvršilni zadevi upnika
Si.mobil, telekomunikacijske storitve, d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. družba odvetniki Šelih & partnerji,
o.p., d.n.o., Ljubljana, zoper dolžnika Zorana
Rajkovića, Zoletova 5, Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, zaradi izterjatve 479,55
EUR s pp, dne 4. 6. 2007 sklenilo: dolžniku
Zoranu Rajkoviću, EMŠO 0304974500476,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica
5, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo dolžnika zastopala vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 6. 2007
III P 145/2007
Os-18123/07
Okrajno sodišče v Mariboru je dne 14. 6.
2007, na podlagi 5. točke II. odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. RS, št. 26/99 in 96/02), v pravdni zadevi tožeče stranke Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper toženo
stranko Mirana Rotarja, Steinbachstrasse 7,
Besigheim, Nemčija, zaradi plačila 3.260,95
EUR, toženi stranki Miranu Rotarju postavilo
začasno zastopnico Matejo Logar, odvetnico
iz Maribora, Partizanska cesta 20, Maribor.
Začasna zastopnica bo v zgoraj navedenem pravdnem postopku zastopala toženo
stranko vse do takrat, dokler ne bo tožena
stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler ne bo organ, pristojen za socialne zadeve, sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 6. 2007
I 1559/2005
Os-19100/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica,
Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, Koper, ki jo zastopa odv. Andrej
Jarkovič, zoper dolžnika Hozanovič Fikrita,
Hrastje 16, Novo mesto, zaradi izterjatve
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273,04 EUR pp, sklenilo: dolžniku Hozanovič Fikritu, nazadnje stanujočem Hrastje 16,
Novo mesto, se postavi začasni zastopnik
- odvetnik Zvonko Irt, Hladnikova ulica 2,
Novo mesto.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to od dneva
postavitve pa vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler pristojni Center
za socialno delo ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 14. 6. 2007
P 2/2007
Os-17450/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Draga Nadoha, Zagorje 91,
Pivka, zoper tožečo stranko Ivana Milavca,
Zagorje 62, Pivka, sedaj Sao Paulo, Itapolis,
Brazilija, neznano kje, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
1.877,82 EUR), na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, izven naroka dne
13. 4. 2007, tožencu Ivanu Milavcu, Zagorje
62, Pivka, sedaj Sao Paulo, Brazilija, neznano kje, sodišče postavlja začasno zastopnico, odvetnico Vido Andrejašič, Prešernova
ulica 1, 6230 Postojna.
Začasna skrbnica odvetnica Vida Andrejašič ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice. Te pravice ima
vse dotlej, dokler stranka oziroma skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika (83. člen ZPP).
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 13. 4. 2007

Oklici dedičem
II D 885/03
Os-19098/07
Po dne 30. 10. 2003 umrlem Jožefu Lešniku, roj. 12. 3. 1923, državljanu Republike Slovenije, upokojencu, vdovcu, nazadnje
stanujočem Jezdarska ul 12., v Radizelu, se
poziva dediče, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se priglasijo pri tukajšnjem
sodišču v zadevi opr. št. II D 885/03 najkasneje v roku enega leta.
Po preteku enega leta pa sodišče opravi
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 6. 2007
D 249/2002
Os-19025/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Olgi Praznik,
roj. 23. 10. 1925 in umrli dne 11. 7. 1999, iz
Nemčije, Klenzestr. 52a, München, izdaja
naslednji oklic:
pozivajo se neznani dediči po pokojni Olgi
Plaznik, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer Majdi
Ani Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v
roku 1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 20. 6. 2007
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Oklici pogrešanih
N 5/2007
Os-18059/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca Rihter, v nepravdni
zadevi predlagatelja Branka Gašperšiča,
Gabrovica pri Črnem Kalu 28, ki ga zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič iz Loke
9, Črni Kal, zoper nasprotnega udeleženca
Josipa Ivančiča, pok. Antona iz Gabrovice
pri Črnem Kalu, ki ga zastopa skrbnica za
poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva
19, Ankaran, zaradi razglasitve pogrešanega za mrtvega, Josipa Ivančiča, dne 4. 6.
2007 sklenilo:
uvede se postopek razglasitve za mrtvega pogrešanega Josipa Ivančiča pok. Antona, Gabrovica pri črnem Kalu.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju in smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2007
N 3/2007
Os-18060/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca Rihter, v nepravdni
zadevi predlagatelja Branka Gašperšiča,
Gabrovica pri Črnem Kalu 28, ki ga zastopa pooblaščenka Jasna Rajčevič iz Loke
9, Črni Kal, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Ivančiča pok. Antona, Gabrovica
29, Črni Kal, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa, Ivančičeva 19,
Ankaran, zaradi razglasitve pogrešanega za
mrtvega, Jožefa Ivančiča, dne 4. 6. 2007
sklenilo:
uvede se postopek razglasitve za mrtvega pogrešanega Jožefa Ivančiča pok. Antona, Gabrovica 29, Črni Kal.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku ega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 729/2007
Rg-17564/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba SLADCO trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., s sedežem v Kopru,
Kolodvorska cesta 2, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/07432/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine družbe z dne 10. 5. 2007.
Družbenika Julijan Višnjevec, Stjenkova
ulica 13, Koper in Rajko Vodišek, Vegova
ulica 2, Koper, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenega nobenega delavca in da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, prevzameta družbenika Julijan Višnjevec in Rajko Vodišek, in sicer vsak eno
polovico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v petnajstih dneh
od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 4. 6. 2007
Srg 906/2007
Rg-19049/07
Družba HASLINDA, trgovina raznovrstnega blaga, d.o.o., s sedežem Dobravska ulica 11, Slovenski Javornik, Jesenice, vpisana na reg. vl. št. 1/08500/00
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Pašić Ahmed, Slovenski Javornik, Dobravska
ulica 11, 4270 Jesenice in Porić Amir, Mokrška ulica 40, 1000 Ljubljana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v petnajstih 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 5764/2007
Rg-17729/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dej Habjanič Kobetič storitve in posredništvo, d.n.o., Ljubljana, objavlja sklep:
Dej Habjanič - Kobetič storitve in posredništvo, d.n.o., Ljubljana, Celovška
cesta 144, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine dne 30. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnika sta Habjanič Srečko, Celovška cesta 144, Ljubljana in Kobetič Maja,
Ružmarinka 19, Zagreb, ki prevzemata obveznost 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 petnajstih 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 6254/2007
Rg-18874/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Coing Laharnar & Co. Podjetje za consulting inženiring
d.n.o., Pod Ostrim vrhom 10, Trbovlje objavlja sklep:
družba Coing Laharnar & Co Podjetje
za consulting in inženiring d.n.o., Pod
Ostrim vrhom 10, Trbovlje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta: Fekonja Lidija, Kajuhova 34/a, Ljubljana in Laharnar Branko, Pod
Ostrim vrhom 10, Trbovlje, ki prevzemata
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 petnajstih
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 15. 6. 2007
Srg 6126/2007
Rg-19982/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Osti Quantum,
poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Zarnikova ulica 6, ki jo zastopa odvetnik Gregor
Zupančič iz Ljubljane, objavlja sklep:
družba Osti Quantum, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Zarnikova ulica 6,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mišanović Osti Marcel,
Ljubljana, Zarnikova ulica 6, 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 28. 6. 2007
Srg 327/2007
Rg-15607/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe 6688 trgovina d.o.o.,
Novo mesto, Cankarjeva ul. 13, objavlja
sklep:
družba 6688 trgovina d.o.o., Novo mesto, Cankarjeva ul. 13, vpisana na reg. vl. št.
1-04921/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica in edina družbenica
je Zhang Xiaofang, Novo mesto, Seidlova cesta 12, z ustanovitvenim kapitalom
2.100.000 SIT, ki prevzema vso obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 2.100.000 SIT
in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Zhang Xiaofang.
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 Novem mestu
dne 23. 5. 2007
Srg 299/2007
Rg-19102/07
Družba MT Holding podjetje za upravljanje, vodenje, financiranje in svetovanje d.o.o., reg. št. vl. 1/9817-00, katere edini
družbenik je Michael Theis, Hermelsbacher
Weg 38, 57072 Siegen, Zvezna republika
Nemčija, po sklepu družbenika z dne 24. 4.
2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom prevzame Michael
Theis, Hermelsbacher Weg 38, 57072 Siegen, Zvezna republika Nemčija.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 6. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Andonoski Zlatko, Prešernova ulica 013,
Kranj, potni list, št. P01142640, izdala UE
Kranj. gnk-264986
Balija Elvis, Bevke 044, Log pri Brezovici,
potni list, št. P01103977, izdala UE Vrhnika.
gnj-264687
Baruca Biljana, Cankarjevo nabrežje 001,
Piran – Pirano, potni list, št. P00627933,
izdala UE MZZ. gnb-264745
Bele Denis, Smrečnikova ulica 011, Novo
mesto, potni list, št. P00411585, izdala UE
Novo mesto. gns-264728
Beranek Marko, Klemenova ulica 012,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00392050,
izdala UE Ljubljana. gnx-264723
Berlogar Olga, Dolenje Kamence 086,
Novo mesto, potni list, št. P00849301, izdala
UE Novo mesto. gns-265003
Bernik Nadja, Partizanska cesta 023,
Višnja Gora, potni list, št. P00406339, izdala
UE Grosuplje. gnx-264998
Bohnec Ivan, Begunjska ulica 004, Kranj,
potni list, št. P00411677, izdala UE Kranj.
gnz-264696
Borščak Martina, Cesta dr. Tineta Zajca
003, Kamnik, potni list, št. P00924344,
izdala UE Kamnik. gnh-264714
Brajlih Bojan, Triglavska ulica 012,
Bled, potni list, št. P00385708, izdala UE
Radovljica. gne-264992
Brišnik Matjaž, Zapotok 155, Ig, potni
list, št. P00239491, izdala UE Ljubljana.
gnj-264762
Cepič Žiga, Savska cesta 051, Bled, potni
list, št. P00847682, izdala UE Ljubljana.
gnh-264689
Cerovski Frančiška, Dobriša vas 043B,
Petrovče, potni list, št. P00262281, izdala
UE Žalec. gnc-264769
Cigale Peter, Celovška cesta 264,
Ljubljana, potni list, št. P00616324, izdala
UE Ljubljana. gny-264772
Cigüt Zoltan, Borejci 012, Tišina, potni
list, št. P00627234, izdala UE Murska
Sobota. gnu-264776
Cimerman Janez, Glinškova ploščad
016, Ljubljana, potni list, št. P00786410,
izdala UE Ljubljana. gnp-264781
Černigoj Matej, Steletova cesta 005,
Kamnik, potni list, št. P00624658, izdala UE
Kamnik. gnu-265001
Čuden Hilda, Spodnje Gorje 010A,
Zgornje Gorje, potni list, št. P00048457,
izdala UE Radovljica. gnr-264729
Čulk Jernej, Parižlje 007A, Braslovče,
potni list, št. PB0000810, izdala UE Žalec.
gnw-264749
Drobnič Tina, Globel 014, Sodražica,
potni list, št. P00774838, izdala UE Ribnica.
gnp-264731
Duh Jasmina, Celestrina 008, Malečnik,
potni list, št. P00932720, izdala UE Ruše.
gny-264747
Duh Timotej Leonard, Celestrina 008,
Malečnik, potni list, št. P00932715, izdala
UE Ruše. gnx-264748

