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Javni razpisi

Št. 17/2007
Ob-24243/07
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06), Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (v nadaljevanju javni sklad)
objavlja
javni razpis
raziskovalno in pedagoško sodelovanje
v Republiki Sloveniji z raziskovalci, ki
so tuji državljani
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma
sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih raziskovalcev, ki so tuji državljani za tri
do dvanajst mesečno raziskovalno ali dva
do dvanajst mesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS do 31. avgusta 2008
oziroma do porabe sredstev.
Prejemnikom finančnih sredstev bo javni
sklad sofinanciral življenjske stroške v višini
1.000,00 EUR na mesec.
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo institucije, ki:
– so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki
so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali
pedagoško sodelovanje gostujočih znanstvenikov na javno veljavnih visokošolskih
programih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi institucija so:
– dosežen naziv doktor znanosti oziroma
je doktorski študent,
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije javnega sklada za študij po preteklih
razpisih,
– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov, ki so prejeli sredstva za
manj kot dvanajst mesecev, lahko za razliko do dvanajst mesecev ponovno kandidirajo,

– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov lahko ponovno kandidirajo za štipendijo od tri do dvanajst mesecev,
če bodo raziskovali na drugem projektu.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, ki:
– bodo prijavile sodelovanje tujih strokovnjakov na razvojnih projektih v okviru
teh družb.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi gospodarska družba:
– kandidat je podiplomski študent na tuji
visokošolski instituciji,
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije javnega sklada za študij po preteklih
razpisih.
Prednost bodo imeli raziskovalni projekti
oziroma programi, ki so pomembni za tehnološki razvoj.
3. Merila za ocenjevanje prijav
Merila za dodelitev sofinanciranja pri institucijah:
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje tujega raziskovalca,
– znanstvena uspešnost vodje raziskovalnega projekta.
Merila za dodelitev sofinanciranja v gospodarskih družbah:
– aplikativna vrednost projekta.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– fotokopijo veljavnega potnega lista tujega gostujočega raziskovalca (stran z osebnimi podatki in stran z dovoljenjem za bivanje za čas raziskovalnega sodelovanja).
Za kandidate, ki jih na razpis prijavi gospodarska družba, mora biti k prijavi poleg
dokazil iz prejšnjega odstavka priložena tudi
fotokopija potrdila o vpisu na podiplomski
izobraževalni program na tuji visokošolski
instituciji s prevodom v slovenski ali angleški jezik.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev sodelujejo
evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive,
ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku bodo
prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju, po tem pa jim bo javni sklad
nakazal odobreni znesek finančnih sredstev

za gostujoče raziskovalce na njihov poslovni
račun.
Po končanem sodelovanju mora prijavitelj predložiti poročilo o uspešnosti sodelovanja z gostujočim raziskovalcem.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z
zahtevanimi dokumenti na naslov Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za 38. javni razpis) in hkrati
pošljejo samo izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: 38.razpis@ad-futura.si. Rok
za zbiranje prijav prične teči naslednji dan
po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja najkasneje do vključno 31. avgusta 2008
oziroma do porabe sredstev.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na naslov sklada najkasneje
zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu sklada najkasneje zadnji dan roka v času urad
nih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu sklada v času uradnih ur
od ponedeljka do petka, od 12. do 15. ure.
Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije
Št. 423-14/2007

Ob-24579/07

Javni razpis
za sofinanciranje delovanja javne
zdravstvene službe na primarni ravni na
demografsko ogroženih območjih
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-76-69
in 01/241-76-67, faks 01/241-76-62, e-pošta: gp.mz@gov.si.
2. Pravna podlaga: javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene
službe na primarni ravni na demografsko
ogroženih območjih se izvaja na podlagi
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7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo), drugega odstavka 5. člena Zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.
23/05 - uradno prečiščeno besedilo), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 83/03 - uradno
prečiščeno besedilo), Sklepa o določitvi razvitosti občin za leto 2007 (Uradni list RS, št.
70/07), Proračuna Republike Slovenije za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 116/05
in 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna
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).
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje delovanja
javne zdravstvene službe na primarni ravni
na demografsko ogroženih območjih v letu
2007 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe.
4. Osnovni pogoj za kandidiranje
1. Na ta javni razpis se lahko prijavijo
zdravstveni domovi, zdravstvene postaje in
zasebni zdravstveni delavci s koncesijo v
Republiki Sloveniji, ki izvajajo zdravstveno
dejavnost v občinah na območjih s posebnimi razvojnimi problemi, ki so navedene v
Sklepu o določitvi razvitosti občin za leto
2007 (Uradni list RS, št. 70/07).
2. Posamezna občina, kjer vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost, mora izpolnjevati indeks razvitosti 110 ali več v skladu s
Sklepom o določitvi razvitosti občin za leto
2007.
5. Kriteriji in merila za izbor
I. 1. Indeks razvitosti v sladu s Sklepom o
določitvi razvitosti občin za leto 2007.
148,1 – 160
40 točk
135,1 – 148
30 točk
122,1 – 135
20 točk
110 – 122
10 točk
2. Gostota prebivalstva na km² na demografsko ogroženih območjih.
0 – 40
40 točk
41 – 80
30 točk
81- 160
20 točk
161 – 320
10 točk
3. Oddaljenost demografsko ogroženega
območja od enote NMP (v km).
16 – 23
30 točk
11 – 15
20 točk
0 – 10
10 točk
4. Število zdravnikov, ki imajo licenco za
delo na področju splošne/družinske medicine (zdravnik po končanem sekundarijatu, zdravnik specialist splošne medicine,
zdravnik specialist družinske medicine) na
demografsko ogroženih območjih na število
prebivalcev starih 19 in več let.
0–1
20 točk
1,1 – 4
15 točk
4,1 – 9
10 točk
5. Delež državljanov starih 65 in več let
na demografsko ogroženih območjih presega delež državljanov starih 65 in več let v
Republiki Sloveniji.
10 točk
(Delež državljanov starih 65 in več let v
RS na dan 31. 12. 2006 je 16.05%. Vir: Statistični urad Republike Slovenije).
II. Vrednost točke bo določena na podlagi števila točk po formuli:
341.512
Vrednost točke = ------------------X
X = število vseh točk vlagateljev.
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III. Dodeljeni znesek za posamezno občino = vrednost točke x število doseženih točk
posamezne občine.
IV. Dodeljeni znesek vlagatelja = seštevek vseh dodeljenih zneskov za posamezno občino, kjer vlagatelj izvaja zdravstveno
dejavnost.
V. V primeru, da se na razpis prijavi več
vlagateljev iz iste občine, bo ministrstvo sofinanciralo sredstva v sorazmerju glede na
število opredeljenih prebivalcev pri posameznem izvajalcu – vlagatelju.
6. Izključitveni razlogi
Vlagatelj bo izključen iz nadaljnjega postopka izbire, kolikor se ugotovi, da je v vlogi
navedel napačne ali zavajajoče podatke.
Zgoraj navedeni izključitveni razlog se
lahko uveljavlja zoper vlagatelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep
o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj izključitvenega razloga po izdaji sklepa o izbiri, se
sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj izključitvenega razloga po sklenitvi pogodbe, lahko
ponudnik odstopi od pogodbe.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev ponudnika za javni razpis
znaša 341.512 EUR.
8. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena
Pridobljena sredstva morajo biti namensko porabljena in sicer za vzdrževanje dežurne in reševalne službe v letu 2007 in v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
Dokazila o namenski porabi morajo prejemniki sredstev v obliki poročila dostaviti
Ministrstvu za zdravje, najkasneje do 30. 10.
2007. Za namensko porabo sredstev je odgovoren direktor/-ica zdravstvenega doma,
zdravstvene postaje ali nosilec zasebne
zdravstvene dejavnosti.
9. Obvezna oblika in vsebina vloge
1. Vlagatelji morajo vlogo oddati na razpisnem obrazcu »obr-1« – »Prijava na javni razpis za sofinanciranje delovanja javne
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih v letu 2007
za vzdrževanje dežurne službe in reševalne
službe«.
2. Vloga je formalno popolna, če vsebuje
pravilno izpolnjeno razpisno dokumentacijo
z vsemi zahtevanimi podatki in priloge po
naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjen prijavni obrazec »obr-1«,
2. izpolnjen, parafiran na vsaki strani, podpisan in z žigom opremljen vzorec
pogodbe,
3. podroben opis delovanja dežurne in
reševalne službe.
Kolikor vlagatelj izvaja zdravstveno dejavnost v več občinah, ki izpolnjujejo pogoje
iz 4. točke tega razpisa, mora vlogi za vsako občino priložiti izpolnjen prijavni obrazec
»obr-1«.
3. Obrazec »obr-1« in izpolnjen vzorec
pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem
urejevalniku besedil ('97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (3.5« HD
disketa DOS formata) k prijavi na razpis.
Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja
bodo izločene vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani
obliki.
10. Rok in način prijave na razpis
Vloge se oddajo osebno ali po pošti na
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti

ovojnici in na prednji strani kuverte z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na
primarni ravni na demografsko ogroženih
območjih v letu 2007«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
vlagatelja!
Tiste vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s
povratnico na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. Upoštevajo
se vloge s poštnim žigom z vključno 21. 9.
2007.
Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo
biti oddane v vložišče Ministrstvo za zdravje,
I. nadstropje, soba št. 22, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma
do 12. ure.
Nepravilno označene in odposlane vloge
(kuverte) ter nepravočasne vloge bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Z oddajo vloge se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.
11. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, dne 24. 9. 2007.
Odpiranje vlog in pravilno posredovanih prijav na razpis, pregled prijav in pripravo predloga odločitev za sofinanciranje
bo izvedla strokovna komisija. Odločitev
o izboru in sofinanciranju delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni
na demografsko ogroženih območjih v letu
2007 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe po tem razpisu sprejme minister s sklepom.
Komisija bo upoštevala samo vloge, ki
imajo vse z razpisom zahtevane elemente,
vso zahtevano dokumentacijo in so prispele
pravočasno.
12. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 8 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje vlog.
Ponudnik bo izbrane prijavitelje po izdaji
sklepov o izboru pozval k podpisu pogodbe.
V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od
prejema poziva nanj ne bo odzval, se bo
štelo, da je umaknil vlogo.
13. Pritožbeni rok: vlagatelj, ki meni, da
izpolnjuje pogoje in kriterije iz tega javnega
razpisa in da mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, ima pravico
za vložitev zahteve za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa na
naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, z oznako »Pritožba na sklep
– Javni razpis za sofinanciranje delovanja
javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za
vzdrževanje dežurne službe in reševalne
službe v letu 2007«.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je vključno do
21. 9. 2007 na voljo na uradnih spletnih straneh Ministrstva za zdravje (www.gov.si/mz v
rubriki Javni razpisi) in glavni pisarni Ministrstva za zdravje, I. nadstropje, Štefanova 5,
Ljubljana, v sobi št. 22, vsak delavnik med
9. in 14. uro.
Vlagatelji jo lahko na podlagi pisnega
zahtevka prejmejo tudi po navadni ali elektronski pošti.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so vlagateljem na voljo med 10. in
11. uro vsak dan na telefonskih številkah:
01/241-76-69 in 01/241-76-67.
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Obr-1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA
PRIMARNI RAVNI NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOþJIH V LETU 2007 ZA VZDRŽEVANJE
DEŽURNE SLUŽBE IN REŠEVALNE SLUŽBE
1. VLAGATELJ_____________________________________________________________
2. NASLOV ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. ODGOVORNA OSEBA - ZASTOPNIK
Ime in priimek:_______________________________________________________________
Tel. _____________ Faks _____________ Mobil. tel. ___________E-mail.______________
4. PRAVNI STATUS VLAGATELJA ( ustrezno oznaþite)
 javni zdravstveni zavod
 zasebni zdravstveni delavec s koncesijo
5. MATIþNA ŠTEVILKA VLAGATELJA _______________________
6. DAVþNA ŠTEVILKA _______________________________________
7. ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAþUNA IN NAVEDBA BANKE
___________________________________________________________________________
8. NAMEN IN VIŠINA PORABE DOBLJENIH SREDSTEV
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9. OCENITEV VLOG
OBþINA:_________________________________________________
kriterij
Indeks razvitosti v sladu s Sklepom o doloþitvi razvitosti
obþin za leto 2007
Gostota prebivalstva na km²

odgovor

Oddaljenost demografsko ogroženega obmoþja od enote
NMP (v km)
Št."spl.zdravnikov" na demografsko ogroženih obmoþjih na
št.preb.starih 19 in veþ let
Delež državljanov starih 65 in veþ let na demografsko
ogroženih obmoþjih presega delež državljanov starih 65 in
veþ let v Republiki Sloveniji.
10. KONTAKTNA OSEBA VLAGATELJA
Ime:_________________ Priimek: ________________________
Tel. _____________ Faks ____________ Mobil. tel. ___________E-mail.____________
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VZOREC POGODBE
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proraþuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.50/07)
sklepata
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, (davÿna številka: SI96395265, ki ga
zastopa minister Andrej Bruÿan (nadaljevanju: ministrstvo)
In
_____________________________________________, (davÿna številka:_____________), ki ga zastopa
______________________ _______ (v nadaljevanju: prejemnik sredstev)

POGODBO št.
o sofinanciranju delovanja zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih obmoÿjih v
letu 2007 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne službe
I.
Pogodbeni stranki ugotavljata:
x da je ministrstvo v letu 2007 z javnim razpisom "Sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na
primarni ravni na demografsko ogroženih obmoþjih v letu 2007 za vzdrževanje dežurne službe in reševalne
službe" namenilo sredstva za vzdrževanje dežurne in reševalne službe,
x da se je prejemnik sredstev dne ____________, prijavil na javni razpis, ki je bil objavljen dne 07.09.2007 v
Uradnem listu RS št._____, z vlogo z dne _____________,
x da je ministrstvo na predlog komisije s sklepom št. _________ z dne __________ odloþilo o dodelitvi
sredstev za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih
obmoþjih v letu 2007 za vzdrževanje dežurne in reševalne službe.
II.
Ministrstvo bo sofinanciralo vzdrževanje dežurne in reševalne službe na demografsko ogroženih obmoþjih, v
višini ________________________ EUR.
Podrobnejša vsebina in struktura stroškov za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni
na demografsko ogroženih obmoþjih, ki je predmet te pogodbe, je doloþena v prijavi prejemnika sredstev, ki je
sestavni del te pogodbe.
III.
Ministrstvo bo sredstva iz II.toþke te pogodbe izplaþalo iz proraþunske postavke 7184, Zdravstvo-demografsko
ogrožena obmoþja, v 30 dneh od datuma prejema in potrditvi zahtevka za izplaþilo s poroþilom in dokazili o
porabi sredstev, ki ga predloži prejemnik sredstev po podpisu pogodbe, na transakcijski raþun prejemnika
št.:____________________, odprt pri __________________________________________.
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IV.
Izbrani prejemnik se zavezuje da bo ministrstvu do 30.10.2007 posredoval zahtevek za izplaþilo s poroþilom in
dokazili o namenski porabi sredstev. V kolikor tega ne stori, je ministrstvo prosto svojih obveznosti.
Prejemnik sredstev se zaveže, da bo ministrstvu posredoval dokaze o porabi sredstev najkasneje do 30.10.2007.
V.
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od pogodbe, þe druga pogodbena stranka krši njena doloþila.
VI.
Prejemnik sredstev se obvezuje, da bo prejeta sredstva uporabil izkljuþno za stroške vzdrževanja dežurne in
reševalne službe, ki je predmet te pogodbe.
V primeru, da ministrstvo ugotovi, da je prejemnik sredstev sredstva ali del sredstev, prejetih po pogodbi, uporabil
nenamensko ali ni predal dokazov o porabi sredstev v doloþenem roku, se prejemnik sredstev obvezuje
ministrstvu takoj vrniti vsa nakazana sredstva oziroma del sredstev, ki so bila porabljena nenamensko, z
zakonskimi zamudnimi obrestmi, obraþunanimi od dneva nakazila sredstev.
VII.
Za uresniþevanje obveznosti, doloþenih s to pogodbo, skrbita:
- na strani ministrstva
(ime in priimek)
- na strani prejemnika sredstev

.
(ime in priimek)
VIII.