Gabrovšek Mojca, Mala ulica 010,
Horjul, potni list, št. P00766111, izdala UE
Ljubljana. gny-264697
Gašperšič Miha, Jakčeva ulica 021,
Ljubljana, potni list, št. P00913241, izdala
UE Ljubljana. gnd-264718
Glamočanin Vesna, Ulica Hermana
Potočnika 025, Ljubljana, potni list,
št. P00076803, izdala UE Ljubljana.
gns-264753
Glažer Blaž, Vas 28, Radlje ob Dravi,
potni list, št. 001655351. gnk-264911
Gojkovič Boštjan, Ribiška pot 004, Ptuj,
potni list, št. P01091682, izdala UE Ptuj.
gnm-264684
Golob Anton, Dvorjane 061, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00247115, izdala UE
Maribor. gnq-264755
Grabnar Katarina, Hafnerjeva ulica
006A, Ljubljana – Šentvid, potni list, št.
P00802652, izdala UE MZZ. gng-264765
Grajzar Miloš, Pintarjeva ulica 002,
Kranj, potni list, št. P00946770, izdala UE
Kranj. gnb-264695
Grce Radomir, Reboljeva ulica 014,
Ljubljana, potni list, št. P01092784, izdala
UE Ljubljana. gnw-264999
Grosar Kiti, Vrhovlje pri Kojskem 004A,
Kojsko, potni list, št. P00712099, izdala UE
Nova Gorica. gnz-264771
Habjanič Gregor, Pesnica pri Mariboru
021, Pesnica pri Mariboru, potni list,
št. P01052918, izdala UE Pesnica.
gnc-264744
Hanželič Danijel, Dornava 040A,
Dornava, potni list, št. P00316716, izdala
UE Ptuj. gnv-264700
Hočevar Kristina, Ulica Molniške čete
001, Ljubljana, potni list, št. P00692864,
izdala UE Ljubljana. gnt-265002
Homer Tomaž, Knapovška ulica 012,
Mežica, potni list, št. P00675240, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnt-264702
Hrovatin Petra, Topniška ulica 070,
Ljubljana, potni list, št. P00891983, izdala
UE Ljubljana. gnf-264716
Jarkovič Mojca, Spodnje Gorje 022,
Zgornje Gorje, potni list, št. P00958605,
izdala UE Radovljica. gnu-264701
Javornik Iztok, Pod topoli 089, Ljubljana,
potni list, št. P00867799, izdala UE Ljubljana.
gnl-264785
Jovanović Borislav, Cesta na Markovec
011, Koper – Capodistria, potni list, št.
PB0152541, izdala UE Koper. gnu-264751
Jović Milijana, Grudnova ulica 001, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00903893,
izdala UE Koper. gnd-264693
Kavčnik Kristina, Stara cesta 023,
Brezovica
pri
Ljubljani,
potni
list,
št. P00891003, izdala UE Vrhnika.
gnh-264989
Kirn Andrej, Dobravica 015, Šentjernej,
potni list, št. P00893763, izdala UE Novo
mesto. gni-264988
Klančnik Amalija Milena, Ramovševa
ulica 053, Ljubljana, potni list, št. P00113355,
izdala UE Ljubljana. gnb-264770
Klančnik Jožef, Ramovševa ulica 053,
Ljubljana, potni list, št. P00113366, izdala
UE Ljubljana. gns-264778

Klaneček
Jakob,
Sedlašek
089,
Podlehnik, potni list, št. P00674033, izdala
UE Ptuj. gnw-264699
Kobe Miha, Log 001, Postojna, potni
list, št. P00892772, izdala UE Postojna.
gno-264682
Kokotec Urban, Na Otoku 010, Celje,
potni list, št. P00750774, izdala UE Celje.
gnk-264711
Kolenović Sead, Tekstilna ulica 012,
Kranj, potni list, št. P00894032, izdala UE
Kranj. gnn-264708
Koren Marijan, Dekani 085, Dekani,
potni list, št. P00100267, izdala UE Koper.
gns-264678
Kostrevc Milena, Dolga Raka 019, Raka,
potni list, št. P00749060, izdala UE Krško.
gnr-264679
Kovačič Nina, Globočnikova ulica 026,
Postojna, potni list, št. P00553197, izdala
UE Postojna. gnn-264683
Kovič Matej, Belokranjska ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00890224, izdala
UE Ljubljana. gne-264717
Kozina Uroš, Dergomaška ulica 017,
Ljubljana, potni list, št. P00306861, izdala
UE Ljubljana. gnt-264752
Koželj Gregor, Cesta na Vrhovce 003,
Ljubljana, potni list, št. P00603578, izdala
UE Ljubljana. gnm-264784
Kristl Darko, Vetrinjska ulica 010,
Maribor, potni list, št. P00925511, izdala UE
Maribor. gnj-264987
Kuhar Bojan, Prvomajska ulica 013,
Sevnica, potni list, št. P00508718, izdala
UE MNZ. gnp-264756
Kumar Branko, Snežatno 023, Kojsko,
potni list, št. P00278038, izdala UE Nova
Gorica. gng-264690
Kunšič Marija, Pri mostiščarjih 006,
Ljubljana, potni list, št. P00379671, izdala
UE Ljubljana. gnw-264774
Kutin Vito, Slomškov trg 011, Maribor,
potni list, št. P01073317, izdala UE Maribor.
gni-264763
Lang Selvija Sanja, Ulica Vita Kraigherja
016, Maribor, potni list, št. P00754951,
izdala UE Maribor. gnf-264991
Lorber Dejan, Vosek 016A, Pernica,
potni list, št. P00749150, izdala UE Maribor.
gnq-264680
Makelja Matic, Drnovškova pot 017,
Kamnik, potni list, št. P00945969, izdala UE
Nova Gorica. gnz-264996
Makelja Nika Barbara, Drnovškova pot
017, Kamnik, potni list, št. P00878176,
izdala UE Nova Gorica. gnv-265000
Malovrh Mojca, Zaloška cesta 078A,
Ljubljana, potni list, št. P00447008, izdala
UE Ljubljana. gnx-264698
Marušič Martina, Ulica Vojke Šmuc
012, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00636612, izdala UE Koper. gnt-264677
Matko Jožica, Ulica Slavka Gruma 004,
Novo mesto, potni list, št. P01134900, izdala
UE Novo mesto. gnp-264681
Medić Rade, Šentjakob 041, Ljubljana
– Črnuče, potni list, št. P00223185, izdala
UE Ljubljana. gnv-264725
Meglič Jera, Kovorska cesta 023, Tržič,
potni list, št. P00946231, izdala UE Tržič.
gno-264707

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Memeti Ardijan, Zlatoličje 109, Starše,
potni list, št. P00629237, izdala UE Maribor.
gnu-264726
Menart Svit, Ulica Gubčeve brigade 110,
Ljubljana, potni list, št. P00938129, izdala
UE Ljubljana. gng-264740
Metlikovec Dean, Ulica XXX. divizije 050,
Solkan, potni list, št. P00773949, izdala UE
Nova Gorica. gnk-264736
Mihevc Ignac, Gradišnikova ulica 006,
Borovnica, potni list, št. P01083005, izdala
UE Koper. gng-264990
Milić Radenko, Brilejeva ulica 019,
Ljubljana, potni list, št. P00963083, izdala
UE Ljubljana. gnl-264760
Milošević Svetlana, Rajšpova ulica 005,
Ptuj, potni list, št. P00669700, izdala UE
Ptuj. gno-264782
Milutinović Jelena, Šmartinska cesta
001, Ljubljana, potni list, št. P00311916,
izdala UE Ljubljana. gnw-264724
Mladenović Bogdan, Breznikova cesta
075, Domžale, potni list, št. P01056879,
izdala UE Domžale. gnz-264746
Mlinarič Domen, Javornik 060, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00290999, izdala
UE Ravne na Koroškem. gns-264703
Mujčić Emil, Jenkova cesta 009, Velenje,
potni list, št. P00002589, izdala UE Velenje.
gnm-264734
Naglič Matjaž, Kolesarska pot 009,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00109984,
izdala UE Ljubljana. gnl-264735
Nared Boštjan, Kovačeva ulica 006,
Cerknica, potni list, št. P00381739, izdala
UE Cerknica. gno-264757
Nikolić Davor, Župančičeva ulica 007,
Domžale, potni list, št. P00856228, izdala
UE Domžale. gnj-264712
Novak Helena, Gunceljska cesta 001,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00657120,
izdala UE Ljubljana. gny-264722
Oberstar Špela, Likozarjeva ulica 027,
Kranj, potni list, št. P00899390, izdala UE
Kranj. gnc-264694
Osmančević Denis, Šmartinska cesta
018, Ljubljana, potni list, št. P00946980,
izdala UE Ljubljana. gnr-264779
Osmančević Mersiha, Šmartinska cesta
018, Ljubljana, potni list, št. P00384635,
izdala UE Ljubljana. gnv-264775
Ostrovška Roland, Ulica na Livado 008,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00146256,
izdala UE Ajdovščina. gnl-264710
Oštir Ivan, Ložarjeva ulica 020, Ljubljana
– Črnuče, potni list, št. P00739424, izdala
UE Ljubljana. gnb-264995
Palamar Damir, Jurčkova cesta 148,
Ljubljana, potni list, št. PB0101259, izdala
UE Ljubljana. gnv-264750
Pintar Matej, Rečiška cesta 022A,
Bled, potni list, št. P00107016, izdala UE
Radovljica. gnq-264730
Pitamic Boža, Derčeva ulica 037,
Ljubljana, potni list, št. P00946847, izdala
UE Ljubljana. gnh-264739
Pleško Drago, Pri mostiščarjih 014,
Ljubljana, potni list, št. P00368581, izdala
UE Ljubljana. gnk-264761
Poštrak Zinka, Zgornja Korena 063,
Zgornja Korena, potni list, št. P00257915,
izdala UE Maribor. gnh-264764
Prusnik Katarina, Na gmajni 015,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P01110898,
izdala UE Ljubljana. gni-264738
Rankel Tina, Ulica bratov Potočnikov
019, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00395541, izdala UE Ljubljana.
gnx-264773