Pogodbeni stranki bosta medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, kadar pa to ne bo mogoþe, je za
reševanje pristojno sodišþe v Ljubljani.
IX.
Pogodba zaþne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v štirih enakih izvodih, od katerih
vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.
Številka:
Datum:

Prejemnik sredstev:

Številka:
Datum:

Ministrstvo za zdravje
Andrej BRUýAN
MINISTER
Ministrstvo za zdravje
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Št. 17/2007
Ob-24244/07
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike
Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 139/06), Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije (v nadaljevanju javni sklad)
objavlja
javni razpis
raziskovalno in pedagoško sodelovanje
v Republiki Sloveniji s slovenci iz tujine
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje oziroma
sofinanciranje življenjskih stroškov gostujočih raziskovalcev, ki so slovenski državljani
za tri do dvanajst mesečno znanstveno ali
dva do dvanajst mesečno pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS do 31. avgusta 2008
oziroma do porabe sredstev.
Prejemnikom finančnih sredstev bo javni
sklad sofinanciral življenjske stroške v višini
1.300,00 EUR na mesec.
2. Pogoji razpisa
Na razpis se lahko prijavijo institucije,
ki:
– so vpisane v register raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije;
– bodo prijavile sodelovanje raziskovalcev iz tujine na projektih in programih, ki
so že financirani ali sofinancirani iz proračunskih sredstev Republike Slovenije ali
pedagoško sodelovanje gostujočih raziskovalcev na javno veljavnih visokošolskih programih.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi institucija, so:
– ima slovensko državljanstvo,
– že vsaj 3 leta deluje v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške
dejavnosti,
– dosežen naziv doktor znanosti oziroma
je doktorski študent,
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije javnega sklada za študij po preteklih
razpisih,
– prejemniki štipendij za raziskovanje
iz preteklih razpisov, ki so prejeli sredstva
za manj kot dvanajst mesecev, lahko za
razliko do dvanajst mesecev ponovno kandidirajo,
– prejemniki štipendij za raziskovanje iz
preteklih razpisov lahko ponovno kandidirajo za štipendijo od tri do dvanajst mesecev,
če bodo raziskovali na drugem projektu.
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe, ki:
– bodo prijavile sodelovanje slovenskih
strokovnjakov na razvojnih projektih v okviru
teh družb.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat,
ki ga prijavi gospodarska družba:
– ima slovensko državljanstvo,
– že vsaj 3 leta deluje v tujini na področju razvojno-raziskovalne ali pedagoške
dejavnosti,
– kandidat je podiplomski študent na tuji
visokošolski instituciji,
– kandidat ne sme biti prejemnik štipendije javnega sklada po preteklih razpisih.
Prednost bodo imeli raziskovalni projekti
oziroma programi, ki so pomembni za tehnološki razvoj.
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3. Merila za ocenjevanje prijav
Merili za dodelitev sofinanciranja sta:
– znanstvena uspešnost oziroma znanje
in izkušnje kandidata,
– znanstvena uspešnost vodje raziskovalnega projekta.
Merila za dodelitev sofinanciranja v gospodarskih družbah:
– aplikativna vrednost projekta.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter:
– potrdilo o stalnem oziroma začasnem
bivališču ali potrdilo delodajalca, iz katerega
je razvidno, da slovenski raziskovalec že
več kot 3 leta deluje v tujini.
Za kandidate, ki jih na razpis prijavi gospodarska družba, mora biti k prijavi poleg
dokazil iz prejšnjega odstavka priložena tudi
fotokopija potrdila o vpisu na podiplomski
izobraževalni program na tuji visokošolski
instituciji s prevodom v slovenski ali angleški jezik.
5. Obravnavanje vlog
Prispele vloge bodo obravnavane sproti,
v postopku podeljevanja sredstev sodelujejo
evalvatorji. O izidu razpisa in izbiri kandidatov se izda odločba. Odločbe so izvršljive,
ko postanejo dokončne po izteku pritožbenega roka, ki je 15 dni. Po tem roku bodo
prijavitelji prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju, po tem pa jim bo javni sklad
nakazal odobreni znesek finančnih sredstev
za gostujoče raziskovalce na njihov poslovni
račun.
Po končanem sodelovanju mora prijavitelj predložiti poročilo o uspešnosti sodelovanja z gostujočim raziskovalcem.
6. Rok in način oddaje prijav
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj
z zahtevanimi dokumenti na naslov: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije,
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom:
za 39. javni razpis) in hkrati pošljejo samo
izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov:
39.razpis@ad-futura.si. Rok za zbiranje prijav prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja najkasneje
do vključno 31. avgusta 2008 oziroma do
porabe sredstev.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena javnemu skladu najkasneje
zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu javnega sklada najkasneje zadnji dan roka v
času uradnih ur.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije:
prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu javnega sklada v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure. Dodatne informacije so na voljo v
času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter
po elektronski pošti.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije
Ob-24257/07
Javni razpis
za sofinanciranje (neposredne
subvencije) nakupa nove tehnološke
opreme v letu 2007/2008
1. Izvajalec javnega razpisa
Izvajalec javnega razpisa je agent:

Firma: Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo.
Skrajšana firma: Slovenski podjetniški
sklad.
Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11.
Javni razpis je usklajen z Ministrstvom
za gospodarstvo v vlogi posredniškega
telesa (predhodno soglasje, dokument št.
4301-23/2007/3 z dne 4. 9. 2007).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07-UPB1),
Zakona o javnih skladih (Uradni list RS,
št. 22/00), Ustanovitvenega akta Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo
(Uradni list RS, št. 112/04, 11/07), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega
podjetniškega sklada za leti 2007-2008
(sklep Vlade RS številka 47602-8/2007/6),
Splošnih pogojev poslovanja Sklada (26. 1.
2007), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. 6. 2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe ES) št.
1260/1999 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006,
str. 25), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (UL
L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1), Uredbe
Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12.
2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006
Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL l,
št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1828/2006/ES, Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 41/07), Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 (sklep
Vlade RS številka 31001-1/2007/6 z dne
26. 4. 2007) in priglašene sheme državne
pomoči »Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007, trajanje pomoči
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013 oziroma za
čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št.
1628/2006 z dne 24. 10. 2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe), v okviru ukrepa 3.2.2. Spodbujanje tehnoloških investicij, Proračuna Republike Slovenije za leto
2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in
66/07), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06, 50/07), Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 127/06-ZJP, 14/07-ZSPDPO)
ter Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007–2013 v okviru izvajanja razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostna usmeritev:
Spodbujanje podjetništva.
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3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove
tehnološke opreme.
Namen ukrepa je spodbujanje podjetij
v investicijska vlaganja za proizvodnjo visokotehnoloških in inovativnih proizvodov
oziroma izvajanje visokotehnoloških storitev,
kar se bo izražalo v večji rasti in produktivnosti ter konkurenčnejšem nastopu na globalnem trgu. Tehnološke investicije se morajo navezovati na nove proizvode/storitve
z večjo dodano vrednostjo ali na temeljito
izboljšane proizvode/storitve z večjo dodano
vrednostjo.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
4.1 Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala
in srednje velika podjetja (v nadaljevanju
MSP; gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki).
V skupino srednje velikih podjetij sodijo
za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo
na dan 30. 6. 2007 najmanj 7 zaposlenih
in manj kakor 250 zaposlenih in imajo letni
promet, ki ne presega 50 milijonov EUR
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43
milijonov EUR.
V skupino malih podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan
30. 6. 2007 najmanj 7 zaposlenih in manj
kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10
milijonov EUR.
V skupino mikro podjetij sodijo za potrebe tega razpisa podjetja, ki imajo na dan
30. 6. 2007 najmanj 7 zaposlenih in manj
kakor 10 zaposlenih in imajo letni promet
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2
milijona EUR ter imajo sedež in delujejo v
naseljih s statusom mesta (skladno s Sklepom Državnega zbora Republike Slovenije,
katera naselja v Republiki Sloveniji imajo
status mesta v skladu s predpisi, veljavnimi
v času podelitve (Ur. l. RS, št. 22/00) in Sklepom o podelitvi statusa mesta naseljem v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 121/05)).
Ostala določila opredelitve MSP (razen
že zgoraj navedeno določilo glede št. zaposlenih in pri mikro podjetjih lokacije) so skladna z opredelitvijo MSP iz priloge I Uredbe
Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12. 1. 2001
in št. 364/2004 z dne 25. 2. 2004 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti
pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja. Določila opredelitve MSP so skladna
s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in
srednje velikih podjetij, UL L 124, 20. 5. 2003,
str. 36. Priporočilo Komisije 2003/361/ES najdete tudi na spletnem naslovu http://www.
podjetniskisklad.si/Predpisi.htm.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:
– opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednje sektorje področja, oddelke, skupine
in razrede po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) SURS. Te dejavnosti so:
– področje A – Kmetijstvo, lov, gozdarstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje črnega
premoga, rjavega premoga in lignita, šote,
– ladjedelništvo (razred 35.11 – Gradnja in popravilo ladij),
– jeklarstvo (skupina 27.1 – Pro
izvodnja železa, jekla, ferozlitin),
– sintetična vlakna,

– so v težavah – podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– so za isti namen pridobila sofinanciranje iz drugih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– so navedena v seznamu podjetij, na
podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih
subjektov (Uradni list RS, št. 43/07), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS,
št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 28.
člena ZPKor,
– so v preteklem obdobju 3 let že dobila
državno pomoč in niso izpolnila finančnih
obveznosti do Sklada.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičencev oziroma udeležencev (med katere
sodijo tudi MSP, kot so opredeljena za potrebe tega razpisa) podrobneje določa Uredba
o izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
(Ur. l. RS, št. 41/07).
4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih
sredstev (neposredne subvencije)
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške investicije nastale po
datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada
o sofinanciranju nakupa nove tehnološke
opreme do 5. 9. 2008.
Vsi dogodki, povezani z izvedbo investicije (zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev
pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih
računov, izdaja računov), se morajo izvršiti
po datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada
o sofinanciranju investicije. V nasprotnem
primeru celoten projekt ne bo upravičen do
pomoči.
Prav tako mora podjetje izkazovati ekonomsko in pravno lastništvo predmeta investicije. Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije investicije z leasingom
ni dovoljeno.
Izbor upravičencev do sofinanciranja se
izvede preko javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:
– za mikro in mala podjetja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost
investicije se upoštevajo neto zneski brez
DDV,
– maksimalna višina sofinanciranja je
do 50% (30% osnova + 20% za mikro in
mala podjetja) upravičenih stroškov začetne
investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 50%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
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– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
35.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 210.000 EUR,
– za srednje velika podjetja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost
investicije se upoštevajo neto zneski brez
DDV,
– maksimalna višina sofinanciranja je
do 40% (30% osnova + 10% za srednje velika podjetja) upravičenih stroškov začetne
investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 60%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
28.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 210.000 EUR,
– za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:
– zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih
stroškov znaša 70.000 EUR, za vrednost
investicije se upoštevajo neto zneski brez
DDV,
– maksimalna višina sofinanciranja je
do 30% upravičenih stroškov začetne investicije,
– podjetje mora zagotavljati vsaj 70%
virov, ki ne vključujejo državne pomoči,
– minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je
21.000 EUR; maksimalna odobrena višina
sofinanciranja je 100.000 EUR.
Upravičenec za potrjeni projekt ne sme
pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev.
V primeru ugotovitve dvojnega financiranja potrjenega projekta iz različnih javnih
virov, Sklad prekine izplačevanje sredstev
in/ali odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev
vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi
od dneva nakazila do dneva vračila. Takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju se tudi
lahko onemogoči sodelovanje na javnih razpisih Sklada za obdobje 5 let.
Projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– predmet investicije je dovoljeno kupiti od tretjih oseb po tržnih pogojih; tretja
oseba ne sme biti več kot 25% povezana s
podjetjem – upravičencem; lastniški delež
ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%,
– zagotavljati povečanje števila zaposlenih pred izplačilom sredstev vsaj za 1
delavca,
– izboljšati tehnološko opremljenost in
delovne pogoje poslovanja z vidika povečanja prihodka podjetja in/ali dobička podjetja
in/ali dodane vrednosti podjetja,
– iz predložene finančne konstrukcije
mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
Finančna konstrukcija naložbe je zaprta, če
so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, ter
premostitvena sredstva za del pričakovanih
sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov,
– predmet investicije mora biti vključen
v aktivo podjetja in se obravnavati kot sredstvo, ki se amortizira,
– realizirati investicijo v RS.
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Pri dodeljevanju pomoči je potrebno
upoštevati še merilo nujnosti (regionalna
pomoč mora imeti resnični spodbujevalni
učinek-brez pomoči države ne bi bilo mogoče realizirati začetne investicije, če se delo
prične preden so izpolnjeni pogoji iz tega
odstavka, celoten projekt ne bo upravičen
do pomoči).
Sklad bo posameznemu podjetju sofinanciral največ en investicijski projekt za
materialne investicije.
5. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale
pogoje za kandidiranje in bodo skladne z
nameni javnega razpisa, bo ocenila komisija
za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih
meril:
Zap. št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv merila
Sodobna tehnologija v povezavi z nakupom nove
opreme
Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
(2010 / 2006 v %)
Neposredna prodaja izven trga Republike Slovenije v letu 2010
Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2010
Tržna naravnanost v povezavi z novim projektom
Inovativnost
Novo zaposleni od 30. 6. 2007 do 31. 12. 2008
Vpliv investicije na okolje
Skupaj
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 55 ali več točk. V
nobenem primeru podjetje, ki je pridobilo
manj kot 55 točk ne more pridobiti neposredne subvencije.
Komisija za dodelitev sredstev pripravi
predlog prejemnikov sredstev za vse popolne in ustrezne vloge in ga poda Upravi
Sklada za sprejetje odločitve oziroma sklepa o dodelitvi sredstev. Na podlagi sklepa
o odobritvi sredstev prejme podjetje pomoč
Sklada skladno z zaprošenimi sredstvi in s
točko 4.2. Pogoji za dodelitev nepovratnih
sredstev ter točko 7. Upravičeni stroški začetne investicije tega razpisa.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag
števila točk presega razpoložljiva sredstva,
bodo sredstva razdeljena glede na višino
doseženih točk – prednost pri dodelitvi bodo
imeli projekti z višjim številom točk.
V primeru enakega števila točk imajo
prednost podjetja, ki so pridobila več točk
pri merilu povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega (2010/2006 v %) in dodana
vrednost na zaposlenega v letu 2010, nato
sodobna tehnologija v povezavi z nakupom
nove opreme in v dodatnem primeru še pri
merilu neposredna prodaja izven trga RS v
letu 2010.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2008 po tem razpisu znaša 22.505.948,00
EUR, in sicer:
– 19.130.055,80 – namenska sredstva
EU – ESRR,
– 3.375.892,20 – slovenska udeležba.

Maksimalno
število točk
26
18
14
11
10
9
7
5
100

7. Upravičeni stroški začetne investicije
Pojem začetne investicije pomeni vlaganje v osnovna sredstva pri postavitvi novega
obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku dejavnosti, ki pomeni uvedbo novega
proizvoda/storitve, temeljito spremembo pro
izvoda/storitve ali proizvodnega/storitvenega procesa v obstoječem obratu. Nadomestne investicije niso dovoljene.
Upravičeni stroški so stroški:
– materialnih investicij, in sicer stroški
nakupa:
– novih strojev,
– nove strojne opreme in
– nematerialnih investicij in sicer stroški
nakupa:
– nove programske opreme,
ki predstavljajo smiselno zaokroženo
tehnološko celoto in so povezani z novimi
proizvodi/storitvami ali temeljito izboljšanimi proizvodi/storitvami z večjo dodano vrednostjo.
Med upravičene stroške spadajo še stroški povezani z aktiviranjem strojev/opreme
v tehnološki proces. To so stroški transporta
in montaže opreme, ki je predmet sofinanciranja.
Za nove stroje se upoštevajo vsi stroji
izdelani vsaj v letu 2006 (razvidno iz tovarniških tablic proizvajalcev). Razstavni stroji, stroji namenjeni testiranju, sejemskim in
drugim prireditvam ne spadajo med upravičene stroške investicije. Prav tako med
upravičene stroške investicije ne spadajo
merilna oprema in manjši premični stroji,
katerih vrednost posamezne enote ne dosega 10.000 EUR ter pripomočki, orodja in
poslovni informacijski sistemi.
Med upravičene stroške ne spadajo
naložbe v zemljišča, zgradbe, opremo poslovnih in proizvodnih prostorov, pisarniško
opremo, ostale nematerialne investicije in
cestno prevoznih sredstev, stroški transportnih sredstev in transportne opreme. Vsi
neupravičeni stroški in stroški, ki ne bodo
predstavljali zaključene tehnološke celote
bodo izločeni kot neupravičeni stroški. Prav
tako tudi DDV ni upravičen strošek.
Preračunane vrednosti, prikazane in
upoštevane v finančnih preglednicah, morajo biti zaokrožene na dve decimalki.
Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva shema državnih pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007–2013, regionalna pomoč« (št. priglasitve BE05-5715334-2007).
8. Obdobje v katerem morajo biti porabljena odobrena sredstva
Nepovratna sredstva se odobrijo za
upravičene stroške investicije nastale po
datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada
o sofinanciranju nakupa nove tehnološke
opreme do 5. 9. 2008.
Upravičenec mora poslati zahtevek za
sofinanciranje najkasneje do 5. 9. 2008. Pri
zahtevku je potrebno predložiti:
– končno poročilo z izjavo o zaključenem
investicijskem projektu (investicijski projekt
je zaključen, ko je predmet sofinanciranja v
celoti plačan in dobavljen ter usposobljen za
izvajanje funkcij, ki jim je namenjen),
– seznam računov za upravičene stroške
investicije,
– vse izvode originalnih računov za celotno vrednost investicije, ki se glasijo na
upravičenca,
– potrdila-dokazila o plačilu računov z
razvidnim sklicem pri nakazilu oziroma iz-
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Št.

javo dobavitelja opreme o plačilu celotnega
računa,
– dokazilo o realizaciji dodatnih zaposlitev – izpis števila zaposlenih izdan s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, fotokopije obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
9. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU in slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki:
– 6927 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – EU – 2008,
– 6965 – Spodbujanje podjetništva –
07-13 – slovenska udeležba – 2008.
Sredstva prispevata Republika Slovenija
v 15% deležu in Evropski sklad za regionalni
razvoj v 85% deležu.
10. Delež prispevka eu v celotnih javnih
izdatkih: delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%.
11. Roki za predložitev vlog
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
20. 3. 2008.
Roki za predložitev vlog so: 8. 10. 2007,
20. 12. 2007 in 20. 3. 2008.
Merilo za pravočasno prispelo vlogo, pri
posameznem vmesnem odpiranju, je poštni
žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo
na posameznem roku ne sme biti starejši
od datuma roka. V primeru osebne izročitve
vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada
o prejemu pošiljke. Za prvo odpiranje velja
najvišji datum 8. 10. 2007, za drugo odpiranje 20. 12. 2007, za zadnje odpiranje
pa 20. 3. 2008. Osebno izročanje vloge na
sedežu Sklada je možno vsak delovni dan
v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med
9. in 15. uro.
Javni razpis bo odprt do 20. 3. 2008 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da
bodo vsa razpisana sredstva odobrena pred
20. 3. 2008, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena kolikor ne zadoščajo za pokrivanje
celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi
bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
V primeru, da po odobritvi sofinanciranja
vsem pozitivno ocenjenim projektom v okviru določenega odpiranja ostane na razpolago za naslednje odpiranja manj kot 500.000
EUR, se razpis zapre.
Vloge, ki bodo prispele po 20. 3. 2008 ali
na roke za prijavo po objavi zaprtja javnega
razpisa se kot prepozne zavržejo.
12. Datumi odpiranj vlog
Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obveščanje o izboru
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 60 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada, dostavila vlagateljem sklep o odločitvi. Hkrati bo upravičence pozvala k podpisu
pogodbe o sofinanciranju.
Če se upravičenec v roku 8 delovnih dni
od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje,
da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.

obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega
obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V
primeru razlik med oddano natisnjeno obliko
in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista.
Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi
dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj
pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga
v predvidenem roku (5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna
zavrže. Prijavni list za sofinanciranje in Poslovni načrt s potrjenim izkazom poslovnega
izida in bilanco stanja za leto 2005 in 2006
niso predmet dopolnitve vloge. Vloga, ki ne
vsebuje enega ali obeh dokumentov se brez
poziva za dopolnitev kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti,
ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno
skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo in na podatke
potrebne za oceno vloge po merilih javnega
razpisa.
16. Pošiljanje vlog
Vlogo za sofinanciranje pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, s pripisom »ne odpiraj
– vloga za subvencijo – P4«.
17. Ostale zahteve
Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku
ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali:
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje 9.
člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006),
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo v skladu z veljavnimi predpisi,
vendar najmanj do 31. 12. 2015, za potrebe
bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa
ga lahko podaljša Sklad,
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z investicijo vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa,
– podjetje mora upoštevati omejitve glede sprememb projekta v skladu s 57. členom
Uredbe 1083/2006 ES in ohraniti predmet
investicije v območju regije in v podjetju vsaj
pet let po zaključku investicijskega projekta
za isti namen. Predmet investicije torej ne
sme biti prodan, oddan v najem ali leasing
tretjim osebam najmanj v obdobju petih let
po zaključku investicijskega projekta,
– pri izvajanju projektov smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje
odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Slovenski podjetniški sklad

Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep oziroma obvestilo
o odobritvi oziroma neodobritvi je možno
sprožiti upravni spor.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za
ocenjevanje projektov s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za
sofinanciranje z obrazci.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v
pisarni št. 1, pri svetovalcu 2 ali svetovalcu 3
za državne pomoči in rizične naložbe, vsak
delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni
strani www.podjetniskisklad.si.
Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-52 (Marjana Šipek), 02/234-12-72 (mag. Manfred Lepej), 02/234-12-88 (Boris Ritlop),
02/234-12-74 (Bojana Mikeln) in 02/234-12-64
(mag. Boštjan Vidovič) ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
15. Vsebina vloge:
1. Prijavni list za sofinanciranje (spletni
obrazec, ki ga najdete na naslovu www.
podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite
in posredujte v tiskani in elektronski obliki,
skladno z navodili spletnega obrazca. Spletni obrazec omogoča elektronsko pošiljanje
in tiskanje prijavnega lista ter samoocenitev
vloge. Tiskani prijavni list potrdite s podpisom in štampiljko ter ga predložite v vlogi).
2. Poslovni načrt s potrjenim izkazom poslovnega izida in bilanco stanja za leto 2005
in 2006 (AJPES). Za investicije, ki presegajo
500.000 EUR je potrebno priložiti še investicijski program izdelan v skladu z Uredbo o
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
3. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejše od 30
dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: BON-1/P
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP
(AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od
pristojne davčne izpostave.
4. Dokazilo o obstoju podjetja (dokazilo o
obstoju podjetja ne sme biti starejše od 30
dni glede na datum oddaje vloge):
a) za gospodarske družbe: fotokopija rednega izpisa iz sodnega registra,
b) za samostojne podjetnike: fotokopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
5. Izpis števila vseh zaposlenih na dan
30. 6. 2007 izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
6. Seznam upravičenih stroškov (obrazec 3) s priloženimi predračuni, ponudbami
in obrazložitvijo izbora opreme in ponudnika opreme. V obrazec morajo biti zaporedno vpisani in oštevilčeni vsi predračuni in
ponudbe z neto vrednostmi (brez DDV) in
kumulativnim seštevkom. Obrazec 3 je v
prilogi spletnega obrazca Prijavni list za sofinanciranje. Najdete ga na naslovu www.
podjetniskisklad.si/razpisi. Priložene listine
so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo investicije.
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6 in predložena v pisni
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Ob-24359/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/00) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni
sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni razpis
za podelitev posebne finančne nagrade
folklorni skupini s sedežem v Mestni
občini Ljubljana,
ki bo na srečanju folklornih skupin, delujočih v občini Ljubljana, dne 25. 5. 2008,
predstavila nov in izviren program. Srečanje bo predvidoma potekalo v Gledališču za
otroke in mlade v Ljubljani.
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
Roki razpisa: razpis je odprt od 7. 9.
2007 do 30. 4. 2008.
Namen razpisa
Na območju Mestne občine Ljubljana delujejo kakovostne folklorne skupine, katerih
korepetitorji, vodje in člani se redkeje kot
drugje po Sloveniji lotevajo priprav novih
odrskih postavitev. Namen razpisa je, da
te skupine znotraj svojih vrst poiščejo posameznike, ki bi poskrbeli za nove odrske
postavitve. Ocenjujemo, da imajo skupine
dovolj potenciala za pripravo nove odrske
postavitve, zato je razpis namenjen vzpodbudi za pripravo novega programa.
Predmet razpisa: predmet razpisa je
enkratno izplačilo nagrade izbrani folklorni
skupini, ki bo v sezoni 2007/2008 pripravila
novo odrsko postavitev.
Višina nagrade: izbrana odrska postavitev bo nagrajena s 1.000,00 €.
Upravičenci: folklorne skupine, ki so registrirane kot društva, s sedežem v Mestni
občini Ljubljana.
Pogoji razpisa:
– Predstavljena odrska postavitev mora
biti ustvarjena v sezoni 2007/2008 in ne sme
biti javno prikazana pred objavo razpisa.
– Oblikovalec odrske postavitve mora
biti v širšem slovenskem prostoru neuveljavljen avtor tovrstnih odrskih priredb (z
razpisom izključujemo Mirka Ramovša in
dr. Bruna Ravnikarja, ki pa pri nastajanju novih programov lahko sodelujeta kot
mentorja).
– Avtor odrske postavitve mora biti vodja, korepetitor ali član skupine, za katero je
odrska postavitev pripravljena.
– Dolžina odrske postavitve ne sme biti
krajša od 6 minut in ne daljša od 10 minut.
– Nagrada bo podeljena, če se bodo vsaj
tri sodelujoče skupine prijavile na razpis in
na prireditvi predstavile nove odrske postavitve. V nasprotnem primeru nagrada ne bo
podeljena.
Vloga na razpis mora vsebovati:
– Izpolnjeno prijavnico za srečanje folklornih skupin (v prilogi).
Merila za vrednotenje predstavljenih programov:
1. Vrednoti se ohranjenost izročila v nespremenjeni podobi (ne podpira se odvečnega oblikovnega spreminjanja plesnega in
drugega izročila).
2. Dodatno se vrednoti vsebinsko zaokrožena odrska postavitev, ki poleg ple-
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sa vključuje pesmi, odlomke šeg in navad
ter/ali drugih prvin izročila.
3. Dodatno se vrednoti odrska postavitev, v kateri se odraža časovna, družbena in
prostorska skladnost izbranega programa.
4. Vrednoti se kakovost izvajanja predstavljenega programa.
5. Vrednoti se prilagojenost odrske postavitve starostni strukturi nastopajočih.
Uporaba meril: na razpis prijavljene in
na srečanju predstavljene odrske postavitve
bo pregledala in ocenila strokovna komisija
v sestavi Nežka Lubej, Branka Moškon in
Neva Trampuš. O odločitvi strokovne komisije bodo prijavitelji pisno seznanjeni.
Izplačilo nagrade: JSKD bo nagrado izplačal preko pogodbe na račun nagrajene
folklorne skupine.
Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je:
– Bojan Knific, samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost, bojan.knific@jskd.si; 01/241-05-33.
Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti
predložena na naslov: Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 30. 4. 2008 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Na ovojnici mora biti pripisano: »Folklorna
dejavnost – razpis za odrsko postavitev«.
Dvig in vpogled dokumentacije poziva:
dokumentacija razpisa (besedilo razpisa,
obrazci) je dostopna na domači strani JSKD
www.jskd.si, lahko pa jo predlagatelji med
uradnimi urami (vsak delovni dan med 9.
in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu JSKD,
Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 3528-1/07-124
Ob-24224/07
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter 6. člena Pravilnika
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
(Ljubljanska c. 5 v Kočevju)
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet oddaje v najem, doba najema
in dejavnost
Predmet oddaje v najem sta dva poslovna prostora na Ljubljanski c. 5 v Kočevju,
parc. št. 1152/2, k.o. Kočevje v naslednjih
izmerah:
a) Poslovni prostor št. 1
Velikost: 84,88 m2.
Predvidena dejavnost: pisarna, trgovina
z neživili.
Poslovni prostor se bo s pogodbo o najemu oddal za obdobje 10 let.
b) Poslovni prostor št. 3
Velikost: 57,61 m2.
Predvidena dejavnost: trgovina s prehrambenimi izdelki.
Poslovni prostor se bo s pogodbo o najemu oddal za obdobje 10 let.
Iz izbirnega postopka bodo izločene tiste ponudbe, ki se bodo nanašale na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na
tej lokaciji glede na določeno namembnost
ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja
oziroma bi ga bilo mogoče pridobiti zgolj z
nesorazmernimi stroški.

3. Najemnina
Poslovni prostori v skladu s Pravilnikom
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 39/05) spadajo
v območje A – Kočevje-mesto.
Začetna (izklicna) najemnina se izračuna
na podlagi pravil in formule iz 19. in 20. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin,
pri čemer se za tiste poslovne prostore, za
katere bo prišlo več ponudb s strani sub
jektov, katerih dejavnost spada glede zaračunavanja najemnine v različne razrede
(npr. trgovska dejavnost = 13% : storitve =
9%), upošteva namembnost po višji skupini
(razredu), in sicer v višini letne stopnje 13%
od vrednosti poslovnega prostora.
Vrednost v mesecu juliju 2007 znaša:
a) za poslovni prostor št. 1 59.348,00
EUR,
b) za poslovni prostor št. 3 36.438,00
EUR.
Začetna (izklicna) mesečna najemnina
tako glede na vrsto dejavnosti v prispelih
ponudbah znaša:
a) za poslovni prostor št. 1 v višini 643,00
EUR,
b) za poslovni prostor št. 3 v višini 395,00
EUR.
4. Metoda oddaje v najem: v skladu s 60.
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin se bodo poslovni prostori
oddali v najem po metodi javne ponudbe.
Udeleženci razpisa morajo tako v zaprtih
kuvertah poslati ponudbo in v njej označiti
ceno, ki so jo pripravljeni plačati kot mesečno najemnino za poslovni prostor). Le-ta
mora biti najmanj takšna, kot je v točki 3
tega javnega razpisa določena začetna (izklicna) mesečna najemnina za posamezen
poslovni prostor. V primeru, da bo za posamezen poslovni prostor prispelo več ponudb
(dve ali več), se bo med temi ponudniki
opravila licitacija.
5. Licitacija
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je
10 EUR. V primeru, da bo prispela več kot
ena ponudba za isti poslovni prostor, se bo
licitacija izvedla v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 v Kočevju, dan in ura bosta
vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravilno
ponudbo, sporočena naknadno.
Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno mesečne najemnine.
6. Kavcija
Za udeležbo na licitaciji je potrebno vplačati kavcijo, in sicer na račun št.
01248 – 0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
Predložitev potrdila o vplačilu je pogoj za
veljavnost ponudbe.
Kavcija je določena v višini dveh izhodiščnih najemnin za poslovni prostor, za katerega se odda ponudbo, ki znaša:
a) za poslovni prostor št. 1 v višini
1.286,00 EUR,
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b) za poslovni prostor št. 3 v višini 790,00
EUR.
Neuspelemu ponudniku se kavcija brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije, pri uspelem ponudniku, s katerim se
sklene najemno pogodbo, pa se v skladu s
1. odstavkom 7. člena Pravilnika zadrži kot
varščino za poplačilo morebitnih poškodb
na poslovnem prostoru ali izvedbo tekočega vzdrževanja, ki ga ne opravi najemnik.
Po prenehanju najemne pogodbe se kavcija v višini dveh zadnjih plačanih najemnin
oziroma njen neporabljeni del najemniku
vrne.
Kavcijo se zadrži tudi v primeru, če po
koncu javnega razpisa ne pride do sklenitve
najemne pogodbe iz kakršnegakoli razloga
na strani izbranega ponudnika.
7. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti ali navesti
naslednje:
– potrdilo o vplačilu kavcije,
– navedba poslovnega prostora, za katerega ponudnik kandidira,
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– opis dejavnosti, ki jo najemnik namerava opravljati v tem poslovnem prostoru,
– dokazilo o finančnem stanju – bilanca
stanja (predložijo tisti gospodarski subjekti,
ki so poslovali v letu pred tem javnim razpisom),
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih zakonskih
dajatev, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izdaja Davčna uprava),
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Kočevje (izdaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja;
predložijo tisti, ki so v kakšnih pogodbenih
razmerjih z občino).
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
dodatne listine, s katerimi se ugotavlja resničnost dejstev oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za najem poslovnega prostora na Ljubljanski c. 5 v Kočevju, ne odpiraj – ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis oddati najkasneje v 15 dneh po objavi
v Uradnem listu RS, in sicer osebno na
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26
(pritličje – levo), vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne
se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na
pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
8. Drugo
Župan lahko v skladu s 3. členom Uredbe ustavi postopek oddaje nepremičnin, ki
so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v takem
primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka

– za poslovni prostor št. 2 179,18 ali
258,82 EUR,
– za poslovni prostor št. 3 208,96 ali
301,83 EUR.
Končna višina najemnine se bo najboljšemu ponudniku prilagodila (+/-) po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ko bo znano
dokončno točkovanje poslovnega prostora.
Korekcija navzgor ali navzdol je omejena na
največ 20% od v postopku javne ponudbe
doseženi višini mesečne najemnine.
4. Metoda oddaje v najem: v skladu s 60.
členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin se bodo poslovni prostori
oddali v najem po metodi javne ponudbe.
Udeleženci razpisa morajo tako v zaprtih
kuvertah poslati ponudbo in v njej označiti
ceno, ki so jo pripravljeni plačati kot mesečno najemnino za določen poslovni prostor
(enega ali več), za katere(ga) kandidirajo.
Le-ta mora biti najmanj takšna, kot je v točki
3 tega javnega razpisa določena začetna
(izklicna) mesečna najemnina za posamezen poslovni prostor. V primeru, da bo za
posamezen poslovni prostor prispelo več
ponudb (dve ali več), se bo med temi ponudniki opravila licitacija.
5. Licitacija
Na licitaciji lahko sodelujejo le tiste osebe, ki so poslale pravilno ponudbo. Začetna
licitacijska cena je najvišja cena, ki je bila
ponujena v javni ponudbi (v zaprti kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene je
10 EUR. V primeru, da bo prispela več kot
ena ponudba za isti poslovni prostor, se bo
licitacija izvedla v sejni sobi Občine Kočevje,
Ljubljanska c. 26 v Kočevju, dan in ura bosta
vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravilno
ponudbo, sporočena naknadno.
Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno mesečne najemnine.
6. Kavcija
Za udeležbo na licitaciji je potrebno vplačati kavcijo, in sicer na račun št.
01248 – 0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto. Kavcijo je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
Predložitev potrdila o vplačilu je pogoj za
veljavnost ponudbe.
Kavcija je določena v višini dveh izhodiščnih najemnin iz 3. točke tega razpisa
in znaša za:
– poslovni prostor št. 2: 517,64 EUR,
– poslovni prostor št. 3: 603,66 EUR.
Neuspelemu ponudniku se kavcija brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije, pri uspelem ponudniku, s katerim se
sklene najemno pogodbo, pa se v skladu s
1. odstavkom 7. člena pravilnika zadrži kot
varščino za poplačilo morebitnih poškodb
na poslovnem prostoru ali izvedbo tekočega
vzdrževanja, ki ga ne opravi najemnik. Po
prenehanju najemne pogodbe se kavcija v
višini dveh zadnjih plačanih najemnin oziroma njen neporabljeni del najemniku vrne.
Kavcijo se zadrži tudi v primeru, če po
koncu javnega razpisa ne pride do sklenitve
najemne pogodbe iz kakršnegakoli razloga
na strani izbranega ponudnika.
7. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti ali navesti
naslednje:
– potrdilo o vplačilu kavcije,
– navedba poslovnega prostora, za katerega ponudnik kandidira,

mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč
01/893-82-45) ali osebno na Oddelku za
proračun, finance in upravljanje premoženja, in sicer v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 13. ure,
– sreda od 8. do 16.30,
– petek od 8. do 13. ure.
Občina Kočevje
Št. 3528-1/07-124
Ob-24225/07
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter 6. člena Pravilnika
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
(Ljubljanska c. 3 v Kočevju)
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet oddaje v najem, doba najema
in dejavnost
Predmet oddaje v najem sta dva poslovna prostora na Ljubljanski c. 3 v Kočevju,
parc. št. 1156/2 k.o. Kočevje, po arhitektonskem projektu v naslednjih izmerah:
Poslovni prostor št. 2:
– prodajni prostor 24,16 m2,
– skladišče 3,48 m2,
– predprostor 2,42 m2,
– wc 1,17 m2,
– skupaj 31,23 m2.
Poslovni prostor št. 3:
– prodajni prostor 30,17 m2,
– skladišče 2,71 m2,
– predprostor 1,37 m2,
– wc 2,17 m2,
– skupaj 36,42 m2.
Poslovni prostor se bo s pogodbo o najemu oddal za dobo 10 let.
Iz izbirnega postopka bodo izločene tiste
ponudbe, ki se bodo nanašale na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na tej
lokaciji ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja oziroma bi ga bilo mogoče pridobiti
zgolj z nesorazmernimi stroški.
Isti subjekt lahko po tem razpisu odda
ponudbo za enega ali več poslovnih prostorov v tej poslovni stavbi.
3. Najemnina
Poslovni prostori v skladu s Pravilnikom
o načinu oddajanja poslovnih prostorov v
najem in določanju najemnin (Uradni list RS,
št. 43/03) ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja
poslovnih prostorov v najem in določanju
najemnin (Uradni list RS, št. 39/05) spadajo
v območje A – Kočevje-mesto.
Začetna (izklicna) najemnina se izračuna
na podlagi pravil in formule iz 19. in 20. člena Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih
prostorov v najem in določanju najemnin,
pri čemer se iz razloga, ker namembnost
(dejavnost) poslovnega prostora v trenutku
razpisa še ni dokončno določena, za tiste
poslovne prostore, za katere bo prišlo več
ponudb s strani subjektov, katerih dejavnost spada glede zaračunavanja najemnine
v različne razrede (npr. trgovska dejavnost =
13% : storitve = 9%), upošteva namembnost
po višji skupini (razredu), in sicer v višini
letne stopnje 13% od vrednosti poslovnega
prostora.
Začetna (izklicna) mesečna najemnina
tako glede na vrsto dejavnosti v prispelih
ponudbah znaša:
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– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– opis dejavnosti, ki jo najemnik namerava opravljati v tem poslovnem prostoru,
– dokazilo o finančnem stanju – bilanca
stanja (predložijo tisti gospodarski subjekti,
ki so poslovali v letu pred tem javnim razpisom),
– potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih zakonskih
dajatev, ki ne sme biti starejše od 30 dni
(izdaja Davčna uprava),
– potrdilo o poravnanih obveznostih do
Občine Kočevje (izdaja Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja;
predložijo tisti, ki so v kakšnih pogodbenih
razmerjih z občino).
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
dodatne listine, s katerimi se ugotavlja resničnost dejstev oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za najem poslovnega prostora na Ljubljanski c. 3 v Kočevju, ne odpiraj – ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v 15 dneh po objavi v Uradnem listu RS, in sicer osebno na vložišču
Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje
– levo) vsak delovni dan od 8. do 13. ure, ob
sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na pošto oddane
najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
8. Predpogodba
Izbrani ponudnik bo imel možnost, da
sodeluje pri dokončni adaptaciji poslovnega
prostora v smislu prilagoditve poslovnega
prostora dejanskim potrebam in predpisanim pogojem za opravljanje dejavnosti, ki jo
ima namen opravljati ter jo je v tem poslovnem prostoru glede na namembnost tudi
mogoče opravljati (op. v skladu z 2. točko
razpisa bodo iz izbirnega postopka bodo
izločene tiste ponudbe, ki se bodo nanašale
na dejavnosti, za katere v zadevnem objektu na tej lokaciji ni mogoče pridobiti uporabnega dovoljenja oziroma bi ga bilo mogoče
pridobiti zgolj z nesorazmernimi stroški), vse
to s soglasjem najemodajalca.
Zaradi tega bo z izbranim ponudnikom v
roku 8 dni po končanju izbirnega postopka
sklenjena najemna predpogodba, v kateri
bodo določene vse bistvene sestavine kasnejše (glavne) najemne pogodbe.
Stranki morata skleniti glavno pogodbo v
8 dneh po pridobitvi uporabnega poslovnega prostora za zadevni poslovni prostor.
S sklenitvijo predpogodbe v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (33. člen)
vsaka stranka pridobi tožbeni zahtevek, s
katerim od sodišča lahko zahteva, da naloži nasprotni stranki sklenitev glavne pogodbe.
9. Drugo
Župan lahko v skladu s 3. členom uredbe
ustavi postopek oddaje nepremičnin, ki so
predmet javnega razpisa, oziroma odkloni
sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih
razlogov. Ponudniki imajo v takem primeru
pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki
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so jih imeli s sodelovanjem na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka
mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč
01/893-82-45) ali osebno na Oddelku za
proračun, finance in upravljanje premoženja, in sicer v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 13. ure,
– sreda od 8. do 16.30,
– petek od 8. do 13. ure.
Občina Kočevje
Ob-24242/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Komen (Ur. l. RS, št.
54/04, 70/05) in Odloka o proračunu Občine
Komen za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 30/07),
objavlja Občina Komen
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Komen
za leto 2007
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje
ukrepe:
A. subvencioniranje realne obrestne
mere,
B. promocija izdelkov in storitev malih
podjetij,
C. svetovalne storitve,
D. pospeševanje poklicnega izobraževanja,
E. pospeševanje zaposlovanja,
F. sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta.
2. Višina razpisanih sredstev je 10.357
EUR, postavka 14020101.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter vsa podjetja,
ki imajo manj kot 50 zaposlenih ter imajo
letni promet manjši od 7 mio EUR oziroma
bilančno vsoto manjšo od 5 mio EUR.
Na razpis se ne more prijaviti podjetje
iz dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva, ter podjetje v težavah, ali podjetje, ki
je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice
morajo biti na območju Občine Komen. Samostojni podjetniki morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
A. Subvencioniranje realne obrestne
mere:
Namen ukrepa je spodbujanje materialnih in nematerialnih investicij.
– minimalni znesek posojila je 4.173
EUR,
– posojilo mora biti odobreno v tekočem
letu,
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj 10 let.
Upravičeni stroški investicije so: strošek
nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov, strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov, strošek
nakupa opreme.
B. Promocija izdelkov in storitev malih
podjetij
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma
in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem.

Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi
zahtevanih dokazil. Sofinancira se do 30%
upravičenih stroškov.
C. Svetovalne storitve
Namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti
in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri
pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Upravičeni stroški so stroški svetovalnih
storitev enkratnega značaja. Višina pomoči
znaša do 30% upravičenih stroškov.
D. Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Upravičeni stroški so stroški izplačila
mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja. Višina sredstev je do
30% mesečne nagrade določene z učno
pogodbo za 2., 3. in 4. letnik vajeniškega
razmerja, do 20% mesečne štipendije ali
stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo
o izobraževanju.
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena
učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z
dijakom ali študentom, s stalnim prebivališčem v Občini Komen.
E. Pospeševanje zaposlovanja
Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje
samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja mladih.
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje: mora biti državljan RS, prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje najmanj
3 mesece pred dnem zaposlitve (razen za
prvo zaposlitev), ima stalno prebivališče v
Občini Komen, sedež podjetja mora biti v
Občini Komen, zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v koledarskem letu.
Višina pomoči: pomoč brezposelni osebi
za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov na OD skladno
s kolektivno pogodbo, pomoč delodajalcu
za zaposlitev brezposelne osebe se odobri
v višini dvoletnega plačevanja prispevkov
skladno s kolektivno pogodbo.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za
ta namen.
F. Sofinanciranje izdelave poslovnega
načrta
Namen ukrepa je sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja. Sredstva se namenjena podjetnikom
in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo
sedež in poslovne prostore za opravljanje
dejavnosti na območju Občine Komen, in
sicer enkrat v obdobju petih let.
Upravičeni strošek je strošek izdelave
poslovnega načrta za nakup, urejanje in
opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih
prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
Višina sredstev znaša do 30% upravičenih
stroškov.
5. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka
Vloga na obrazcu, ki ga prosilci dobijo
v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen
86, 6223 Komen, ter na spletni strani Ob-
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čine Komen www.komen.si, mora v zaprtih
ovojnicah dospeti na naslov Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen, do vključno petka
5. 10. 2007 do 14. ure. Ovojnice morajo biti
ustrezno označene z napisom »Ne odpiraj
– javni razpis – malo gospodarstvo«. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelji
nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Vloga, ki je vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, bo zavrnjena.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko
zahteva predložitev dodatne dokumentacije.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je
Andreja Štok.
Občina Komen

– da izkazuje finančno in poslovno sposobnost.
XII. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev iz XI. točke tega razpisa in o
sposobnosti za izvajanje storitve
Ponudnik mora ob prijavi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnje točke:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v
register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne davčne up
rave,
– organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, da
jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju,
– dokazila o finančni in poslovni sposobnosti,
– projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
– dokazilo o lastništvu prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za prostor za čas izvajanja koncesije
z odpovednim rokom 1 leto, z dokazili o
izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev
za prostor,
– dokazila o opremi za izvajanje storitve,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev,
– izračun cene, oblikovane v skladu s
predpisano metodologijo za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev,
– program dela izvajanja storitve,
– izjavo, da bo delovna razmerja zaposlenih urejal v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakonom in drugimi akti, ki veljajo
za zaposlene v javnih zavodih s področja
socialnega varstva,
– izjavo, da je prijavitelj pravna ali fizična
oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti
s področja razpisane koncesije v Republiki
Sloveniji,
– izjavo, da v celoti sprejema vse pogoje
iz te razpisne dokumentacije in da izrecno
dovoljuje Občini Komen, da opravi kakršnekoli poizvedbe oziroma pridobitev dokazil pri
pristojnih javnih organih, ustreznih zavodih
in pravnih osebah in s tem dovoljuje posredovanje zahtevanih podatkov,
– izjavo, da so vsi navedeni podatki točni
in resnični.
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična
oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazila iz
prve alinee priloži odločbo o vpisu v register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve.
Ponudnik mora za dokaz finančne in poslovne sposobnosti priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
zadnjih 3 let, ki morajo biti revidirani, tudi če
ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi ponud
nika,
– podatke o morebitnih posojilih, ki so
bila najeta za izgradnjo prostorov in hipotekah ter drugih stvarnih pravicah na prostorih
za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih drugih obvez
nostih.