Rojs Aljoša, Predilniška ulica 003,
Maribor, potni list, št. P01016580, izdala UE
Maribor. gne-264742
Samardžič Gregor, Prevalje pod Krimom
038, Preserje, potni list, št. P00785139,
izdala UE Ljubljana. gnn-264783
Selimanović Isak, Kozarska cesta 002,
Ljubljana, potni list, št. P00830142, izdala
UE Ljubljana. gnb-264720
Sila Borut, Dolnje Ležeče 071, Divača,
potni list, št. P00498569, izdala UE Sežana.
gnq-264705
Simčič Marko, Zabiče 064, Ilirska
Bistrica, potni list, št. P00383331, izdala UE
Ilirska Bistrica. gne-264692
Simonović Mario, Cesta 24. junija 066,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00934343,
izdala UE Grosuplje. gnf-264691
Slatinšek
Helena,
Gozdna
pot
007A, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P00946944, izdala UE Ljubljana.
gnq-264780
Sterniša Nedjeljka, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, potni list, št. P00672913, izdala UE
Maribor. gnt-264727
Stojanović Boban, Dunajska cesta 338,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00776678,
izdala UE Ljubljana. gnf-264741
Stojanovski Srđan, Erjavčeva ulica 015,
Nova Gorica, potni list, št. P00108296,
izdala UE Nova Gorica. gnc-264994
Šah Jaka, Lisce 017, Celje, potni list, št.
PB0029552, izdala UE Celje. gnd-264768
Šehović Muhamed, Cesta maršala Tita
071, Jesenice, potni list, št. P00294622,
izdala UE MNZ. gnk-264686
Šenveter Danijel, Vrazova ulica 044,
Maribor, potni list, št. P00931614, izdala UE
Maribor. gnr-264754
Šeruga Malvina, Gorička ulica 012,
Murska Sobota, potni list, št. P00439840,
izdala UE Murska Sobota. gnd-264743
Šraj Uroš, Čadramska vas 019,
Poljčane, potni list, št. P01164842, izdala
UE Slovenska Bistrica. gno-264732
Štular Primož, Layerjeva ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00886226, izdala
UE Ljubljana. gnc-264719
Tagliatti Albreht Sara, Goriška cesta 007,
Cerkno, potni list, št. PB0018944, izdala UE
Idrija. gnm-264709
Taletović Meho, Kidričeva ulica 031B,
Nova Gorica, potni list, št. PB0023562,
izdala UE Nova Gorica. gne-264767
Tatalović Branka, Kidričeva ulica 002,
Kočevje, potni list, št. P00937785, izdala
UE Kočevje. gnn-264758
Tavčar Janko, Povir 062, Sežana, potni
list, št. P00541302, izdala UE Sežana.
gnp-264706
Trabe Maja, Metelkova ulica 017,
Ljubljana, potni list, št. P00918760, izdala
UE Ljubljana. gng-264715
Triplat Mina, Gorenjska ulica 056,
Bled, potni list, št. P00655044, izdala UE
Radovljica. gnl-264685
Trivundža Milan, Ulica Franca RozmanaStaneta 005, Kranj, potni list, št. P00043385,
izdala UE Kranj. gni-264688
Udrih Aleš, Savinjska ulica 036, Šempeter
v Savinjski dolini, potni list, št. P00717697,
izdala UE Žalec. gnd-264993
Užmah Milena, Lisce 017, Celje, potni
list, št. P00971674, izdala UE Celje.
gnf-264766
Vatovec Tina, Spodnja Slivnica 054A,
Grosuplje, potni list, št. P01001758, izdala
UE Grosuplje. gni-264713
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Vehar Janko, Osojna pot 003, Izola –
Isola, potni list, št. P00082753, izdala UE
Izola. gnj-264737
Vidic Grega, Pot na Zajčjo goro 078,
Sevnica, potni list, št. P01009738, izdala UE
Sevnica. gnn-264733
Vidoševič Denis, Rožna ulica 006,
Kočevje, potni list, št. P00014925, izdala
UE Kočevje. gnm-264759
Vilić Violeta, Bobrova ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00714413, izdala
UE Ljubljana. gnt-264777
Volk Darko, Kačiče-Pared 015, Divača,
potni list, št. P00778060, izdala UE Sežana.
gnr-264704
Vranješ Branimir, Vodovodna cesta 013,
Ljubljana, potni list, št. P00683774, izdala
UE Ljubljana. gnz-264721
Žagar Katja, Ulica bratov Praprotnik 020,
Naklo, potni list, št. P00121800, izdala UE
Kranj. gny-264997

Osebne izkaznice preklicujejo
Abramović Valter, Razgledna pot 3,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000559022. gnx-264573
Ajeti Esad, Žaucerjeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000003050.
gnr-264804
Ambrož Manica, Bartlova ulica 1,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000943882. gnh-264589
Andoljšek Branko, Opekarska 3,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000823253.
gnx-264398
Andrišević Irena, Cesta v Zgornji Log 95,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001854302.
gno-264907
Anžič Jožica, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000219448.
gns-264803
Bajnoci Albreht Špela, Ulica Ivana
Turšiča 5, Sežana, osebno izkaznico, št.
002019457. gni-264938
Balažič Ivon, Stara cesta 7, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001827811.
gng-264590
Bečka Andrej, Linhartova cesta 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002033126.
gnn-264808
Bencak Srečko, Renkovci 146/a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001546855. gnd-264643
Benedik
Marijan,
Racovnik
48,
Železniki, osebno izkaznico, št. 000723925.
gnp-264606
Berghaus Jasmina, Ulica tabornikov 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001169326.
gnl-264560
Biljali Muhamet, Loška cesta 1,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001866034.
gns-264378
Blaževič Blaženko, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001976464.
gnt-264802
Boh Mirko, Jarška cesta 71, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001175701.
gns-264978
Borenović Mirko, Moškričeva ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000585063.
gnq-264805
Božič Janez, Belovo 4, Laško, osebno
izkaznico, št. 000884312. gnb-264620
Breg Feliks, Štrekljeva ulica 44,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001944726.
gnz-264371
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Bregovič
Dejvid,
Zgornji
Duplek
142/g, Spodnji Duplek, osebno izkaznico,
št. 002108103. gnh-264564
Brenčič Saša, Gozdna pot 1/d,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001413588.
gnv-264400
Brodar Sanja, Ulica bratov Učakar 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001961455.
gno-264807
Brodnjak Matjaž, Hajdoše 32, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001788527.
gne-264492
Brumec Sebastijan, Zagorska ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001215491.
gno-264557
Brumnić Peter, Kvedrova cesta 24t,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001450758.
gnu-264801
Buba Dmitar, Levstikova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000520270.
gnp-264806
Bubnjević Jan, Bernetičeva ulica 16,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001607869. gnq-264580
Cerar Zdenka, Stritarjeca cesta 5,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000957798.
gnw-264549
Cergol Marija, Prušnikova ulica 124,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001380920.
gnw-264624
Cussigh Jelka, Cesta XIV. divizije 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001638167.
gni-264563
Cvetko Branko, Žgečeva ulica 8,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001604386.
gnh-264964
Cvijić Nevenka, Jamova cesta 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000591385.
gnx-264798
Čečelič Štefka, Regrča vas 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000627699.
gnq-264405
Čečelič Štefka, Regrča vas 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 0006276999.
gnp-264406
Čeh Darjan, Ulica prvega maja
12/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 002078832.
gnb-264420
Černčec Drago, Stara cesta 62,
Hoče, osebno izkaznico, št. 000928709.
gnn-264558
Čič Tomaž, Zagon 6, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000527276. gne-264467
Črešnar Mojca, Ostrožno pri Ločah 47,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001869982. gnp-264956
Čuček Franc, Samova ulica 84,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001000487.
gny-264372
Čurič Božo, Kopivnik 1, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001392974. gnn-264933
Ćatić Abdija, Dunajskla cesta 419,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000900077.
gnm-264809
Ćehajić Sanel, Cesta Toneta Tomšiča 96,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001526658.
gns-264953
Dabižljević Silvija, Cesta maršala Tita 72,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001945464.
gnz-264646
Denžič Tadeja, Podgorje pri Pišecah 54,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000389046.
gng-264340
Dobrinjanin Branko, Maroltova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000177818.
gni-264813
Doljak Nejc, Zgornje Bitnje 121,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001715016.
gnu-264551

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Domić Matild, Cesta na Drenik 52,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001734157.
gnk-264811
Drobnič Aleksander, Tržaška cesta 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000767139.
gnj-264812
Drobnič Jožica, Spodnja Slivnica 20,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001604566.
gnv-264550
Drolc Sašo, Stegne 1, Domžale, osebno
izkaznico, št. 002108009. gnf-264491
Đukić Samo, Dunajska cesta 319/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001273573.
gnl-264810
Emeršič Martina, Osek 36, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 002118257.
gns-264653
Erjavec Jaka, Petkova ulica 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047728.
gnv-264800
Fakin Nataša, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001122885.
gnh-264814
Feher Jože, Kolodvorska ulica 14,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000692873. gnf-264641
Filip Željko, Viška cesta 497a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000032693.
gnu-264626
Fugina Simon, Na tezi 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002009598.
gng-264815
Girandon Silvo, Ulica Simona Jenka 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000398367.
gng-264490
Glažer Nika, Vas 28, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001708034.
gnl-264910
Godec Marija Magdalena, Cesta 26,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001149618.
gny-264547
Godec Tatjana, Kicar 108/c, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001185645. gnd-264418
Godina Karpo, Pražakova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000220982.
gne-264817
Gombar Polonca, Renkovci 11/c,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001719266. gnq-264330
Gorenc Zdenka, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001222790.
gnf-264816
Gutić Zamo, Novi dom 48, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000833361.
gnq-264480
Himelrajh Franc, Bistriška cesta 77,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001779403. gnv-264650
Hočevar Stanislav, Pot ilegalcev 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001473370.
gnb-264820
Hodžić Sabina, Prušnikova ulica 89,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001488893.
gnc-264819
Horvat Darko, Gasilska ulica 19,
Odranci, osebno izkaznico, št. 000123403.
gnr-264329
Horvat Marjan, Sv. Duh 277, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001218026.
gnq-264605
Hovelja Mark, Orlek 12, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001910272. gnd-264943
Hren Franc, Gabrov trg 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001245930.
gnd-264818
Hreščak Armando Radomir, Pekre,
Cotičeva ulica 17/d, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001717802. gng-264565

Hriberšek Marko, Poljane 38, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001484060.
gne-264367
Hudorovič Miha, Stranska vas 49, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001000049.
gnr-264404
Ilić Borislav, Balinarska pot 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939196.
gnz-264821
Ivanež Franci, Gradnikova cesta
113, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000804715. gnc-264569
Jagodič Karmen, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001805699.
gnj-264562
Jakomin Silvestra, Vilharjeva cesta 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000180285.
gny-264822
Jelovac Jovan, Zdenska vas 58,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001748610.
gnz-264546
Jelovčan Jana, Racovnik 28, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000371811.
gnt-264381
Jenko Sočan Maja, Prešernova cesta 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000180905.
gnx-264823
Jenko Stane, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001939093.
gnw-264799
Jerala Franc, Podbrezje 218, Brezje,
osebno
izkaznico,
št.
001569202.
gns-264553
Jerman Sabina, Maistrova ulica 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001337515.
gns-264403
Jesenko Aleš, Planina pri Sevnici 76,
Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
001849463. gnn-264633
Josipov Terezija, Zgornje Bitnje 235,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000130789.
gnr-264554
Juha Vinko, Matena 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000755336. gnw-264824
Kajin Nerina, Plavje 49/a, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000560021. gnp-264581
Kapun Marija, Jenkova ulica 1, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000710693. gnw-264574
Karabegović Zlata, Železnišarska pot
7, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000980265. gnh-264614
Kerić Rasim, Bilečanskla ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001268297.
gnr-264829
Kesič Dimic Katarina, Groharjeva
ulica 18, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000484572. gnc-264919
Kirik Ivica, Taborska cesta 3, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000853165.
gnb-264545
Kladnik Danilo, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001599736.
gnz-264471
Klander Nadja, Karlovška cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000204479.
gno-264832
Knapič Boris, Prežihova 14, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000139532.
gnv-264950
Knavs Boris, Nad Mlinščico 18,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000069358.
gnc-264619
Knez Julija, Ulica Pohorskega bataljona
213, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000225738. gnp-264831
Kočevar Tamara, Cesta 19. oktobra 19,
Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
001778218. gnd-264493
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Kogoj Maja, Trnovčeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001068535.
gnt-264827
Korošak
Lote
Štefanija,
Ulica
Frankolovskih žrtev 17/b, Celje, osebno
izkaznico, št. 000287502. gnj-264587
Kosič Klavdija, Gradišče nad Prvačino
5, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001213737. gnj-264612
Kostić Stojan, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000183684.
gnm-264834
Kovačec Aljoša, Skomarje 52, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001983078.
gnn-264408
Kovačec
Tamara,
Skomarje
52,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001983756. gno-264407
Koželj Ivan, Podboršt pri Komendi 25,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001622876.
gnw-264374
Kralj Anže, Na jasi 22, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000273416. gnb-264920
Kraševec Gašper, Log 11, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001872700.
gnd-264468
Kravanja Samo, Ulica 28. maja 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323271.
gnq-264830
Križnar Peter, Prušnikova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335501.
gnv-264825
Krmelj Janez, Hotovlja 12, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000746453.
gno-264607
Kroupa Franc, Župančičeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427190.
gnn-264833
Krum Marjetka, Novo naselje 6/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000819880.
gnu-264826
Kukanja Marko, Ulica Franca Segulina 2,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001525082.
gnd-264343
Kunčič Matko, Bohinjskla Bela 49,
Bohinjska Bela, osebno izkaznico, št.
001106520. gnu-264451
Kunstelj Lea, Katreževa pot 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001135219.
gns-264828
Lavrenčič Miloš, Podraga 70, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000130040.
gnf-264916
Leskovar Miha, Lamutova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001377863.
gnn-264908
Levstek Anton, Smelijevo naselje 16,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000449599.
gnj-264337
Lipovec Ana, Ulica Šercerjeve brigade 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001471481.
gnp-264556
Lozej Nada, Sveto 4/a, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001690176. gnj-264937
Mahorko Metka, Spodnja Polskava 94,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000314953. gnu-264976
Majhenič Mihael, Ranca 3/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001645543.
gno-264357
Majkič Ana, Zabiče 29/b, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002041774.
gnr-264979
Mantel Uroš, Stanetova ulica 32,
Celje, osebno izkaznico, št. 001390528.
gnk-264586
Marentič Požarnik Bara Olga, Vidmarjeva
ulica 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000052924. gni-264838

Marinič Andrej, Strjanci 6, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001692523. gno-264932
Markež Maj, Ulica 25. maja 14,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001929795.
gnc-264419
Markjoli Edvard, Neblo 16, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001244376.
gnt-264327
Markovič Sanja, Nušičeva ulica 14,
Celje, osebno izkaznico, št. 001314343.
gnn-264583
Marn Matjaž, Javor 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001837343. gnj-264837
Marošek Svržnjak Kari, Čopova ulica 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001555458.
gne-264592
Maršič Elizabeta, Iženkovo 1, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000663470.
gnu-264951
Matiš Tilen, Lemerje 47, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002150226.
gnl-264610
Meden Marko, Ulica Eme Starc 15,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001492082.
gnh-264939
Mehić Božica, Ulica Hermana Potočnika
33, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001053285. gng-264840
Mes Margita, Vodnikova ulica 14, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000189354.
gnk-264611
Miglič Bernarda, Falska cesta 33,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001610550.
gng-264465
Mihajlović Cvijetin, Naselje Borisa Kidriča
5, Metlika, osebno izkaznico, št. 000648274.
gnu-264376
Mihelčič Patricija, Pot na Rakovo jelšo
170, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001586779. gnh-264839
Miladinović Rok, Preglov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422867.
gnk-264836
Mitevski Nikica, Marentičeva ulica 16,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001270747.
gnd-264443
Mlekuž Vlasta, Janežičeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001647000.
gne-264567
Mohorič Luka, Privoz 11/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000444128.
gnl-264835
Mori Nika, Partizanska ulica 21, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002091605.
gng-264615
Mozetič Klavdija, Erjavčeva ulica
13, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001054639. gny-264422
Mozetič Miloš, Erjavčeva ulica 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001054648.
gni-264613
Mravlje Tina, Mizarska cesta 22,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
002035198. gnb-264370
Nagelj Franc, Petelinjek 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001755850.
gne-264617
Nemeček Špela, Račica ob Paki 10/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002021392.
gnq-264955
Neubauer Timotej Henrik, Omejčeva
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001901822. gnv-264625
Novački Lina, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001805703.
gnk-264561
Novak Sašo, Rojska cesta 18/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001669665.
gnm-264484
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Opravž Janja, Bukošek 62/a, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000258490.
gnt-264627
Ostojić Petar, Vanganelska cesta 27/b,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001308864. gnv-264575
Otoničar Kunšič Jernej Valentin,
Trubarjeva cesta 45, Velike Lašče, osebno
izkaznico, št. 001938463. gnp-264431
Ozanič Kaja, Racovnik 28, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001417090.
gnq-264380
Pagon Branko, Šolska ulica 8, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 002050964.
gnc-264469
Pakiž Ivan, Zamostec 8, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
001175367.
gny-264397
Paragi Miran, Trdinova cesta 23, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 002056760.
gnx-264548
Pavlič Darinka, Iga vas 45, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001350674.
gni-264338
Penko Marija, Gradišnikova ulica 8,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001838745.
gnr-264629
Perpar Karmen, Kamnik pod Krimom 90,
Preserje, osebno izkaznico, št. 002027302.
gnb-264445
Peršič Jan, Osek 67, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001393136.
gnx-264423
Pfajfar Dragan, Spodnja Voličina 77,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001602595.
gnf-264966
Pipan David, Ulica I. tankovske brigade 2,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001489693.
gnk-264936
Pirnar Damjana, Dolenji Maharovec
37, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001929386. gnz-264396
Plut Danijel, Vidičeva ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001282037.
gnf-264841
Počkar Angela, Neubergerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002115372.
gnz-264846
Poklukar Helena, Rutarjeva ulica 4/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002080882.
gnd-264843
Polajžer Nada, Gradišča 83, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001640233. gni-264963
Polak Vlasta, Cesta 2. grupe odredov
35, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št.
001465448. gnh-264464
Popović Nikola, Metelkova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002102989.
gnb-264845
Poreber Alojzij Ivan, Malgajeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001963372.
gnc-264844
Postružnik Tina, Kumrovška cesta 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000190868.
gne-264842
Poš Vida, Vorohova ulica 12, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000650095.
gnf-264466
Primožič Špela, Areška cesta 16,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002078324.
gnm-264609
Pust Ksenija, Marno 46, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 001069305. gnc-264594
Račič Matjaž, Mali Obrež 22, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000046251.
gnp-264931
Rambaher
Bojan,
Ješenca
31,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000282229.
gnd-264568
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Rangus Anton, Gorenje Vrhpolje
27/a, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000738506. gnf-264616
Reven Matija, Rovte 48, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001705001. gns-264628
Rode Nino, Vrh pri Površju 13, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001054475.
gnx-264623
Rodić Marijana, Mucherjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001758302.
gny-264847
Rudolf Lojze, Mrtvice 8, Stara Cerkev,
osebno
izkaznico,
št.
000643779.
gnh-264339
Sagernik Dušan, Dovje 118, Mojstrana,
osebno
izkaznico,
št.
000830503.
gny-264647
Sampl Anton, Juvanje 22, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 001875331. gnw-264649
Sarkić Erik, Rodik 41, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000386235. gne-264942
Savnik Boris, Cesta bratov Cerjakov 25,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001646146.
gnm-264409
Schiffrer Silvia, Prušnikova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002019932.
gnu-264851
Sekereš Lina, Maistrova ulica 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002154265.
gnt-264402
Selimović Fahrudin, Verd 235/c,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000284056.
gnz-264421
Seljak Katja, Pot za Bistrico 15,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000411634.
gni-264488
Senica Brina, Tavčarjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001968039.
gnt-264852
Simićević Radojca, Pod lipami 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 001803127.
gnm-264584
Slavik Nina, Ulica 25. maja 14,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001929792.
gne-264417
Slevec Franc, Stahovica 25/b, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
002104458.
gnx-264373
Sotlar Kristina, Cesta Tončke Čeč 35/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001914038.
gnp-264481
Spevan Marjana, Trate 27, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001754527.
gnq-264355
Starc Telič Saša, Neubergerjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001939644.
gnv-264850
Stopar Amalija, Cesta Tončke Čeč 35/b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001914041.
gnz-264496
Stopar Maša, Jurčkova cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001269874.
gnx-264848
Strah Zdravka, Ulica Staneta Severja 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000398050.
gnw-264849
Strašek Klavdija, Na Lipico 1, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
000897613.
gnc-264644
Strdin Košir Alenka, Spodnji trg 53,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001740436. gnl-264935
Strgar Matjaž, Gora pri Komendi 23,
Komenda, osebno izkaznico, št. 002066937.
gnz-264921
Striković Ašin, Zgornje Pirniče 19/g,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000085000.
gnm-264909
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Strniša Vilma, Cesta Tončke Čeč 104,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000352705.
gns-264328
Struna Gašper, Zgornja Kostrivnica 25,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002136056. gnu-264476
Struna Rok, Zgornja Kostrivnica 25,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002136062. gns-264478
Supin Srečko, Strmec 26, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 000095560. gnk-264961
Svržnjak Mladen, Čopova ulica 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001008241.
gnf-264591
Šabec Matilda, Jankova 15, Celje, osebno
izkaznico, št. 000231341. gno-264582
Ščavničar Veronika, Črtomirova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324317.
gns-264853
Širovnik Sašo, Hrastje 74, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001967268.
gnm-264559
Škrinjar Sebastijan, Levarska ulica 18,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001855510. gnv-264975
Škrlj Vilotič Arijana, Ulica 7. maja 19,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001231495. gno-264482
Škvarča Dušan, Goriška cesta 40,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000091516.
gnb-264470
Šlebir Janez, Bistričica 11/a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000324059.
gny-264922
Tanšek Grega, Frankovo naselje
155, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001629380. gnr-264379
Tešić Mladen, Industrijska ulica 8,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001694690.
gnn-264608
Thaler Martina, Deteljica 8F, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000202629. gnl-264360
Timovšek Stanko, Okoška Gora 44/a,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001716592. gnu-264651
Tominc
Bernardka,
Podlože
72,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000483980.
gnj-264637
Toplak Jurij, Tomšičeva ulica 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000025983.
gnf-264566
Trebec Bojana, Orlek 12, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001910268. gng-264940
Troha Nejc, Frankovo naselje 163, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001932278.
gnn-264383
Turinski Sebastjan, Gasilska ulica 27,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 002144199.
gnr-264854
Ulbl Milica, Jareninski Dol 46/a,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001561295. gnj-264962
Urbancl Glorija, Dovže 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002019104.
gnj-264362
Urbancl Megi, Dovže 2, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002019110.
gnk-264361
Usenik Gabrijela, Klavčičeva ulica 9,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000153014.
gnx-264923
Vađunec Nada, Tovarniška cesta 12/a,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000819878.
gnw-264399
Vajdec Elizabeta, Ulica prvoborca 6,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000257175.
gnx-264648
Veder Vojko, Kardeljev trg 2, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
002137750.
gnl-264635