Št. 12202-03/2007-4
Ob-24245/07
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), 2. in 3.
člena Pravilnika o koncesijah na področju
socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 72/04),
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95,
2/98, 61/98, 19/99, 127/03, 125/04, 120/05,
140/06), 48. člena Pravilnika o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 67/06), Odloka
o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Komen (Ur. l. RS, št. 74/07) in Sklepa
Občinskega sveta Občine Komen o razpisu
za podelitev koncesije za izvajanje storitve
Pomoč družini na domu v Občini Komen št.
12202-03/2007-3 (Ur. l. RS, št. 74/07) objavlja Občina Komen
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
storitev pomoč družini na domu v
Občini Komen
I. Naziv in naslov koncendenta: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, tel.
05/731-04-61, 05/731-04-50.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 1 koncesije za
izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč
družini na domu na območju Občine Komen.
III. Krajevno območje izvajanja storitev
Območje izvajanja storitev obsega vsa
naselja na celotnem območju Občine Komen.
Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve oskrbovance iz razpisanega
območja izvajanja koncesije. Koncesionar in
sedanji izvajalec koncesije se pisno dogovorita o prevzemu oskrbovancev in pri tem
upoštevata predpise s področja socialnega
varstva.
IV. Opis storitve
Storitev obsega naslednje oblike sto
ritve:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higi
ene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Storitev se praviloma izvaja osem ur
dnevno, pet dni v tednu, razen izjem, ko
se za nujne primere storitev lahko izvaja
tudi čez vikende in dela proste dneve. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca
traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur
tedensko, v skladu s pogoji, ki jih predpisuje
Pravilnik o standardih in normativih social-

no varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 52/95,
2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05,
120/05, 120/05 – odločba, 2/06, 140/06, v
nadaljevanju Pravilnik o standardih in normativih).
V. Obseg razpisane koncesije: storitev
se bo v letu 2008 pričela izvajati v obsegu
180 ur neposredne oskrbe na mesec in 120
efektivnih ur na izvajalko na mesec. Obseg
storitve se bo glede na potrebe pri upravičencih povečeval v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, Resolucijo o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje
2006–2010 in drugimi predpisi s področja
socialnega varstva.
VI. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesija se bo začela izvajati 1. januarja
2008 oziroma najpozneje dva meseca po
podpisu pogodbe o koncesiji. Koncesija se
podeli za obdobje 10 let in se lahko v skladu
z veljavnimi predpisi podaljša največ enkrat,
in sicer za čas, za katerega je bila sklenjena
koncesijska pogodba.
VII. Uporabniki storitve: uporabniki storitve so skladno s 6. členom Pravilnika o
standardih in normativih osebe, starejše od
65 let, osebe s statusom invalida po Zakonu
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, druge invalidne osebe, kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja ter hudo bolni otroci ali otroci s težko
motnjo v telesnem ali duševnem razvoju.
VIII. Viri financiranja storitve: storitev se
v skladu 100. členom Zakona o socialnem
varstvu ter s pogoji in postopki, določenimi
v Zakonu o socialnem varstvu in Uredbi o
merilih za določanje oprostitev pri plačilih
socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
110/04 in 124/04, v nadaljevanju Uredba o
oprostitvah) financira iz prispevkov uporabnikov in iz občinskega proračuna.
IX. Način izvajanja storitve in določitev
cene
Način izvajanja storitve se uredi s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve na podlagi predloga koncesionarja in v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 36/02, 107/02,
3/04, 84/04, 84/05, 88/05, 121/05) določi
koncedent.
X. Delovna razmerja zaposlenih: delovna
razmerja zaposlenih se uredijo v skladu s
kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih
s področja socialnega varstva.
XI. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki v skladu s 7., 8. in 10.
členom Pravilnika o koncesijah izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v RS
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljevanju storitev),
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da zagotavlja zaposlitev zadostnega
števila strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev ter zagotavlja ustrezno vodenje
izvajanja koncesijske dejavnosti,
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Če ponudnik posluje krajši čas od treh
let, mora priložiti dokazila za obdobje poslovanja. Če iz priložene zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis (sklep organa
upravljanja in računovodski izkaz).
Fizični osebi, ki priloži odločbo o vpisu
v register zasebnikov in pravnih oseb, ki
opravljajo socialno varstvene storitve, ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če
k temu ni zavezana, in ni potrebno priložiti
revizijskega poročila.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponud
nika:
– kvaliteta predloženega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela,
števila in usposobljenosti kadrov, tehničnih
pogojev in metod dela – do 40 točk,
– orientacijska cena storitve, izražena za
1 efektivno uro – do 40 točk,
– oddaljenost sedeža in pisarne (ali enote) od območja izvajanja storitve – do 5
točk,
– ponudbo drugih storitev socialnega
servisa – do 20 točk,
– reference o dosedanjem delu na področju izvajanja razpisane storitve – do 10
točk,
– druge navedene morebitne ugodnosti
in storitve, ki bi jih lahko koncesionar nudil
uporabnikom, v primeru, ko bi dva ponudnika dosegla enako število točk – do 5 točk.
Prednost pri izboru bodo imeli prijavitelji,
ki bodo prijavi priložili izjavo, da bodo v skladu s podpisano pogodbo zaposlili izvajalk v
obsegu 1,6, ki že sedaj izvajata storitev na
krajevnem območju Občine Komen.
Koncendent si v skladu s 4. členom Pravilnika o koncesijah pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.
XIV. Način in rok za oddajo vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
obrazcih predpisane razpisne dokumentacije in mora imeti priložene vse zahtevane
izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisni rok za oddajo ponudb je 30 dni
po objavi razpisa oziroma do vključno 8. oktobra 2007. Šteje se, da je ponudba prispela
pravočasno, če je 8. oktobra 2007 oddana
ali osebno v vložišču Občine Komen, Komen 86, do 12. ure, ali če je 8. oktobra 2007
oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Na prednji
strani ovojnice morajo biti navedene naslednje obvezne oznake:
– »Ne odpiraj«,
– »Prijava na javni razpis Podelitev koncesije za izvajanje storitve Pomoč družini na
domu v – Občini Komen«,
– naslov Občine Komen.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov prijavitelja.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do poteka razpisnega roka.
Ponudba,
– ki ne bo pravočasna,
– ki je ne podal ponudnik, ki izpolnjuje
razpisane pogoje,
– ki ne bo podana za razpisano krajevno
območje izvajanja storitve,
– ki ne bo popolna glede na besedilo
javnega razpisa,
se v skladu s 5. členom Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
ne bo štela kot zahtevek za ugotavljanje
izpolnjevanja minimalnih tehničnih pogojev,
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določenih s predpisi socialnega varstva, in
bo s sklepom zavržena.
XV. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v vložišču Občine Komen, Komen
86, 6223 Komen, in na spletni strani Občine
Komen: www.komen.si pod rubriko razpisi.
Pristojna za dajanje dodatnih informacij
je Višja svetovalka II za področje družbenih
dejavnosti Vladimira Gal, tel. 731-04-61 ali
731-04-50.
XVI. Odpiranje ponudb in obveščanje o
izboru
Odpiranje ponudb bo 8. oktobra 2007 ob
16. uri v sejni sobi Občine Komen, Komen
86, 6223 Komen. Odpiranju ponudb lahko
prisostvuje vsak ponudnik na javnem razpisu.
Komisija za pregled in presojo prispelih
ponudb, ki jo s sklepom imenuje župan, za
vsako ponudbo posebej ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ali je ponudba podana
za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
Ponudbe, ki niso pravočasne, ali niso
popolne, ali ponudba ni podana za v razpisu
določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali je ni podal ponudnik,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, s sklepom
zavrže organ, pristojen za podelitev koncesije.
Komisija za koncesije o vsaki ponudbi,
ki je pravočasna, jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je podana za
v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve ter je popolna,
pridobi mnenje Socialne zbornice. Zbornica
mora mnenje dati v 20 dneh od prejema
pisne zahteve komisije, sicer komisija za
koncesije pripravi predlog podelitve koncesij
brez tega mnenja.
Komisija za koncesije najkasneje v roku
10 dni po pridobitvi mnenja Socialne zbornice oziroma po izteku roka iz prejšnjega
odstavka opravi pregled in presojo popolnih
ponudb po kriterijih in merilih, objavljenih
v javnem razpisu, ter na tej podlagi in ob
upoštevanju mnenja Socialne zbornice, če
je bilo dano, pripravi predlog podelitve koncesije.
XVII. Organ, pristojen za podelitev koncesije: koncesijo bo na podlagi predloga
pristojne strokovne komisije za pregled in
presojo prispelih ponudb podelila občinska
uprava z odločbo.
Občina Komen
Št. 110-48/2007
Ob-24375/07
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 82/04),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o podeljevanju štipendij Občine
Trebnje (Ur. l. RS, št. 68/05) in na podlagi
Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 53/07), objavlja Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Trebnje za šolsko
oziroma študijsko leto 2007/2008
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendij dijakom in študentom Občine Trebnje, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju
programov na področju kmetijstva v Občini
Trebnje (Ur. l. RS, št. 70/07).

2. Pravico do štipendije Občine Trebnje
lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške
in strokovne šole, program gimnazije in
študenti višješolskega, visokošolskega in
univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini
Trebnje,
– da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka,
– da so v preteklem šolskem letu dosegli
najmanj prav dober šolski uspeh – učenci,
vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno
vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti,
– da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso
lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo
druge štipendije v Republiki Sloveniji.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– mnenje Zavoda RS za zaposlovanje
glede deficitarnosti smeri študija oziroma
srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Trebnje;
– na podlagi pridobljenega mnenja se
upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu;
– ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega
člana; dohodek na družinskega člana se bo
izračunal v skladu z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Trebnje
(Ur. l. RS, št. 82/04, 68/05).
Popolne, ustrezno dokumentirane in v
razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Trebnje.
4. Okvirna vrednost in število štipendij:
za šolsko oziroma študijsko leto 2007/2008
bo v skladu s Pravilnikom o podelitvi štipendij Občine Trebnje predvidoma dodeljenih
24 štipendij, in sicer 12 za dijake in 12 za
študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 125,20 EUR mesečno, za študente pa
158,50 EUR mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2007
in na podlagi 4. člena Odloka o proračunu
Občine Trebnje za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
53/07) 40.852,80 EUR.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu,
ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je
potrebno priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– predstavitev in utemeljitev izbora šole
oziroma univerze,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– fotokopija osebnega dokumenta.
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6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si. Prijavni obrazci
so od dneva te objave do izteka prijavnega
roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje in na Oddelku
za družbene dejavnosti, soba 24.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je
potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje
do 10. 10. 2007 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z
oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev
štipendije«.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne.
Vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k
njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave
na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s
sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen
najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Trebnje bo
odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Trebnje z
odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu
kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema
odločbe zoper odločitev občinske uprave
vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Trebnje kot
štipenditorjem in izbranim štipendistom v
skladu z določili Pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Kontaktna
oseba je Damjana Ribič, tel. 07/348-11-43,
e-mail: damjana.ribic@trebnje.si.
Občina Trebnje
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Javne dražbe
Št. 063-016/2004
Ob-24221/07
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica
2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 29. in 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepov
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
sprejetih na 5. redni seji dne 26. 4. 2007 in na
7. redni seji dne 21. 6. 2007 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/896-27-70, faks 01/896-27-73, e-pošta:
info@smartno-litija.si.
2. Predmet prodaje:
a) nezasedeno dvosobno stanovanje, z
neto tlorisno površino po ISO 9836 v izmeri
58,01 m2, ki se nahaja v 1 ND večstanovanjskega objekta Ustje 21, Šmartno pri Litiji,
stoječega na parc. št. 509/2, stanovanjska
stavba 88 m2, dvorišče 52 m2, k.o. Šmartno,
s pripadajočimi skupnimi deli in napravami
ter sorazmernim delom zemljišča. Etažna
lastnina še ni vzpostavljena,
b) zemljišči parc. št. 491/7 njiva v izmeri
699 m2 in parc. št. 491/9 njiva v izmeri 5 m2
obe k.o. Štanga. Navedeni nepremičnini se
prodajata skupaj v kompletu.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. a) znaša 40.000,00 €; najnižji znesek višanja znaša 400,00 €,
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. b) znaša 35.200,00 €, najnižji znesek višanja znaša 400,00 €.
Izklicni ceni za predmeta prodaje pod
točko 2.a in točko 2.b ne vsebujeta zakonsko določenega davka, stroškov notarske
overitve podpisa prodajalca, stroške cenitev
in stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Vse naštete stroške nosi kupec.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek dne, 25. 9. 2007 v sejni sobi
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica
2, Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 11. uri.
Javno dražbo vodi Komisija za vodenje postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem
občine. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
6. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor
najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražitelj je
vezan na svojo ponudbo dokler ni podana
višja ponudba.
7. Pravila dražbe:
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino.
– Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo kupnino, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša kupnine.

– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši Komisija takoj.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
8. Dražitelji morajo do vključno 24. 9.
2007 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji,
št. 01394-0100000193, sklic 0902007, z
navedbo zaporedne številke nepremičnine (za vse predmete prodaje pod točko 2).
Uspelemu dražitelju – kupcu se varščina
všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, pa se brezobrestno vrne
v roku 10 dni po opravljeni dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani
predkupnega upravičenca za nepremičnino
pod točko 2.a, se bo uspelemu dražitelju
varščina vrnila brezobrestno v roku 3 dni po
prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice oziroma 3 dni po poteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice.
9. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, zato lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnimi in finančnim premoženjem občine,
s soglasjem župana Občine Šmartno pri Litiji, že začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžna pa je
vrniti varščino brez obresti.
10. Pogoji za sodelovanje: na javni
dražbi lahko sodelujejo interesenti (domače pravne ali fizične osebe, državljani EU
ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prislini predpisi RS). Interesenti morajo
svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje do
ponedeljka 24. 9. 2007. Prijava se pošlje
oziroma osebno dostavi na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2,
Šmartno pri Litiji. Interesenti morajo pred
začetkom dražbe komisiji predložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine za nepremičnino,
ki jo dražijo, in priloženo številko lastnega
osebnega računa oziroma TRR za primer
vračila varščine;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ne starejše od 30 dni od datuma
dražbe (velja le za pravne osebe in s.p.);
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPEA (s.p.), ne starejše od 30 dni od datuma dražbe;

– fotokopijo osebnega dokumenta (potni list oziroma osebna izkaznica, velja za
fizične osebe);
– davčno številko oziroma ID za DDV (za
pravne osebe, s.p.);
– EMŠO oziroma matično številko (za
pravne osebe, s.p.);
– telefonsko številko na kateri je dražitelj
dosegljiv;
– originalno dokazilo, da ima oseba pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe);
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti Komisiji naslednje dokumente:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled);
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
zakoniti zastopnik pravne osebe);
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblastilom, je ta dolžan predložiti: osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15
dni po zaključku dražbe. V primeru, da dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
Občina Šmartno pri Litiji pa zadrži njegovo
varščino. V tem primeru lahko Občina Šmartno pri Litiji sklene pogodbe z naslednjim
dražiteljem, ki je ponudil najvišjo ceno, zanj
pa veljajo enaki pogoji kot za prvega dražitelja. Rok za sklenitev prodajne pogodbe
se ustrezno podaljša za čas, ki je zakonsko
potreben, da se o uveljavljanju predkupne
pravice izjavi predkupni upravičenec.
12. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8
dni od dneva overitve podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji št. 01394-0100000193, sklic:
javna dražba.
13. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
14. Drugi pogoji:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu »videno – kupljeno«,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnine,
– stanovanje, opredeljeno pod točko 2a,
na katerem obstaja predkupna pravica solastnikov, bo Občina Šmartno pri Litiji, skladno
z zakonom, pod enakimi pogoji in z enako
kupnino kot jo bo ponudil najboljši dražitelj,
ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30 dnevni rok za izjavo o uveljavljanju
predkupne pravice.
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15. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, vsak
dan od 9. do 12. ure. Kontaktna oseba Nataša Dobravec, tel. 01/896-27-70.
Občina Šmartno pri Litiji

lahko pokličete na tel. št. 04/586-92-80, in
sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do 25. 9. 2007.
Občina Jesenice

Št. 478-6/2007
Ob-24226/07
Na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in spremembe) ter na
podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Jesenice, št. 032-7/2007 z dne 22. 6. 2007,
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo zemljišča
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
Postopek javne dražbe vodi Strokovna
komisija za izvedbo postopkov razpolaganja
z nepremičnim premoženjem v lasti občine
Jesenice (pristojna komisija).
II. Predmet prodaje:
– stavbno zemljišče na Kočni, parc. št.
145/31, pašnik v izmeri 991 m², vpisano pri
vložni št. 20, k.o. Blejska Dobrava.
Zemljišče s parc. št. 145/31, k.o. Blejska
Dobrava ni komunalno opremljeno, vendar
v neposredni bližini potekajo lokalni javni
komunalni vodi (vodovod, plinovod). Predmetno zemljišče tudi neposredno meji na
javno cesto tako, da je dostop na zemljišče
mogoč. Za komunalno opremljenost predmetnega zemljišča bo kupec poskrbel sam
– na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice leži zemljišče s parc. št. 145/31, k.o.
Blejska Dobrava v območju J4/S1 – ve in
je namenjeno stanovanjski gradnji. Podrobnejša namenska raba: vaška enodružinska
zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja – Prodajna
pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišče s parc. št.
145/31, k.o. Blejska Dobrava znaša
70.361,00 EUR (brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.
V. Pogoji in pravila javnih dražb:
1. Zemljišče se proda v celoti po sistemu
videno-kupljeno. Davek na dodano vrednost
in stroške sklenitve pravnega posla v obliki
notarskega zapisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Višina varščine: pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na pod-račun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860707 s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli se varščina brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.

5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8
dneh od izstavitve računa s strani prodajalca – Občine Jesenice, katerega bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe,
podpisane s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Položena varščina se všteje v kupnino.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje ½ ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti
na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) o
plačanih davkih in prispevkih določenih z
zakonom, staro največ 30 dni,
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni, (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s
pogoji javne dražbe,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p. ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
7. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če sta dva
ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno,
nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša
cene.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
8. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in spremembe). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 26. 9. 2007 ob
12. uri v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Dodatne informacije o zemljišču: za
vse dodatne informacije v zvezi s prodajo
zemljišča s parc. št. 145/31, k.o. Jesenice
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Št. 478-115/2007
Ob-24360/07
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško, na podlagi 19. in 20. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) ter na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – ZLS – UPB 1,
21/06 – odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. poslovni prostor v izmeri 44,35 m²,
ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24
v Koprivnici, stoječem na zemljišču parc.
št. 7/10 – dvorišče v izmeri 5 55 m², gospodarsko poslopje v izmeri 83 m² in poslovna stavba v izmeri 1 48 m², vpisanem
v zemljiškoknjižnem vložku št. 163, k.o. Koprivnica,
2. poslovni prostor v izmeri 82,77 m²,
ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na
Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št.
454/3 – njiva v izmeri 2 39 m² in travnik v izmeri 3 10 m² in parc. št. 130.S – stavbišče v
izmeri 5 94 m², vpisanih v zemljiškoknjižnem
vložku št. 125 k.o. Dovško,
3. poslovni prostor v izmeri 32,35 m²,
vpisan v zemljiškoknjižnem podvložku št.
2036/1 k.o. Krško z identifikacijsko oznako 1.E in kot »lokal v pritličju, Valvasorjevo
nabrežje 7, 8270 Krško«, ležeč v objektu
na naslovu Valvasorjevo nabrežje 7 v Krškem, stoječem na zemljiščih parc. št. 3951
– dvorišče v izmeri 45 m² in parc. št. 3958
– stanovanjska stavba v izmeri 1 25 m², vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 2036
k.o. Krško,
4. objekt na naslovu Podbočje 1, Podbočje, stoječ na zemljišču parc. št. 178.S
– stavbišče v izmeri 6 87 m², vpisanem v
zemljiškoknjižnem vložku št. 966 k.o. Podbočje.
Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe: javna dražba
bo potekala dne 24. 9. 2007 z začetkom ob
12. uri v sejni sobi »A« Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 1 je izklicna cena 15.726,11 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 2 je izklicna cena 45.615,91 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno
številko 3 je izklicna cena 19.710,00 EUR,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 je izklicna cena 245.410,00 EUR.
Pri predmetih prodaje pod zaporednimi
številkami od 1 do 3 so v cenah vključeni
tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s
pripadajočo komunalno opremljenostjo ter
zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti
celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
450,00 EUR.
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Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi
dražitelji za posamične predmete prodaje,
bodo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je
bistvena sestavina pravnega posla.
Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– dražitelji nepremičnega premoženja morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje
dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do dneva javne dražbe
plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
za posamičen predmet prodaje na podračun
EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet
prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje),
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– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in
ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora
izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden
z najemnikom in pri katerem najemnik ne
izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri
prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca
iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana
kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen
predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene

brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni
dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake predmetov
prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena,
– do sklenitve pravnega posla se lahko
postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/498-12-79 in tel. 07/498-12-91, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji
pri Janji Jordan in Cvelbar Kastelic Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Krško
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Razpisi delovnih mest
Št. 032-0016/2007
Ob-24206/07
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 59. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/32 ZJU-UPB2) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi Občine Škocjan
št. 100-0023/2007 z dne 1. 8. 2007, objavljamo javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
svetovalec za finance, družbene dejavnosti in malo gospodarstvo v Občinski upravi Občine Škocjan.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar. Izbrani/-a kandidat/-ka bo naloge
izpolnjeval/-a v nazivu podsekretar.
Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še:
Posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta, ki so:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 9 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega poslova
nja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– veljavno vozniško dovoljenje B kategorije,
– sposobnost organizacije dela na svojem področju in delo v skupini ter vodenja
oddelka,
– natančnost pri delu.
Kandidati/ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave morajo le
tega opraviti v enem letu od imenovanja v
naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– pisno izjavo oziroma fotokopijo potrdila
o državljanstvu,
– fotokopija delavske knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna
druga dokazila,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, upravnega
poslovanja in upravnega postopka oziroma
o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen
zapora v tajanju več kot šest mesecev.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-ke z daljšimi delovnimi
izkušnjami na podobnih delovnih mestih,
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-ke, ki poznajo delo z
javnimi financami in pripravo letnega proračuna v lokalni skupnosti,
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-ke, ki imajo izkušnje
in detaljno poznavanje notranje revizije v
lokalni samoupravi,
– prednost za zasedbo delovnega mesta bodo imeli kandidati/-ke, ki poznajo delo

z uporabniškim računalniškim programom
Lotus Notes.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se 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 izbirni postopek.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan,
Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom: »Ne
odpiraj – Prijava na javni natečaj Svetovalec za finance, družbene dejavnosti in malo
gospodarstvo«. Kandidate/-ke bomo o izbiri
pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom/-kam bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 07/38-46-308 (mag. Darko Levičar).
Občina Škocjan
Št. 110-12/2007-2
Ob-24207/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB3, v nadaljevanju:
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Maribor za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) za-

ključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
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.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar ga mora opraviti v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
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– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor, Območne enote Maribor,
Inšpekcijske pisarne Dravograd, Meža 10,
2370 Dravograd ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
prilog ter ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-12/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.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.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor
Št. 110-9/2007-20
Ob-24208/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo/ZJU-UPB3, v nadaljevanju:
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Celje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o strokovnem izpitu iz
splošnega upravnega postopka, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil opravljen,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter, da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
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.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.

člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z Zakonom o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, vendar ga mora opraviti v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor, Območne enote Celje in
inšpekcijske pisarne Velenje ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
prilog ter ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-9/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.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.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Ministrstvo za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor
Št. 07-2/16
Ob-24211/07
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, in
sicer:
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I. organizator na Območni izpostavi
Ljubljana m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končan štiriletni program srednjega izobraževanja administrativne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Poskusno delo dva meseca.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere morata biti razvidni stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata, da zna uporabljati programe Word, Excell;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da Občina
Trzin pridobi navedene podatke iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Okvirni opis dela: delo na področju premoženjsko pravnih in normativnih zadev.
S prijavo na natečaj se šteje, da se kandidat strinja in dovoljuje, da Občina Trzin
za potrebe natečaja preveri vse navedene
podatke.
Če se v natečajnem postopku ali že sklenjenem delovnem razmerju ugotovi, da podatki niso verodostojni, je to razlog za izločitev iz natečajnega postopka ali delovnega
razmerja.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost na osnovi predstavitve v
vlogi, dokazil, razgovora in po potrebi s preizkusom usposobljenosti.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi na naslov: Občina Trzin,
Mengeška 22, 1236 Trzin. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
pripravnik pravnik«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za
dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. št. 01/564-45-44, Polono Gorše
Prusnik.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Trzin

Št. 0321/2007-24
Ob-24213/07
Na osnovi 23. in 64. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02), 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06), 34. in 35. člena Zakona o
zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96 in
36/00), 36. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Ur. l.
RS, št. 96/02), Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02), Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 13. člena
Statuta Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99,
38/02), 9. in 13. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in
šport Vransko (Ur. l. RS, št. 16/05), Občina
Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, kot
ustanoviteljica javnega zavoda ZKTŠ, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport
Vransko«.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, posebne pogoje iz 88. člena Zakona o javnih uslužbencih in dodatne
pogoje kot sledi:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
humanistične, organizacijske ali ekonomske
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnem področju dejavnosti Zavoda;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da kandidat/ka ni bil pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da
ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti:
– poznavanje dejavnosti s področja Zavoda;
– izkazuje sposobnost za vodenje Zavoda;
– aktivno znanje slovenskega jezika in
najmanj enega uradnega jezika EU;
– kandidat mora predložiti program dela
in razvoja zavoda.
Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti
prijavi:
– dokazilo o pridobljeni strokovni izobrazbi (overjena kopija);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– izjavo o nekaznovanosti;

– izjavo, da niso v kazenskem po
stopku;
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
fotokopijo delovne knjižice;
– pisno soglasje delodajalca, v primeru,
da je kandidat že zaposlen za poln delovni
čas.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) lahko za
navedeno delovno mesto kandidira tudi oseba, ki nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave, pod pogojem, da bo v primeru
izbora na delovno mesto le tega opravila
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo priložena vsa dokazila.
Mandat direktorja/ice traja 5 let.
Z izbranim kandidatom/kandidatko se
sklene delovno razmerje za določen čas,
za čas trajanja mandata (5 let), s krajšim
časom od polnega, v trajanju 8 ur tedensko
(petinski delovni čas).
Direktorja/direktorico bo imenoval Občinski svet Občine Vransko po predhodnem
mnenju Sveta Zavoda.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja/direktorice sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik.
Delo bo potekalo na sedežu javnega zavoda: Vransko 134, 3305 Vransko.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave s kratkim življenjepisom in z
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom dela in vizijo razvoja Zavoda v zaprti ovojnici v roku 15 dni
od dneva objave na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, z obveznim
pripisom: »Ne odpiraj - razpis za imenovanje
direktorja ZKTŠ«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 30 dni po zaključku javnega razpisa.
Informacije o izvedbi javnega razpisa
lahko dobite na tel. 03/703-28-15, pri Jadranki Kramar.
Občina Vransko
Št. 70274/2007
Ob-24247/07
Občina Trzin objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto
pripravnika – pravnika.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom v okolju MS Windows.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas opravljanja
pripravništva s polnim delovnim časom. Izbran kandidat bo delo opravljal praviloma
na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, v
Trzinu.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.

Stran

Ob-24248/07
Svet Knjižnice Radlje ob Dravi razpisuje
delovno mesto
direktorja Knjižnice Radlje ob Dravi.
Kandidati za direktorja morajo izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom,
poleg tega pa tudi naslednje pogoje:
– končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri,
– opravljen strokovni izpit za bibliotekarja
oziroma ga mora opraviti najkasneje v roku
dveh let,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih delih v javnih zavodih za negospodarsko dejavnost,
– ima organizacijske sposobnosti, pasivno znanje tujega jezika in obvlada osnove

Stran

6270 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

računalništva, kar dokazuje v skladu s 16.
členom Statuta Knjižnice Radlje ob Dravi.
K prijavi mora predložiti program nadaljnjega razvoja knjižnice in njenih enot.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
petih let. Rok za prijavo je osem dni po objavi razpisa. Prijave z dokazili pošljite na
naslov: Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška
cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi. Ovojnice
je potrebno opremiti z oznako »Ne odpiraj-javni razpis«.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v zakonitem roku.
Knjižnica Radlje ob Dravi
Ob-24249/07
Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4,
Sežana na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l.
RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98) ter Statuta
zavoda objavlja razpis za delovno mesto:
strokovni vodja zavoda.
Kandidat/kandidatka za delovno mesto
strokovni vodja zavoda mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba, študijski program medicina s specializacijo iz
interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Izbrani kandidat bo imenovan za strokovnega vodjo zavoda za štiri leta.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev v roku 8 dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica
Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana,
s pripisom »razpis za strokovnega vodjo
– ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku
15 dni od dneva izbire.
Bolnišnica Sežana
Ob-24255/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3), objavlja Občina Sevnica, Glavi trg
19a, Sevnica javni natečaj za prosti delovni
mesti v občinski upravi:
1. Višji svetovalec za komunalno infrastrukturo v oddelku za okolje in prostor Občinske uprave Občine Sevnica.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge:
1. priprava zahtevnih analiz, razvojnih
projektov, informacij, poročil in drugih gradiv
s področja komunalne infrastrukture,
2. sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s področja okolja in prostora, še posebno
komunalne infrastrukture (malih in velikih
vrednosti),
3. izvajanje nalog v zvezi z gradnjo,
vzdrževanjem in urejanjem komunalne infrastrukture,
4. pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz
pristojnosti občine v skladu z zakoni,
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5. vodenje katastra infrastrukturnih komunalnih objektov,
6. nadzor nad zbiranjem in porabo okoljskih dajatev (namenska poraba za investicije),
7. spremljanje uradnih objav, razpisov,
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
2. Pripravnik – svetovalec za pravne
zadeve za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v splošni
službi Občinske uprave občine Sevnica.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za določen čas, za čas opravljanja pripravništva 10 mesecev, s polnim
delovnim časom.
Delovne naloge:
1. priprava splošnih aktov občine,
2. priprava strokovnih podlag za odločanje v upravnih in drugih zadevah,
3. izvajanje pravnomočno končanih sodnih sklepov in sodb,
4. premoženjsko pravne zadeve v zvezi z gospodarjenjem z občinskim premoženjem,
5. pripravljanje pogodb o odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah in drugih razmerjih,
6. sodelovanje z organi občine in delovnimi telesi, kjer je potrebno sodelovanje
pravnika,
7. spremljanje uradnih objav, razpisov in
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
8. sodelovanje pri izvajanju javnih naročil (malih in velikih vrednosti) s področja
splošne službe.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka izobrazba pravne
smeri,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati na prijavo za obe prosti delovni
mesti:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica pridobitev podatkov iz 3.
točke 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.
Formalno nepopolne 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 za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec za investicije« na naslov:
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.sevnica@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 Alenka Šintler, vodja splošne službe.
Občina Sevnica
Ob-24256/07
V skladu z 22. in 22.a členom statuta
Centra za socialno delo Tržič, Svet Centra
za socialno delo Tržič razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Pogoji:
– da ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
pravne ali sociološke smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj,
– ali višjo šolo iz 69. člena Zakona o soc.
varstvu in dvajset let delovnih izkušenj; najmanj pet na vodilnih in vodstvenih položajih
na področju socialnega varstva,
– da ima strokovni izpit s področja socialnega varstva,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da ima zaključen program za vodenje
socialnovarstvenih zavodov oziroma mora
le-tega opraviti najkasneje v enem letu od
začetka opravljanja nalog direktorja,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja.
Kandidati naj ob prijavi predložijo okvirni
program dela in razvoja centra za mandatno
obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v osmih dneh od objave razpisa na naslov: Center za socialno
delo Tržič, Usnjarska ulica 3, Tržič, z oznako
»za razpisno komisijo«.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v osmih
dneh po tem, ko bo k izbranemu kandidatu
podal soglasje ustanovitelj.
Center za socialno delo Tržič
Št. 1501/07
Ob-24361/07
Dom starejših občanov Ljubljana Vič
- Rudnik, Ljubljana, Cesta na Bokalce 51,
razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi
33. člena statuta Doma starejših občanov
Ljubljana Vič - Rudnik, Svet Doma razpisuje
delovno mesto
direktorja.
1. Kandidat za direktorja mora poleg
splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom,
izpolnjevati še naslednje:
– imeti mora končano VII. stopnjo strokovne izobrazbe skladno s 56. in 69. členom
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo), pet let
delovnih izkušenj ali VI. stopnjo strokovne
izobrazbe v skladu s 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo), dvajset delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na
vodilnih in vodstvenih mestih na področju
socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandidati
poslati v 8 dneh po objavljenem razpisu.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh
po tem, ko bo Svet Doma opravil izbiro.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v zaprti kuverti na naslov: Dom starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik, 1125
Ljubljana - Brdo, Cesta na Bokalce 51, s
pripisom »Za razpisno komisijo«.
Dom starejših občanov Ljubljana
Vič - Rudnik
Ob-24473/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v dveh nazivih
Svetovalec Ustavnega sodišča I in
Svetovalec Ustavnega sodišča II za področje gospodarskega prava.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,

– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih.
2. zasedbo delovnega mesta Svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
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svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k
dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi
javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec I za področje gospodarskega
prava« oziroma »ne odpiraj – javni natečaj
– svetovalec II za področje gospodarskega
prava«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
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Ob-24475/07
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3),
Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Erike Braniselj razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Eriki Braniselj v Ljubljani.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
da je državljan Republike Slovenije,
da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki
Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški
državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-24581/07
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni mesti,
ki se izvajata v enem nazivu
vodja pisarne ustavnega sodnika.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje pravil o pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča,
– temeljni nivo znanja svetovnega je
zika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja.
Temeljni nivo znanja svetovnega jezika
pomeni sporazumevanje na osnovni ravni v
vsakdanjih situacijah.
II. Naloge vodje pisarne ustavnega sod
nika:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– administrativna opravila za ustavnega
sodnika,
– enostavna strokovna opravila in administrativna opravila v zadevah iz pristojnosti
Ustavnega sodišča,
– pomoč pri organizaciji protokolarnih
obveznosti ustavnega sodnika,
– posredovanje zvez in sporočil,
– korespondenčno delo za ustavnega
sodnika,
– evidenca, arhiviranje in dokumentiranje gradiv,
– evidenca in usklajevanje obveznosti
ustavnega sodnika,
– nadomeščanje vodje pisarne predsednika, drugega ustavnega sodnika ali vodje
pisarne generalnega sekretarja,
– druge naloge na primerljivi stopnji
zahtevnosti po odredbi ustavnega sodnika,
generalnega sekretarja, direktorja ali vodje
upravno-administrativnega dela.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta,
izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje v
naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),

– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 20 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče kandidatov ne pozove k
dopolnitvi vlog. Zato bodo v izbirni postopek
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil, zahtevanih v objavi
javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni natečaj
– vodja pisarne ustavnega sodnika«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka presojala, na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega
preizkusa usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranima kandidatoma bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
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Druge objave
Št. 54/2007
Ob-24230/07
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in 14/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06 in 66/07) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06 in 50/07) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino
javni poziv
za pridobitev statusa upravičenosti do
sofinanciranja organizacij na področju
mladinskega dela za leto 2008
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana
(3. nadstropje).
2. Podatki o javnem pozivu:
2.1 Namen
Namen javnega poziva je spodbujanje
organizacij na področju mladinskega dela
na način javne finančne podpore na podlagi ugotavljanja primernosti ter sposobnosti
organizacij kot nosilcev programskih dejavnosti.
2.2 Cilj
Cilj javnega poziva je priznavanje statusa
upravičenosti do sofinanciranja programov
tistim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega
poziva, v drugi fazi pa sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade,
ki jih izvajajo organizacije s priznanim statusom po tem pozivu, in ki prispevajo k obstoju in razvoju mladinskega dela in mladinske
politike, in sicer za naslednje skupine:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinske svete lokalnih skupnosti,
– mladinske centre,
– druge nevladne organizacije.
3. Stopnje javnega poziva:
Javni poziv bo potekal v dveh ločenih
stopnjah. Ta javni poziv predstavlja prvo
stopnjo.
3.1 Prva stopnja poziva
Na prvi stopnji javnega poziva bodo vlagatelji oddali vlogo z izpolnjenim razpisnim
obrazcem razpisovalca, z vsemi njegovimi
sestavnimi deli, vključno z osnutkom načrtovanega programa, v kateri bodo izkazovali
izpolnjevanje formalnih, splošnih in posebnih pogojev tega javnega poziva za posamezne skupine upravičencev iz točke 2.2.
Razpisovalec bo na podlagi predloga
strokovne komisije opravil izbor v obliki seznamov upravičencev, o čemer bo javno
obvestil vlagatelje in jim napovedal možnost
sofinanciranja v navedenem obdobju tega
javnega poziva in sicer po novem javnem
pozivu (2. stopnji).
3.2 Druga stopnja poziva
Razpisovalec bo na podlagi seznama
upravičencev po skupinah iz točke 2.2 pozval le-te k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero bo moral upravičenec v skladu z usmeritvami, predmetom
in merili drugega javnega poziva, podrob-

neje opredeliti vsebino, načrt izvedbe in
finančno strukturo prijavljenega programa.
Ta javni poziv 2. stopnje bo namenjen tako
upravičencem, ki so pridobili status upravičenosti do sofinanciranja že v letih 2006
in 2007, kot tudi tistim, ki ga bodo pridobili
na podlagi predmetnega javnega poziva 1.
stopnje za leto 2008.
Strokovna komisija razpisovalca bo
vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja
ovrednotila na podlagi meril in posredovala
razpisovalcu predlog razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
Strokovna komisija bo imela v svoji sestavi vsaj tri člane, eksperte na področju
mladinskega dela.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv
4.1 Formalni pogoji, ki veljajo za vse vloge na ta poziv:
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca,
Urada RS za mladino, izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora vlagatelj soglašati z določili javnega poziva in
pripadajoče razpisne dokumentacije, potrditi
resničnost oziroma točnost navedb v vlogi,
da ustrezajo dejanskemu stanju, ter da vse
priložene fotokopije ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora podati tudi soglasje k
preverjanju namenske porabe proračunskih
sredstev, ki mu bodo odobrena na podlagi
javnega poziva druge stopnje, in sicer s
strani pooblaščenih oseb razpisovalca.
4.2 Splošni pogoji, ki veljajo za vse vloge
na ta poziv:
a) Vloga se mora nanašati na prioritetna
področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce
ali uporabnike mladinskega dela predvsem
mladi v starosti od 15 do 29 let.
b) Vlagatelj mora biti nosilec dejavnosti
ali programa, ki v praksi (dejansko) obstaja
vsaj 6 mesecev.
4.3 Vlagatelj mora poleg izpolnjevanja
formalnih in splošnih pogojev, izpolnjevati
tudi posebne pogoje za:
4.3.1 Status nacionalne mladinske organizacije (NMO):
a) vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
b) imeti mora najmanj 300 članov/članic,
c) imeti mora najmanj 70% članstva v
starosti od 15 do 29 let,
d) imeti mora najmanj 7 aktivnih lokalnih
enot, ki po teritorialnem principu pokrivajo
vsaj polovico statističnih regij RS.

Ter v primeru mladinske organizacije v
politični stranki:
e) biti registrirana po Zakonu o političnih
strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 3/98, 1/99,
24/99, 70/00, 51/02, 94/02 in 69/05).
4.3.2 Status Mladinskega sveta lokalne
skupnosti (MSLS):
Vlagatelj mora biti registriran po:
a) Zakonu o mladinskih svetih (Ur. l. RS,
št. 70/00) in Pravilniku o registraciji mladinskih svetov (Ur. l. RS, št. 60/01 in 85/01).
4.3.3 Status mladinskega centra (MC):
– vlagatelj mora biti registriran v RS kot
pravna oseba, ki je nevladna, prostovoljna
in neprofitna in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom ali
mora biti registrirana pravna oseba v RS
kot javni zavod ali avtonomna enota znotraj
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina (ali več lokalnih
skupnosti) in opravlja dejavnost mladinskega centra v skladu s tem pozivom,
– opravljati mora dejavnost mladinskega centra na območju mestne občine ali
območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja),
– zagotavljati mora ustrezne prostorske
pogoje za programe oziroma dejavnosti, ki
jih opravlja v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavljati mora ustrezno opremo za
izvajanje programov mladinskega centra,
– zagotavljati mora redno delovanje mladinskega centra,
– uveljavljati mora pluralno programsko
zasnovo, ki se odraža v letnem programu
dela z več različnimi dejavnostmi oziroma
programi,
– zagotavljati mora takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
4.3.4 Status drugih nevladnih organizacij
(NVO):
– vlagatelj mora biti registrirana pravna
oseba v RS kot nevladna, prostovoljna in
neprofitna organizacija,
– vlagatelj mora delovati na nacionalnem
ali vsaj regionalnem nivoju.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev sofinanciranja mladinskega dela upravičencev bo za vsakoletno proračunsko obdobje določena z javnim
pozivom (2. stopnja), v skladu s sprejetim
proračunom RS.
6. Obdobje, v katerem bodo koriščena
sredstva sofinanciranja: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v pogodbeno ali z
aneksom k pogodbi določenem obdobju,
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za obe stopnji javnega poziva
in način predložitve vlog ter opremljenost
vlog
7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
1. stopnja javnega poziva
Vlagatelj mora vlogo za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja po tem
javnem pozivu poslati izključno s priporo-
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čeno pošto na naslov razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, najpozneje do 25. 9. 2007, za leto 2008.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
2. stopnja javnega poziva
Vlagatelj bo vlogo na 2. stopnjo javnega
poziva za leto 2008 poslal na podlagi novega javnega poziva razpisovalca, predvidoma objavljenega v mesecu oktobru 2007,
izključno s priporočeno pošto na naslov
razpisovalca: RS, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1,
1000 Ljubljana.
Šteje se, da je vloga predložena pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
7.2. Opremljenost vloge:
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga
za status – 1. vloga”.
Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in
nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
1. stopnja javnega poziva
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za ta javni poziv (1. stopnja) bo opravila
strokovna komisija, imenovana s strani razpisovalca. Strokovna komisija bo pričela z
odpiranjem vlog dne 27. 9. 2007.
Odpiranje vlog, v skladu s 3. odstavkom
222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne
bo javno.
Vlagatelji bodo o rezultatih tega javnega
poziva (1. stopnja) pisno obveščeni v 14
dneh od odpiranja vlog.
2. stopnja javnega poziva
Odpiranje prispelih vlog za 2. stopnjo
javnega poziva, na katerega se bodo lahko
javili vlagatelji, ki so pridobili status upravičenosti do sofinanciranja že v letih 2006
in 2007, kot tudi tisti, ki ga bodo pridobili
na podlagi predmetnega javnega poziva 1.
stopnje za leto 2008, bo opravila strokovna
komisija, imenovana s strani razpisovalca,
in sicer predvidoma v mesecu novembru
2007.
Odpiranje vlog, v skladu s 3. odstavkom
222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne
bo javno.
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega poziva (2. stopnja) pisno obveščeni najkasneje v
45 dneh od odpiranja ponudb.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih javnega poziva (2. stopnja)
pozval upravičence k sklenitvi pogodbe. V
primeru, da se upravičenec v roku 8-ih dni
od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil
od vloge.
9. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji dobijo
v tajništvu razpisovalca, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, 3. nad-
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stropje – tajništvo, vsak delovni dan med 9.
in 10. uro. V istih terminih se lahko vlagatelji
na tajništvo Urada RS za mladino obrnejo
tudi za morebitna dodatna pojasnila. Kontaktna oseba razpisovalca: Sanda Velić, tel.
01/426-57-01, faks 01/425-91-46.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo
ni.
Razpisna dokumentacija bo vlagateljem
dosegljiva tudi po elektronski pošti uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani
www.uradzamladino.gov.si. Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na
katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelj s tiskanjem elektronske
oblike dokumentacije dobijo kopijo, enako
pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Ob-24251/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena
Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o
merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica,
objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Slaviša mag. Perović, z dnem
11. 7. 2007
Pisarna: Prešernova 14, 1000 Ljub
ljana.
Špela Flis, z dnem 13. 7. 2007
Pisarna: Odvetniška družba Đuragić-Sotlar, o.p., d.n.o., Tavčarjeva 10, 1000 Ljubljana.
Anja Ivanković, z dnem 13. 7. 2007
Pisarna: Odvetniška družba Pirnat.Kovačič o.p., d.n.o., Jakšičeva 1, 1000
Ljubljana.
Irena Jerman, z dnem 16. 8. 2007
Pisarna: Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper.
Klavdija Kerin, z dnem 10. 7. 2007
Pisarna: Dalmatinova ulica 5, 8270 Krško.
Gordana Vran, z dnem 15. 7. 2007
Pisarna: Nazorjeva 8, 1000 Ljubljana.
Jasna Zakonjšek, z dnem 1. 9. 2007
Pisarna: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, pri
odvetniku mag. Emilu Zakonjšku.
Tomaž Alič, z dnem 13. 7. 2007
Pisarna: Osojnikova 3, 2250 Ptuj, pri odvetniku Branku Resniku.
Gregor Gerželj, z dnem 1. 9. 2007
Pisarna: Mestni trg 7, 3310 Žalec, pri
odvetnici Stanislavi Gerželj.
Samo Ilc, z dnem 10. 7. 2007
Pisarna: Odvetniška družba Čeferin o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
Aleš Vodičar, z dnem 10. 7. 2007
Pisarna: Odvetniška družba Čeferin o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Janja Luin, odvetnica iz Kopra, z dnem
13. 7. 2007
Prevzemnik: odvetnik Iztok Sedlak, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Dušan Erjavec, odvetnik iz Celja, z dnem
19. 7. 2007
Prevzemnik: odvetnica Mateja Nendl,
Ljubljanska cesta 3/a, 3000 Celje.

Vida Andrejašič, odvetnica iz Postojne, z
dnem 31. 7. 2007
Prevzemnik: odvetnik Iztok Dolinšek,
Prešernova 1, 6230 Postojna.
Igor Jurinec, odvetnik iz Maribora, z
dnem 31. 8. 2007
Prevzemnik: odvetnik Otmar Zapletal,
Vetrinjska ulica 11, 2000 Maribor.
III. Preselitve:
Jurij Kutnjak, odvetnik iz Maribora, z
dnem 15. 7. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Partizanska
cesta 32, 2000 Maribor.
Kristijan Anton Kontarščak, odvetnik iz
Maribora, z dnem 16. 7. 2007 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Partizanska cesta 32, 2000 Maribor.
Iztok Dolinšek, odvetnik iz Celja, z dnem
31. 7. 2007 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Prešernova 1, 6230
Postojna.
Milan Vajda, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 8. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Komenskega
ulica 38, 1000 Ljubljana.
Tomaž Bromše, odvetnik iz Celja, prične z dnem 3. 8. 2007 opravljati samostojno
odvetništvo na novem naslovu: Ljubljanska
3a, 3000 Celje.
Maja Žgajnar, odvetnica iz Celja, prične
z dnem 1. 9. 2007 opravljati samostojno odvetništvo na novem naslovu: Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
Štefan Veren, odvetnik iz Ljubljane, preseli z dnem 1. 9. 2007 sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska cesta
159, 1000 Ljubljana.
Tomaž Osolnik, odvetnik iz Škofje Loke,
preseli z dnem 20. 8. 2007 sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka.
Peter Osolnik ml., odvetnik iz Škofje
Loke, preseli z dnem 20. 8. 2007 sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka.
IV. Odvetniške družbe:
Odvetniška družba Pečanac Krašovec
o.p. d.n.o. (odvetnika Matej Pečanac in
mag. Darko Krašovec) prične poslovati z
dnem 16. 7. 2007 na naslovu: Neubergerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Sabina Novak z dnem
31. 7. 2007 izstopi iz Odvetniške družbe
Čeferin o.p., d.n.o., Grosuplje in prične z
dnem 1. 8. 2007 opravljati samostojno odvetništvo na novem naslovu: Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 01-340/2-2007
Ob-24246/07
Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin
Namen poziva: prodaja premičnin: 2 rabljeni službeni vozili.
Prodajalec: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija.
Opis predmeta prodaje:
1) osebni avtomobil znamke Volkswagen
Sharan 1.9 TDI, leto izdelave 1998, prvič
registriran 17. 7. 1998, registrska oznaka
vozila: GO A1-403, številka šasije: WVWZZZ7MZXV007242, število prevoženih kilometrov: 200.700 (na dan objave), tip motorja: AFN, moč motorja 081kW, delovna
prostornina motorja: 1896, 5-stopenjski me-
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njalnik, število vrat: 5, število sedežev: 5+2,
barva vozila sod-bela. Serijska oprema:
zračna blazina za voznika in sovoznika, kodiran vžig motorja, el. pomik sprednjih stekel, el. upravljanje in gretje zunanjih ogledal,
naprava za pranje zadnjega stekla, nastavitev volanskega obroča po višini in globini,
nastavitev prednjih sedežev po višini, nasloni za glavo zadaj, avtomatska klimatska
naprava, tonirana stekla, servo volan, ABS,
tempomat, platišča iz lahke litine, meglenke, dodatna oprema: radio s kasetofonom.
Vozilo je redno servisirano in registrirano do
17. 7. 2008.
2) kombi znamke Volkswagen Transporter T4 4X4 2,5 TDI SYN, leto izdelave 2001,
prvič registriran 11. 6. 2001, registrska
oznaka vozila: GO B9-799, številka šasije:
WV2ZZZ70Z2H008878, število prevoženih
kilometrov: 146.000 (na dan objave), tip
motorja: AXL, moč motorja 075kW, delovna
prostornina motorja: 2461, število vrat: 4,
število sedežev: 8+1, barva vozila sod-bela.
Serijska oprema: zračna blazina za voznika,
kodiran vžig motorja, el. nastavitev žarometov, ročno nastavljiva klimatska naprava,
desna stranska drsna vrata (zastekljena),
dvižna zadnja vrata (zastekljena), dodatno
ogrevanje vozila, atermična stekla, tonirano
vetrobransko steklo z zatemnjenim robom
zgoraj, servo volan. ABS, EDS (elektronska
zapora diferenciala), 5-stopenjski menjalnik, merilnik vrtljajev, priprava za radio + 2
zvočnika, asferično ogledalo na voznikovi
strani, varnostna pasova spredaj nastavljiva
po višini, stalni pogon na vsa štiri kolesa.
Vozilo je redno servisirano in registrirano
do 11. 6. 2008.
Izhodiščna cena je:
a) za vozilo pod točko 1) 5.151,00 EUR,
b) za vozilo pod točko 2) 9.914,00 EUR.
Merilo za izbiro ponudnika: kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno ceno, bo
pooblaščena oseba za vodenje in izvedbo
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem pozvala vse enako uspele ponudnike,
naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo
ceno od že ponujene. V primeru ponovno
prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
Oblika in pogoji za zbiranje ponudb
Ponudnik je lahko fizična ali pravna oseba. Ponudnik, ki je fizična oseba, mora v
ponudbi predložiti fotokopijo dokumenta, da
je državljan Republike Slovenije. Ponudnik
– pravna oseba, pa mora predložiti overjeno
kopijo iz sodnega registra. Pisne ponudbe
morajo vsebovati: ime in priimek oziroma
naziv kupca, naslov oziroma sedež, telefonsko številko, davčno številko, matično
številko (samo za podjetja), rok veljavnosti
ponudbe ter ponujeno ceno za predmet razpolaganja ter predmet ponudbe. Upoštevane bodo le fiksne ponudbe, kar pomeni, da
ni možno naknadno spreminjanje že danih
ponudb.
Ponudniki morajo predložiti pisne ponudbe najkasneje do 14. 9. 2007 do 12.
ure. Ponudbe, prejete po tem roku, ne bodo
upoštevane. Ponudniki morajo ponudbo
predložiti na naslov: Javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv.
Antona 49, 5280 Idrija. Ponudba mora biti
predložena v zapečateni kuverti in jasno
označena z napisom “Ponudba za nakup
premičnine – ne odpiraj”. Na hrbtni strani