Verbec Miha, Koprska ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001124603.
gnq-264855
Vidmar Marija, Grablovičeva ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000433182.
gnn-264858
Vilfan Gorazd, Gorazdova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001568142.
gno-264857
Volk Mitja, Buje 8, Postojna, osebno
izkaznico, št. 002012785. gns-264453
Volk Suzana, Buje 8, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000762333. gnq-264455
Volk Tine, Buje 8, Postojna, osebno
izkaznico, št. 002012778. gnr-264454
Vranič Andrej, Kersnikova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001861943.
gnp-264856
Vukšič Lara, Poklukarjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001982877.
gnm-264859
Weingerl
Branko,
Ješenca
2/e,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000966937.
gnm-264934
Zagorc Sebastjan, Celovška cesta 181,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001997715.
gnk-264861
Zavrl Nina, Srednje Bitnje 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001622884.
gnt-264552
Zdešar Sabrina, Nova pot 61, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001960520.
gnc-264444
Zdujić Nenad, Lancovo 30, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
002016788.
gnt-264452
Zejnić Edina, Ulica Hermana Potočnika
17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001926592. gnl-264860
Zelenik Branka, Stara Loka 10, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001314222.
gno-264382
Zlatolas Viktor, Pustike 1, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001569428.
gnt-264477
Zorko Bogdan, Cesta v Rečico 2,
Laško, osebno izkaznico, št. 001785371.
gnb-264345
Zupan Antonija, Janševa ulica 6,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000193194.
gnb-264570
Zupanc Tilen, Lože 2/a, Laško, osebno
izkaznico, št. 002030132. gnz-264621
Zupančič Anika, Črni Vrh 18, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001823876.
gnf-264416
Zupančič Darko, Dobrdobska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000335742.
gnj-264862
Zupanič Jože, Krasinec 7, Metlika, osebno
izkaznico, št. 001422272. gnd-264618
Zver Elizabeta, Panonsko naselje 49,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001007265. gne-264642
Žaberl Rok, Pod lipami 28, Celje, osebno
izkaznico, št. 002092824. gni-264588
Žalik Jožef, Dolnja Bistrica 1567a,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001762042. gnk-264640
Žerjav Peter, Devinska ulica 10,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002055267. gnx-264973
Žiberna Janina, Vojkova cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001715189.
gnh-264864
Žigon Darko, Partizanska cesta 68,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000498781.
gne-264342
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Žist Tjaša, Farovec 20, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001997267.
gnw-264974
Žorž Mojca, Brje pri Komnu 47/a,
Komen, osebno izkaznico, št. 002016189.
gnf-264941
Žužek Božidar, Polje, Cesta XVIII/18,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001366969. gni-264863

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Agić Jasmin, Gnojnica bb, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002152103, reg. št. 13942, izdala UE
Trebnje. gnj-264537
Agnič Domen, Polica 139, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003132213, reg. št. 32479, izdala UE
Grosuplje. gng-264515
Ahčan Nezman Karmen, Arclin 57/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001786122, reg. št. 37994, izdala UE
Celje. gnz-264596
Ajeti Sead, Žaucerjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001963501, reg. št. 144420, izdala UE
Ljubljana. gny-264672
Ambrož Manica, Bartlova ulica 1,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1941810, reg. št. 14305, izdala
UE Litija. gnq-264905
Ambrožič Turk Barbara, Trubarjeva cesta
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001946818, reg. št. 150801, izdala UE
Ljubljana. gnw-264524
Arčon Dušan, Arčoni 15, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001754044,
izdala UE Nova Gorica. gnh-264364
Baler Anton, Bakovci, Panonska ulica
67f, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,D1,D1E,D,E,G,H, št.
S 003100750, izdala UE Murska Sobota.
gnu-264430
Bečka Andrej, Linhartova cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003154819, reg. št. 247237, izdala UE
Ljubljana. gnm-264659
Bencak Srečko, Renkovci 146/a,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 002202127, izdala UE
Lendava. gni-264638
Benedik
Marijan,
Racovnik
48,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000657073, izdala UE Škofja Loka.
gne-264967
Bitenc Sašo, Finžgarjeva ulica 35, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1561314, reg. št. 45919, izdala UE Kranj.
gnh-264914
Boh Mirko, Jarška cesta 71, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2088200,
izdala UE Ljubljana. gnt-264977
Bola Gregor, Tomšičeva cesta 17,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003009180, izdala UE Velenje.
gnk-264636
Bravc Nina, Zelena pot 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002221247, reg. št. 220425, izdala UE
Ljubljana. gnr-264504
Brili Franc, Vojkova cesta 91,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001614048,
reg. št. 18820, izdala UE Ljubljana.
gnd-264518

Brišnik Matjaž, Zapotok 155, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001945904, reg. št. 35997, izdala UE
Ljubljana. gnb-264520
Brkič Tanja, Star vas Bizeljsko 24,
Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1953024, reg. št. 19038, izdala UE
Brežice. gnq-264930
Bucik Daša, Ročinj 13, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 0014883609, izdala UE Nova Gorica.
gng-264365
Bukor Iris, Kozarišče 30, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1427495, reg. št. 6884, izdala UE
Cerknica. gnl-264960
Burja Darko, Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001491815, reg. št. 95721, izdala UE
Ljubljana. gnx-264523
Cerar Črt, Bukovčeva cesta 6, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 001620520, izdala UE Domžale.
gnk-264486
Cirar Štefka, Obrezija 17, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001933852,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnv-264450
Cvetko Boštjan, Ulica Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000014269, reg. št. 11302, izdala UE
Ljubljana. gnh-264514
Cvijić Nevenka, Jamova cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001829587, reg. št. 163960, izdala UE
Ljubljana. gnq-264655
Čebron Mitja, Bratuževa ulica 4,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 002007124, izdala UE
Nova Gorica. gni-264363
Čepin Robi, Tovsto 20, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003113272, reg.
št. 14934, izdala UE Laško. gnk-264411
Čmak Jurij, Polzela 59, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1954588, izdala
UE Žalec. gni-264888
Črnčec Drago, Jurjevski dol 8, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 003057913, izdala UE Pesnica.
gnp-264356
Čternik Franjo, Verd, Sternenova 23,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1676743, reg. št. 8406, izdala UE
Vrhnika. gnp-264631
Deterding Ladka, Dvorska vas 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3111634, izdala UE Ljubljana.
gnj-264887
Dežman Matjaž, Brezje 52, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001879314, izdala UE Radovljica.
gnj-264462
Dobrin Miha, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002095080, reg. št. 93589, izdala UE
Ljubljana. gnt-264652
Dolinšek Klementina, Klokočovnik 23/a,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002065157, reg. št. 16540, izdala
UE Slovenske Konjice. gno-264957
Dolničar Maja, Ulica Šercerjeve brigade
18, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1349347, reg. št. S, izdala UE Ptuj.
gnt-264427
Drozg Zvinka, Ulica Lackove čete 15,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 788433, izdala UE Ptuj. gns-264903
Druškovič Nada, Bistriška cesta 41,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 479733, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-264971
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Đukić Samo, Dunajska cesta 319/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002090424, reg. št. 155861, izdala UE
Ljubljana. gng-264665
Feher Jože, Kolodvorska ulica 14,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. SM 000009181,
izdala UE Lendava. gnh-264639
Ficko Sabina, Motovilci 66, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003090305, izdala UE Murska Sobota.
gnj-264912
Gašparić Mirko, Cesta v Zeleni log 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001286106, reg. št. 228217, izdala UE
Ljubljana. gnn-264508
Gašperšič Jože, Srednja vas 130,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1624236, reg. št. 15462, izdala UE Kranj.
gnc-264319
Globočnik Branka, Taborska cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002140812, reg. št. 20581, izdala UE
Ljubljana. gnu-264501
Godina Karpo, Pražakova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001716325, reg. št. 2221, izdala UE
ljubljana. gni-264663
Grbić Žarko, Predilniška ulica 18,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001323290, reg. št. 11550, izdala UE
Litija. gnr-264904
Gregorič Dorjana, Dvori 7, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000828614, izdala UE Koper.
gnu-264576
Gregorič Jernej, Ulica nadgoriških
borcev 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001566644, reg. št. 252276,
izdala UE Ljubljana. gnx-264348
Hadžič Dejan, Jurka vas 43, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2189461, izdala UE Novo mesto.
gnv-264925
Hamler Petra, Gornji Ivanjci 13, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001530231, reg. št. 12345, izdala UE
Lenart. gnu-264901
Herendič Robert, Seidlova cesta 36,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1648856, izdala UE Novo
mesto. gnu-264401
Herga Marko, Zdravkova ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000008661, reg. št. 59210, izdala UE
Maribor. gnz-264946
Hočevar Stanislav, Pot ilegalcev 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000264740, reg. št. 32382, izdala UE
Ljubljana. gnh-264664
Hočevar Željko, Velika vas pri Krškem 36,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 20247, izdala UE Krško.
gny-264447
Horvat Iris, Kuzma 28, Kuzma, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001898731, izdala
UE Murska Sobota. gns-264428
Humar Dejan, Krpanova ulica 11/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002238485, izdala UE
Koper. gnr-264579
Ivaniš Marinko, Notranjska cesta 37,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002167908, reg. št. 13359, izdala UE
Cerknica. gnl-264335
Ivanuša Milena, Lendavske Gorice 429/f,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SM 000012030, izdala UE Lendava.
gnp-264331
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Jarec Kosana, Potokarjeva ulica 16O,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001946744, reg. št. 56962, izdala UE
Ljubljana. gne-264517
Jarić Milovan, Pod kostanji 24, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000832355, reg. št. 28781, izdala UE
Celje. gnv-264600
Jerič Jurij, Žetale 22, Žetale, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2063450, izdala
UE Ptuj. gnz-264796
Juha vinko, Matena 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,H,G,
št. S 001366096, reg. št. 192925, izdala UE
Ljubljana. gnx-264673
Kantar Dušan, Gradišče 55/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001838281, izdala UE Murska Sobota.
gni-264913
Kapelj Bojan, Črna vas 179, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001794191, reg. št. 35653, izdala UE
Ljubljana. gnu-264526
Kaučič Miha, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003103510, reg. št. 252195, izdala UE
Ljubljana. gnr-264654
Kavčič Jernej, Jesenova ulica 5,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001921921, reg. št. 40485, izdala UE
Domžale. gnl-264485
Kladnik Danilo, Javornik 48, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001854186, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-264475
Klinc Stanislav, Savinjsko nabrežje 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002150110, reg. št. 24648, izdala UE
Celje. gnr-264604
Knavs Boris, Nad Mlinščico 18, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000038129, reg. št. 3669, izdala UE
Laško. gnd-264918
Knez Stanislava, Jakominova ulica 16,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000685327, reg. št. 96639,
izdala UE Ljubljana. gno-264657
Kojc Roman, Cirkulane 77, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2191720, izdala UE Ptuj. gnv-264425
Kovšca Uroš, Ulica Zvonimira Miloša
4, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002135692, izdala UE Izola.
gnw-264449
Kralj Požar Silvester, Kališka ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001998509, reg. št. 59167, izdala UE
Kranj. gnw-264349
Krasnik Matej, Opekarska cesta 37,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2118939, reg. št. 9704, izdala UE Vrhnika.
gnb-264495
Kraševec Gašper, Log 11, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002187578, reg. št. 18431, izdala UE
Postojna. gnp-264456
Kravanja Samo, Ulica 28. maja 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1995035, reg. št. 241851, izdala UE
Ljubljana. gnl-264660
Kregar Mojca, Maroltova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001991919, reg. št. 174677, izdala UE
Ljubljana. gnk-264511
Krum Marjetka, Novo naselje 67b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001916563, reg. št. 179876, izdala UE
Ljubljana. gne-264667
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Kuhelj Doris, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001504621, reg. št. 175876, izdala UE
Ljubljana. gnd-264668
Kukanja Marko, Ulica Franca Segulina
2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001976377, izdala UE Sežana.
gnn-264333
Kunčič Matko, Bohinjska Bela 49,
Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 000492855, izdala UE
Radovljica. gnm-264463
Lackovič Jože, Podbrezje 62, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 3145466, reg. št. 13008, izdala UE Kranj.
gnh-264439
Lainščak Mitja, Ulica Štefana Kuharja 14,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001553817, izdala UE Murska
Sobota. gno-264457
Laknar Mateja, Velike Vodenice 10,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 47564, izdala UE Novo
mesto. gnx-264448
Leskovec Olga, Prisojna ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1761398, reg. št. 25954, izdala UE
Ljubljana. gny-264522
Lešnik Matjaž, Ranče 10, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 001444866, reg.
št. 110012, izdala UE Celje. gnw-264599
Lužan Mojca, Ulica Gorenjskega odreda
16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001997970, reg. št. 9850, izdala UE
Kranj. gnv-264350
Lužnic Jožef, Pod gradom 44,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2169431, izdala UE Dravograd.
gnd-264593
Maglica Graziella, Golac 52, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1976701, izdala UE Sežana. gnt-264952
Majhenič Mihael, Ranca 3/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 001841322, izdala UE Pesnica.
gnn-264358
Mandič Davor, Cesta kozjanskega
odreda 6, Štore, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001651133, reg. št. 33319, izdala
UE Celje. gny-264597
Marn Matjaž, Javor 6, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001946223,
reg. št. 196569, izdala UE Ljubljana.
gnj-264662
Mazgan Bogomir, Št. Janž pri Radljah
45, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, št. S 001027625, reg. št. 3649,
izdala UE Radlje ob Dravi. gns-264353
Medved Meta, Gledališka stolba 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000972671, reg. št. 71672, izdala UE
Ljubljana. gnv-264500
Mežek Janez, Rodine 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001498105, izdala UE Jesenice.
gnw-264924
Miklošič
Renato,
Banovci
27/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 003075689, izdala UE Ljutomer.
gnm-264434
Milanez Gregor, Lopata 19/h, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002205893, reg. št. 40750, izdala UE
Celje. gnb-264595
Moderndorfer Matej, Galicija 62/b,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002128806, reg. št. 32258, izdala UE
Celje. gns-264603

Mravljak Ivan, Zgornji kraj 15,
Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001931486, izdala UE Ravne na
Koroškem. gny-264472
Musar Anja, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003120239, reg. št. 284881, izdala UE
Ljubljana. gnl-264510
Nadu Jože, Jelševec 2, Trebelno, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001384387,
izdala UE Trebnje. gnv-264675
Nagelj Franc, Petelinjek 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 00024935, izdala UE Novo mesto.
gns-264928
Nikolič Milan, Dolnja Počehova 13/a,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002000644, izdala UE
Pesnica. gnr-264479
Novak Sašo, Rojska cesta 18/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,G,H, št.
S 003151455, reg. št. 45511, izdala UE
Domžale. gnn-264483
Ornik Tatjana, Špičnik 317a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001429681, izdala UE Lenart.
gnm-264359
Osenčič Sašo, Spodnje Gorje 23,
Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,.H, št. S 001498503, izdala
UE Radovljica. gnm-264459
Ovčina Dragan, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1603499, reg. št. 53658, izdala UE Kranj.
gnk-264386
Oven Aleš, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965460, reg. št. 265403, izdala UE
Ljubljana. gny-264572
Pandev Boris, Tolsti vrh pri Ravnah
na Koroškem 131, Ravne na Koroškem,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1532141, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnb-264645
Pavelič Zvonko, Preglov trg 4,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE;D1,D,G,H, št. S 001582994, reg.
št. 20167, izdala UE Kamnik. gnp-264656
Pejić Vlado, Celovška cesta 149,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 3042946, reg. št. 186601, izdala UE
ljubljana. gnk-264661
Pelcar Sonja, Dolič 104, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001440132, izdala UE Murska Sobota.
gnr-264429
Pelko Urška, Novake 21, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH A
do 50km/h, št. S 001689342, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnc-264969
Penko Marija, Gradišnikova ulica 8,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2159646, reg. št. 12591, izdala UE
Vrhnika. gnq-264630
Petek Laura, Malečnik 24, Malečnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1402691,
reg. št. 22617, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnw-264949
Petrena Stanislava, Krčevina pri Vulbergu
5/f, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3004993, izdala UE Ptuj. gnu-264426
Petrovčič David, Moste 89/f, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002037953, reg. št. 19672, izdala UE
Kamnik. gnd-264368
Petrović Suzana, Gorenje blato 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1828648, reg. št. 262386, izdala UE
Ljubljana. gnz-264521
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Pirnat Marijana, Glinškova ploščad 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001993869, reg. št. 47658, izdala UE
Ljubljana. gnf-264516
Poklukar Gregor, Mlinska cesta 1,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001789927, izdala UE Radovljica.
gnk-264461
Poklukar Helena, Rutarjeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003139386, reg. št. 72510, izdala UE
Ljubljana. gny-264497
Polenec Aleš, Reševa ulica 1/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003095741, reg. št. 27974, izdala UE
Kamnik. gnm-264334
Postružnik Tina, Kumrovška ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1946105, reg. št. 266235, izdala UE
Ljubljana. gnx-264498
Poženel Bojan, Gerbičeva ulica 40,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1579950, reg. št. 7715, izdala UE
Cerknica. gnm-264959
Prijol
Veronika,
Ivanjkovci
51,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001643273, izdala UE Ljutomer.
gno-264432
Pulko Srečko, Dvorjane 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001278465, reg. št. 116034, izdala UE
Maribor. gnx-264948
Pusar Primož, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003071905, reg. št. 281409, izdala UE
Ljubljana. gnb-264670
Radić Denis, Šolska ulica 12, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1543421, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-264968
Radolič Ivan, Gerečja vas 84, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 3098283, izdala UE Ptuj. gni-264413
Radonjić Dejan, Tominčeva ulica 3,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000062094, izdala UE
Koper. gnt-264577
Ravlič Jolanda, Krakovska ulica 30,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002038582, reg. št. 33639, izdala UE
Kranj. gnc-264519
Rode Nino, Vrh pri Površju 13, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17686, izdala UE Krško. gnz-264446
Rodić Marijana, Mucherjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003144119, reg. št. 272876, izdala UE
Ljubljana. gnw-264499
Rojc Milko, Log 37/a, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 000728065,
izdala UE Škofja Loka. gnu-264326
Rondović Davor, Zgornje Stranje 6,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003069279, reg. št. 281248, izdala UE
Ljubljana. gno-264632
Sedonja Simona, Kajuhova ulica 36,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001476903, izdala UE Murska
Sobota. gng-264915
Selan Sašo, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001716115, reg. št. 186453, izdala UE
Ljubljana. gnw-264674
Seljak Katja, Pot za Bistrico 15,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001392968, reg. št. 35354, izdala UE
Domžale. gnj-264487
Skok Mateja, Steklarska ulica 16,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 1357641, reg. št. 19166, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnw-264474
Skutnik Saša, Trubarjeva ulica 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001892537, reg. št. 50496, izdala UE
Celje. gnt-264602
Sladič Eva, Šorlijeva ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2216821, reg. št. 60890, izdala UE Kranj.
gnu-264351
Soldat Dana Annette, Dolinska cesta 3/a,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002211544, izdala UE Koper.
gns-264578
Srečković Tanja, Rožna dolina, Cesta
XV/1a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001798436, reg. št. 262085,
izdala UE Ljubljana. gnj-264412
Starc Telič Saša, Neubergerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHG,
št. S 002233073, reg. št. 223367, izdala UE
Ljubljana. gnc-264669
Starčević Dragan, Obrtna ulica 20,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000040916, izdala UE Izola.
gny-264972
Stefanija Vanja, Grassellijeva ulica
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001793075, reg. št.
115336, izdala UE Ljubljana. gns-264528
Stevanović Tomislav, Koritenska cesta
9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000274080, izdala UE Radovljica.
gnn-264458
Stopar Vida, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000002129, reg. št. 180604, izdala UE
Ljubljana. gnm-264509
Strah Zdravka, Ulica Staneta Severja 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002029974, reg. št. 6507, izdala UE
Ljubljana. gns-264503
Stražiščar Sonja, Jarčeva ulica 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801677, reg. št. 39580, izdala UE
Domžale. gnh-264489
Strmčnik Ervin, Kardeljev trg 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001863512, izdala UE Velenje.
gnm-264634
Sušelj Boris, Knape 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001589539, reg. št. 253110, izdala UE
Ljubljana. gno-264507
Šabić Sanel, Zgornje Pirniče 70,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001610829, reg. št. 245095, izdala UE
Ljubljana. gnj-264512
Šeligo Vinko, Kalohova ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000165417, reg. št. 34778, izdala UE
Maribor. gnh-264414
Šetar Darja, Bohova 18/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1767270, reg. št. 35710, izdala UE
Maribor. gny-264947
Ševerkar Matej, Zapuška cesta 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001454279, reg. št. 243228, izdala UE
Ljubljana. gni-264513
Šink Pavla, Polje 14, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002228339, izdala UE Zagorje ob Savi.
gng-264965
Škoflek Srečko, Malgajeva ulica 2/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003130008, reg. št. 49794, izdala UE
Celje. gnu-264601
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Štoleker Matjaž, Zeče 30, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001057187, reg. št. 12081, izdala UE
Slovenske Konjice. gnx-264473
Štrukelj Branko, Ulica Metoda Mikuža
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1370099, reg. št.
63825, izdala UE Ljubljana. gnn-264658
Štrukelj Mitja, Predmeja 111, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1703057, reg. št. 36301, izdala UE Nova
Gorica. gne-264917
Štular Alenka, Neubergerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002115534, reg. št. 195151, izdala UE
Ljubljana. gnq-264505
Tekavec Boštjan, Šmarska cesta 81,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002090337, reg. št. 254379, izdala UE
Ljubljana. gnf-264666
Tekstor Sandi, Hrib pri Orehku 28, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2189493, izdala UE Novo mesto.
gnt-264927
Trobec Elvis, Vrtovče 4/a, Branik,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1597832, reg. št. 17807, izdala UE
Ajdovščina. gny-264622
Trstenjak Milan, Stročja vas 74,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 002061010, izdala UE Ljutomer.
gnn-264433
Trubačev Leon, Vrhnika pri Ložu 33,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000093074, reg. št. 4992, izdala UE
Cerknica. gnk-264336
Turk Franc, Draženska cesta 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 682221, izdala UE Ptuj. gnw-264424
Uršič Domen, Gradiška pot 2,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001963050, izdala UE Radovljica.
gnb-264945
Vajdič Tatjana, Cafova ulica 10, Sv. trojica
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001203180, izdala UE Lenart.
gnl-264435
Vehar Matjaž, Bevke 76/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEKBEkCGH,
št. S 003044957, reg. št. 10867, izdala UE
Vrhnika. gnc-264494
Vencelj Janez, Ulica borcev za severno
mejo 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002079807, reg. št. 267399,
izdala UE Ljubljana. gnp-264506
Verbec Miha, Koprska ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000043853, reg. št. 690, izdala UE
Ljubljana. gnt-264527
Verbič Karmen, Polžanska gorca 10,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1544277, reg. št. 21022, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnf-264366
Verlak Mitja, Sadjarska ulica 21/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001306647, reg. št. 36733, izdala UE Ptuj.
gnv-264325
Vidmar Damijan, Linhartova ulica 22,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001948701, reg. št. 22677, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnn-264958
Virant Mateja, Kešetovo 7, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1933162,
izdala UE Trbovlje. gny-264347
Volaj
Branko,
Stranska
vas
44/a, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,Be,C,CE,F,G,H, št. S 003077199, izdala
UE Novo mesto. gnl-264385
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Volenik Andrea, Kamnogoriška cesta
59/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001419835, reg. št. 233822,
izdala UE Ljubljana. gnv-264525
Vovk Bojan, Ulica Franc Smrduja
9, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001955630, reg.
št. 7581, izdala UE Postojna. gnq-264555
Vraničar Anton, Križevska vas 8,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001497249, reg. št. 5178, izdala UE
Metlika. gnv-264375
Vujić Mirjana, Nad žago 7, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000018187, reg. št. 39292, izdala UE
Kranj. gnt-264352
Zadel Miha, Sv. Anton, Tomažiči 13,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000102015, izdala UE
Koper. gnz-264571
Zafošnik Blaž, Jenkova ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003032995, reg. št. 51269, izdala UE
Celje. gnx-264598
Založnik Urban, Vrtna ulica 9, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 3105418,
izdala UE maribor. gnb-264970
Zhang Xinguang, Ljubljanska cesta 57,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002211244, izdala UE Novo mesto.
gnc-264344
Ziherl Jovan Jerica, Gradnikova cesta 44,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000660574, izdala UE Radovljica.
gnc-264944
Zorko Bogdan, Cesta v Rečico 2,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002102728, reg. št. 8268, izdala UE
Laško. gng-264415
Zupanc Urban, Florjanov trg 4, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002236250, izdala UE Novo mesto.
gny-264926
Zupančič Mitja, Jezero 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002152579, reg. št. 12540, izdala UE
Trebnje. gnc-264544
Železnikar Ivan Dušan, Dolenjska cesta
58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000100720, reg. št. 7198, izdala
UE Ljubljana. gnt-264502
Žerjav Peter, Devinska ulica 10,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 003046644, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnf-264341
Žužek Božidar, Polje, Cesta XVIII/18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001796738, reg. št. 126043, izdala UE
Ljubljana. gnr-264529

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. veljavnost zavarovalnih dokumentov:
zel. karte št.: 1515711, 1 kos, zel. karte št.:
1515712, 1 kos, zel. karte št.: 1270747,
1 kos, 1-AO-2004 št.: 1605802, 1 kos.
Ob-20365/07
GRAWE zavarovalnica d.d., Gregorčičeva ul. 39, 2000 Maribor kot izdajatelj
preklicuje naslednje dokumente, in sicer:
police avtomobilskega zavarovanje: AO:
1463641, 1463642, 1461444, 1460976,
1460977, 1461442, 1461443, 1482089,
1208899, 1208812, 1208813, 1208814,
1208815, 1208816, 1482318, 1482319,
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1482321, 1482322, 1211460, 1244461,
1482098, 1482094, 1482033, 1482099,
1482084, 1482093: AK 1415833, zelena karta, 12709, 12710; ponudbe za življenjska zavarovanja: ELITE: 3002621,
3002617, 3002619, 3002727, 3002728,
APOLLO: 390652, 390651, 390650, APOLO
FIX: 610930, 610931, MOZAIK: 8000667,
8000420, 8000421, 8000425, 8000426,
8000406, 8000409, 8000410, ŽZ: 574176,
574175, 574174, SG1: 573044; ponudbe
za premoženjska zavarovanja: PZ: 156958,
162176, 162062, 162263, OBRT: 111288,
ODG.: 369471, KNZ: 981200, 981201.
Ob-20403/07
Hudorovac Iztok, Ručigajeva ulica 31,
Kranj, zavarovalno polico, št. 06101313665,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gnc-264894
Koller Jožica, Gatina 22/b, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 1774443, izdala
zavarovalnica Triglav. gnd-264318

Spričevala preklicujejo
Beber Tina, Na grebenu 1, Maribor,
spričevalo o končani OŠ bratov Polančič,
izdano leta 2001. m-576
Bernik Andrej, Kidričeva ulica 27,
Ajdovščina, spričevalo 3. letnika SŠTP v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnc-264369
Bizjak Aleš, Golek 18, Krško, indeks, št.
230A0008 RP, izdala fakulteta za strojništvo.
gnr-264929
Bogdan Matjaž, Štihova 16, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnq-264530
Buzeti Uroš, Rožna 9, Beltinci, letno
spričevalo Ekonomske šole v Murski Soboti,
šolsko leto 2004/2005. gnz-264896
Drakslar Marja, Cegelnica 39, Naklo,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnc-264794
Drakslar Marja, Cegelnica 39, Naklo,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnb-264795
Fogec Doroteja, Knezov štradon 34,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnv-264900
Gošnjak Jožica, Raskovec 20, Oplotnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tekstilne in frizerske šole Maribor, izdano
leta 1993. m-556
Gošnjak Tjaša, Grajska cesta 25,
Oplotnica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004 in
2005. m-566
Jankovič Andi, Borštnikova ul. 100,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika II.
gimnazije Maribor, izdano leta 2006 in 2007.
m-558
Kacjan Saša, Tabor 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu CPI Cene
Štupar – Srednje šole za gostinstvo in
turizem. gnk-264786
Kmetec Viktor, Na Klisu 4/a, Vrhnika,
indeks, št. 29006788, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gnz-264346
Kolar Šeško Danica, Novi Log 7/a,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce v
Ljubljani, izdano leta 1974. gng-264890
Kos Darjan, Ulica borcev 9, Maribor,
spričevalo poklicne mature Srednje šole za

farmmacijo in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 2003. m-563
Kovačič Gorazd, Zgornja Dobrava 3,
Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Domžale – avtoklepar, št.
07/96, izdano leta 1996. gnz-264871
Kramberger Borut, Prepolje 30, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2006. m-564
Krapež Katarina, Križna ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2007. gnp-264981
Lovenjak Štefka, Perkova ulica 2,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Martina
Koželja Dob, izdano na ime Grubič Štefka.
gnb-264895
Lovrec Primož, Moravci 139/a, Mala
Nedelja, spričevalo 3. letnika Poklicne in
tehniške strojne šole Ptuj, izdano leta 2007.
gnk-264436
Majcan Lea, Košaški dol 41, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2004. m561
Mlačnik Maša, Koroška cesta 20,
Dravograd, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Slovenj Gradec. gni-264388
Muhvič Ana, Perkova ulica 1, Kamnik,
diplomo Srednje zdravstvene šole Juga
Polak Maribor, izdana leta 1981, na ime
Krajnc Ana. gnb-264395
Novosel Dušan, Zg. Rute 56, Gozd
Martuljek, diplomo Srednje šole Jesenice
– upravljalec strojev in oblikovale kovin,
izdana leta 1983. gnf-264316
Odobšić Jasmin, Na preloge 1, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2005. m-560
Oražem Tadeja, Cesta na Grmače 12,
Moravče, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
št. 162, izdano leta 1996, izdano na ime
Učakar Tadeja. gne-264792
Pađen Ljiljana, Kašeljska cesta 97,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2002 in 2003. gnc-264394
Petrovčič Primož, Kolajbova ulica
12, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu ŠCPET Ljubljana, izdano leta 2003.
gnv-264354
Podboršek Majda, Dragomelj 36,
Domžale, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1991 in 1992. gnq-264980
Podgornik Anuša, Nova ulica 4, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Koper – glasbena smer, izdano
leta 2005 in 2006. gni-264788
Podrekar Uroš, Grobelno 129, Grobelno,
spričevalo 2. letnika Poklicne in tehniške
elektro in kemijske šole Celje – smer
elektrotehnik, elektronik, izdano leta 2007.
gnf-264891
Puc Nasta, Vrhpolje 53, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Poklicne oblačilne šole
v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na ime
Lavrenčič Nasta. gnh-264889
Ribič Albina, Šolska ulica 8, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1998.
gnw-264899
Robič Miran, Ranče 35/a, Fram,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
2006. m-565
Štrman Vesna, Jeruzalem 10, Ivanjkovci,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Ptuj.
gnj-264387
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Darko,
Preglov
trg
2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Litostroj Ljubljana,
izdano leta 1973. gnl-264410
Udovč Vesna, Gubčeva ulica 6, Maribor,
spričevalo poklicne mature Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
šolsko leto 2003/2004. gni-264538
Urh Jakop, Pod Hriberco 19, Vitanje,
spričevalo 20, izdano leta 2003. m-568

Drugo preklicujejo
Anderluh Igor, Šentvid pri Grobelnem
33, Grobelno, orožni list, št. OL 7030.
gnf-264391
Baltnik Marjan, Gor. Nemška vas 1,
Trebnje, dovolilnico za Hravško, koda
K009658, št. 0003710. gnt-264906
Bitenc Miriam, Kersnikova ulia 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-264332
Bizjak Aleksander s.p., Cankarjeva 9,
Kranj, kartico za voznika Baloh Romana,
št. 1070500002939000, izdajatelj Cetis d.d.
gne-264892
Bodlaj Jernej, Dunajska cesta 394,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63010360, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gne-264442
Černac Karin, Popetre 1/c, Gračišče,
študentsko izkaznico, št. 18061393, izdala
FF v Ljubljani. gnw-264324
Dubinovič Tina, Fala 31, Fala, delovno
knjižico, št. 88/2006. m-573
Flegar Andreja, Geršakova 29, Maribor,
delovno knjižico, št. 16474. m-562
G7, d.o.o., Špruha 33, Trzin, Trzin,
službeno izkaznico, št. 007920 izdana na
ime Levec Alex, izdana pri Ministrstvu za
notranje zadeve. gnd-264893
Godič Dobrivoje, Černelavci, Liskova
2, Murska Sobota, 6 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane v del. knjigo pod št. 10.
gnd-264543
Gorše Roman, Zapudje 21, Dragatuš,
delovno knjižico. gnp-264389
Hribar Osmak Mojca, Turjaško naselje 5,
Kočevje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano pri Ministrstvu za šolstvo in
šport, leta 2003. gne-264317
Jerovšek Zlatko, Raičeva 33/a, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-00472/06-91 z dne 20. 4. 1991.
gnj-264437
Jukić Dušan s.p., Tomažičeva 38,
Ljubljana, izvod licence, št. 011239 za vozilo
z reg. št. LJ X5 – 23F, veljavno do 9. 2.
2012. gnt-264377
Kačič Tomaž, Badovinčeva ulica 18,
Laško, delovno knjižico, št. A 608857.
gnq-264534
Klimax inženiring, Ana Pirc Kovačič s.p.,
Endliherjeva 11, Ljubljana, štampiljko z
napisom Klimax Inženiring Ana Pirc Kovačič

s.p., Endliherjeva 11, Ljublajan – zelene
barve. gnn-264983
Klimax, Jože Kovačič s.p., Endliherjeva
11, Ljubljana, štampiljko z napisom Klimax,
Jože Kovačič s.p., Dunajska 106, Ljubljana
– zelene barve. gno-264982
Koren Uroš, Panonska 2, Maribor,
delovno knjižico. m-572
Korez Marjan, Žibertova 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-264540
Kos Peter, Cesta na Markovec 49,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnx-264898
Kosi Aleksandra, Zrinjskega 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81582312, izdala
EPF Maribor. m-575
Krajnc Janez, Prešernova 7, Radovljica,
delovno knjižico. gnh-264789
Lah Maša, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-264393
Lazar Anton, Čopova 8, Murska Sobota,
16 delnic CATV Murska Sobota, vpisane
pod št. 1945. gny-264322
Marn Matjaž, Clenelandska ulica 43,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-264384
Mehmeti Orman, Ozka ulica 7, Orehova
vas, delovno knjižico, št. 17856. m-559
Milkovič Radivoj, Vojkovo nabrežje 31/a,
Koper – Capodistria, vpisni list za čoln, št.
01-03-537/1-1989. gnf-264441
Mlinar Špela, Paradiž 78, Cirkulane,
vozno karto, št. 206, izdal Veolia Ptuj.
m-567
Mudrinić Ratko, Polje, Cesta 6/20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-264793
Nadu Silva, Jelševec 2, Trebelno,
delovno knjižico. gnu-264676
Orož Mihael, Maistrova 5, Šentilj v Slov.
goricah, delovno knjižico. m-569
Otorepec Gašper, Kaninska vas 20, Bovec,
potrdilo o opravljenem izpitu za upravljanje
z radijsko postajo, št. 02/09-773/00, izdano
3. 4. 2000. gnf-264791
Otorepec Gašper, Kaninska vas 20,
Bovec, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-00798-00/96. gng-264790
Pečlin Polona, Mačkovci 65, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 41200159,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-264671
Perko Eva, Zlatoličje 124/a, Starše,
delovno knjižico, št.17442. m-570
Peršin Aljoša, Komenskega ulica 20,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu za upravljanje z VHF postajo, št. 26292-00699-03,
izdano 13. 10. 2003. gnn-264533
Peršin Aljoša, Komenskega ulica
20, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-01182/01.
gnp-264531
Peternelj Simon, Frankovo naselje 177,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnl-264585
Petrovič Jože, Kajuhova 3, Ptuj, delovno
knjižico. gny-264797
Pintar Veža, Prešernova 27, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71162158, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. m-574
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Pogačnik Jaka, Toneta Tomšiča 65,
Jesenice, delovno knjižico. gni-264438
Rajšp Franc, Zg. Žerjavci 25, Lenart v
Slov. goricah, delovno knjižico. gnz-264321
Ravnik Urša, Pipanova 108, Šenčur,
študentsko izkaznico, št. 20030424, izdala
Pravna univerza v Ljubljani. gng-264390
Rifelj Polona, Loke 19/a, Mozirje, delovno
knjižico. gnf-264541
Rutar Ivan s.p., Fabci 4, Jelšane, licenco,
št. 10256 za vozilo IVECO 256 M 26 FAK,
reg. oznaka KP E5 -188. gng-264440
Sever Sašo, Na klancu 4, Ivančna
Gorica, preklic delovne knjižice, objavljen v
Uradni list RS, št. 57/2007. gnm-264984
SIBO d.o.o., Pameče 151, Slovenj
Gradec, izvod licence za mednarodni prevoz
blaga, št, GE0002327/00468 za vozilo z reg.
št. SG D5 – 758. gny-264897
Sinič Andrej, Zg. Hlapje 21, Jakobski
Dol, delovno knjižico. gnb-264870
Strašek Peter, Podturn 14, Podplat,
delovno knjižico, št. 17689. gnl-264535
Stropnik Sandi, Skorno 5/a, Šmartno
ob Paki, preklic vozniškega dovolenja,
objavljenega v Uradni list RS, št. 53/2007.
gnr-264954
Šteharnik Marijana, Robindvor 105,
Dravograd, delovno knjižico. gnh-264539
TRANSPORT BIRO, Vlado Rojko s.p.,
Cesta na stadion 2, Gornja Radgona, dovolinice za Avstrijo za in iz tretje države, šifra 040A,
št. 000048/H003065 in št. 000075/H003092
in dovolilnico za Romunijo, šifra 642 RO, št.
295191/H006775. gne-264392
Tripić Dejana, Petrovičeva ulica 5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41990427, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnt-264902
Turha Janez, Večeslavci 18, Rogašovci,
delovno knjižico. gnb-264320
Upravna enota Lenart, ki jo predstavlja
v.d. načelnika Jožef Kraner, univ. dipl. prav.,
uporabo žiga Upravne enota Lenart, in sicer:
okrogel žig, dimenzije 3,5 cm, obrobljen s
krožno črto, ki v zgornjem delu kroga vsebuje
naziv »REPUBLIKA SLOVENIJA« in spodaj
pod tem nazivom še izpisan naziv »UPRAVNA ENOTA LENART«; na sredini žiga se
nahaja državni grb in pod grbom številka žiga
»18«; žig v spodnjem delu kroga vsebuje naziv »LENART«. Ob-20363/07
Vinković Štefan, Lendavska 2, Murska
Sobota, 7 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod št. 1139. gnx-264323
Visočnik Natalija, Gunduličeva 20,
Maribor, dijaško izkaznico, izdala I. gimnazija
Maribor, št. 0005888144. m-557
Zafošnik Irena, Pohorskega odreda 9,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg.
št. 396, ser. št. 09396, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnk-264536
Zrno d.o.o., Rozmanova ulica 15, Ljubljana, licenco, ki se nanaša na vozilo Iveco Turbo Tech z reg. št. KK-N2-159 in licenco, ki
se nanaša na vozilo z reg. št. KK E7 – 828,
ki je bila izdana z napako. gne-264542
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Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

5389
5405
5406
5414
5421
5422
5423
5423
5423
5423
5441
5443
5445
5445
5448
5448
5452
5453
5453
5454
5455
5455
5456
5456
5457
5461
5464
5464
5465

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

1. DVD

63 / 13. 7. 2007 /

Stran

5467

e

o

1991–2006

im
v
a
r

r
oma

p

Pos

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
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

Podpis
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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URADNI LIST

Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

Posamezne številke uradnega
lista se pojavljajo v obliki
CD-ja 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.

Z ALOŽBA

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

URADNI LIST na CD-ROM-u, 1
58,42
URADNI LIST na CD-ROM-u, 2–5
79,92
URADNI LIST na CD-ROM-u, 6–10
95,98
URADNI LIST na CD-ROM-u, 11–25
129,36
URADNI LIST na CD-ROM-u, 26–50
200,30
10 CD-ROM-ov
–10%

tel.: 01/200 18 38
faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno naročilnico ali pa obiščete spletno prodajalno na naših spletnih
straneh http//www.uradni-list.si/.
Letnik

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

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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