slovu Staretov trg 25, v Šmartnem pri Litiji,
ident. št. 14.E, vpisanem pri podvložku št.
1158/15 k.o. Šmartno.
Izhodiščna cena za stanovanje znaša
50.000,00 €.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Stanovanji sta naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij ne
bomo upoštevali.
2. Nepremičnina – stanovanje pod zaporedno št. 1 je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
Nepremičnina – stanovanje pod zaporedno št. 2 je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas, do 31. 12. 2007.
3. Kupnina ne vsebuje nobenih davščin
in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik – kupec
mora plačati tudi vse dajatve in stroške kot
so: cenitev stanovanja, notarski stroški, strošek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško
knjigo, takse.
4. Zaradi spremembe lastništva na obeh
predmetnih nepremičnina se položaj najemnikov ne sme poslabšati.
5. Najugodnejši ponudnik – kupec je
dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15
delovnih dneh po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe, sicer varščina
zapade v korist prodajalca. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe. Prodajalec in kupec se lahko
dogovorita, da tudi zapis pravnega posla
opravi notar istočasno z overitvijo.
6. Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji,
številka: TRR 01394-0100000193 pri Banki
Slovenije, pri čemer se položeno jamstvo za
resnost ponudbe všteje v kupnino. Če kupec
v zgoraj navedenem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu, ki razdre pogodbo brez dodatnega opomina.
7. Varščina se neuspelemu ponudniku
vrne v roku 10 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
8. Kupec do izvedbe vpisa lastništva v
zemljiško knjigo, dokazuje lastništvo stanovanja s prodajno pogodbo in zemljiško
knjižnim dovolilom.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za nakup predmetnih nepremičnin in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov
s pripravo pisne ponudbe.
10. Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s
stvarnim in finančnim premoženjem občine
s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju Republike
Slovenije ali druge države Evropske unije
in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske
unije, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogočajo prislini predpisi RS, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom jamstva
za resnost ponudbe v višini 5% od izho-

ovojnice mora biti označen poln naziv in naslov pošiljatelja. Odpiranje ponudb bo javno.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da z najugodnejšim ponudnikom
sklene kupoprodajno pogodbo za premičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec
si pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca zaradi ne sklenitve pravnega posla s
katerim koli ponudnikom je izključena.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
premičnina je naprodaj po načelu “videno
– kupljeno”, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij. Cenitev obeh
vozil je bila opravljena po sistemu Eurotax,
Cenitev vozil sta izvedla pooblaščena cenilca podjetij Avto Batič, Magdalena Batič s.p.,
Goriška cesta 41, 5270 Ajdovščina ter Avtohiše MPI Peljhan Idrija, Vojkova 15, Idrija. Z
izbranim najugodnejšim ponudnikom se v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe sklene kupoprodajna pogodba. Kupec mora celotno kupnino
poravnati v roku 15 dni od podpisa pogodbe
na račun Javnega zdravstvenega zavoda
Psihiatrične bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona
49, 5280 Idrija. Vse stroške in davščine v
zvezi s prodajno pogodbo za rabljeno vozilo,
razen stroškov odjave vozila iz prometa in
stroškov objave, nosi kupec. Izročitev vozila v posest je odložena do plačila celotne
kupnine in stroškov.
Kontaktna oseba prodajalca: dodatne informacije se lahko dobijo na naslovu: Javni
zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija, Vasilij
Krapež (GSM: 041/463-801). Ogled vozil je
mogoč vsak delovni dan do izteka roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s
kontaktno osebo zavoda.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Št. 063-016/2004
Ob-24222/07
Občina Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji sprejetih na svoji 5. redni seji z dne
26. 4. 2007 in na podlagi 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
Občine Šmartno pri Litiji
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/896-27-70, telefaks 01/896-27-73,
e-mail: info@smartno-litija.si.
II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Dvosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju z neto tlorisno površino 58,23 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter
skupnimi deli in napravami, v večstanovanjski stavbi Kulturnega doma v Šmartnem pri
Litiji, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji, ki
stoji na parc št. 418/3 k.o. Šmartno. Etažna
lastnina še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena za stanovanje znaša
21.000,00 €.
2. Dvosobno stanovanje št. 14, ki se nahaja v mansardi, z neto uporabno tlorisno
površino 50,87 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, v večstanovanjski stavbi na na-
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diščne cene (varščina mora biti nakazana
na TRR 01394-0100000193, odprt pri Banki
Slovenije z navedbo »št. 063-16/2004 zbiranje ponudb«).
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo premičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica,
hišna številka) ter opis stanovanja (razviden
iz razpisa) in ponujeno ceno.
Ponudnik mora k ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti številko transakcijskega
računa za primer vračila plačanega jamstva
za resnost ponudbe (naziv banke, številka
računa),
– drugi tuji državljani in tuje pravne osebe priložijo izjavo oziroma ustrezno originalno dokazilo iz katerega je razvidno, da lahko
oseba v skladu s slovensko zakonodajo pridobiva nepremičnine na območju Republike
Slovenije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu oziroma kopija osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica (za fizične osebe),
– izpisek iz ustreznega registra pravnih
oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe (za pravne osebe in s.p.),
– identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko
številko (za pravne osebe in s.p.) oziroma
davčno številko, EMŠO in telefonsko številko (za fizične osebe),
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
V. Postopek:
1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe s potrebnimi dokazili, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti do
vključno dne 25. 9. 2007 do 8. ure na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji. Na kuverti naj bo
označba: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«. Odpiranje zbranih ponudb
bo dne 25. 9. 2007 z začetkom ob 9. uri v
sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval
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k dopolnitvi ponudb in bo nato, med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami, izbral
najugodnejšega ponudnika.
Občina Šmartno pri Litiji bo, skladno z
zakonom, pod enakimi pogoji in za enako
kupnino kot jo bo ponudil najboljši ponudnik, predmetni nepremičnini ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30 dnevni rok za izjavo o uveljavljanju predkupne
pravice.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnin,
ogledom nepremičnin in pregledom cenitvenega poročila zainteresirani kupci dobijo
na Občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 0125/2007
Ob-24227/07
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07) ter programa prodaje
stvarnega premoženja Občine Kungota za
leto 2007, sprejetega z Odlokom o proračunu občine Kungota (MUV, št. 10/07, z dne
13/07), razpisujem
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota,
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
naslednjih nepremičnin:
– parcele št. 697/6, v naravi travnik, v izmeri 308 m2, zkv št. 323, parcela št. 697/43,
v naravi travnik v izmeri 549 m2, zkv številka
353 ter parcela št. 697/45, v naravi travnik v
izmeri 315 m2, zkv številka 123, vse, k.o. Zg.
Kungota; vse tri nepremičnine pod to alinejo
v skupni izmeri 1172 m2 se prodajajo skupno
in ne posamično;
– parcela št. 9/2.S, dvorišče v izmeri 577 m2 ter stavba (najmanj 50 let stara
brunarica, ki ni prosta vseh stvari) v izmeri
83 m2, pripisana k zkv številka 85. Zemljišče
je dostopno preko služečega zemljišča, saj
je v korist zemljišča, ki se prodaja ustanovljena služnost. V primeru prenehanja služnosti oziroma ustanovitve služnosti z novo
vsebino, bo potrebno z lastnikom služečega
zemljišča skleniti nov sporazum. Lastnik služečega zemljišča ni Občina Kungota;
3. nepremičnine pod prvo alinejo druge
točke so opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča v ureditvenem območju za poselitev;
4. nepremičnina navedena pod drugo
alinejo druge točke je opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev;
5. namembnost navedenih zemljišč in
pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacije informacije, ki jo je izdala Občina Kungota in je na vpogled na
sedežu občine;
6. izhodiščna cena za nepremičnine iz
2. točke tega razpisa znaša na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca na dan: 13. 8.
2007:
– za nepremičnine pod prvo alinejo točke
2: 53.552,78 EUR,
– za nepremičnino z obstoječim objektom pod drugo alinejo točke 2: 27.385,71
EUR.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, ki ga plača kupec. Prav tako kupec nosi vse stroške v zvezi s kupoprodajno

pogodbo in prenosom lastništva na nepremičninah pod 2. točko.
7. Nepremičnine se v celoti prodajajo po
načelu videno-kupljeno.
8. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizičen osebe.
9. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun Občine Kungota odprt pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila, št. 01255-0100008653 ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri
nakazilu pa navesti model 00, sklic 722101.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku
8 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
10. Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, naziv in sedež,
– podatke o odgovorni osebi ponudnika,
– matično številko ali EMŠO, če gre za
fizično osebo,
– davčno številko,
– pooblaščenega podpisnika pogodbe,
– višino ponujene cene brez davščin, pri
tem lahko ponudnik navede enako ali višjo
ceno od izhodiščne cene, navedene v tem
razpisu,
– pisno izjavo, da mu je jasna vsebina
razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
V primeru, da bo ponudba nepopolna ali
nejasna in bo to odločilno za sam postopek
razpolaganja z nepremičninami, bo prodajalec pozval ponudnika, da v roku petih dni od
prejemu poziva dopolni ponudbo.
11. Ponudbi je treba predložiti:
– potrdilo o plačilu varščine,
– pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev od zadnjega dne, določenega
za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki
izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu.
12. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje v roku 14 dni od prejema
obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne
bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo
Občina Kungota zadržala njegovo varščino
in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
13. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje:
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– pri nepremičnini pod drugo alinejo točke dva bo nosil riziko pridobitve služnostne
pravice;
– dovolil prekope zemljišča (na način,
ki bo čim manj omejeval lastninsko pravico
kupca) zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih
vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal pripadajoči davek na promet z
nepremičninami oziroma davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
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14. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Kungota. Odpiranje ponudb ne bo
javno. Postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Kungota. V primeru, da bo komisija ocenila, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
ponudb ne more izbrati najugodnejšega
ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo
v posameznih elementih. Komisija bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
15. Rok za plačilo kupnine: 8 dni od sklenitve pogodbe.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Komisija lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, z
oznako Ne odpiraj-ponudba za nakup nepremičnin z oznako nepremičnine. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika.
18. Rok za oddajo ponudb je do vključno 15 dni od dneva objave razpisa do 12.
ure. Če rok za oddajo ponudbe zapade na
dan, ko organ lokalne samouprave ne dela,
se rok za oddajo ponudbe izteče prvi naslednji dan, ko organ lokalne samouprave
spet dela.
19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo pri Jerneju Senekoviču, na tel. 02/655-05-04 ali e-mail:
senekovic(at)kungota.si, glede podatkov
komunalne opremljenosti ter možnosti gradnje pa pri Svetovalcu za varstvo okolje in
urejanje prostora na tel. 02/655-05-03 – ali
e-mail: komunala(at)kungota.si.
Občina Kungota

8. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
ne bo javno. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.
9. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem, določenim za dopolnitev,
ne bo popolna, jo prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne
bo upošteval.
10. V primeru dveh ali več enakovrednih
ponudb župan določi, da se izvede dražba,
na katero se povabi vse ponudnike, ki so ponudili enakovredno ponudbo za posamezno
nepremičnino.
11. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Občini Naklo
(tel. 04/277-11-00).
Občina Naklo

Št. 430-0116/2007
Ob-24228/07
Na podlagi 7. člena statuta Občine Naklo
(Uradni vestnik Gorenjske 29/03), Sklepa 7.
seje Občinskega sveta Občine Naklo z dne
2. 8. 2007, ter v skladu z določili Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) Občina Naklo,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, ki jo zastopa
župan Janez Štular, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, tel. 04/277-11-00, faks
04/277-11-11.
2. Predmet prodaje:
A – parcela št. 140/6 k.o. Pivka, gozd v
izmeri 628 m2,
B – parcela št. 140/10 k.o. Pivka, gozd
v izmeri 82 m2,
C – parcela št. 140/12 k.o. Pivka, odprti
kop v izmeri 448 m2,
D – parcela št. 141/3 k.o. Pivka, gozd v
izmeri 93 m2,
E – parcela št. 146/8, k.o. Pivka, pot v
izmeri 211 m2,
F. – parcela št. 415/2, pot v izmeri
714 m2,
G – parc. št. 418/1, k.o. Pivka, dvorišče,
gospodarsko poslopje in dvorišče v skupni
izmeri 1.224 m2,

H – parc. št. 432/3, k.o. Pivka, pot v izmeri 99 m2.
Nepremičnine, ki so v naravi večinoma
brežine, so opredeljena kot stavbna zemljišča, ki spadajo v območje urejanja z
oznako P 8/6 (LN) – poslovna dejavnost,
za katero se predvideva izdelava lokacijskega načrta.
Nepremičnine se prodajajo kot zaključena celota.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec,
prav tako vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.
3. Najnižja ponudbena cena za navedena zemljišča znaša 179.498,70 €.
4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
ponujena cena.
5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu vidno – kupljeno;
b) na razpisu lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% najnižje ponudbene vrednosti (10% od
vrednosti 179.498,70 €) na transakcijski račun Občine Naklo št. 01282-0100006748.
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, ostalim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po izboru;
c) ponudba za nakup nepremičnin mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca, ter
naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
varščine,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike, star največ tri
mesece,
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
f) celotno kupnino mora kupec poravnati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca;
g) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Naklo in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe.
6. Objava javne ponudbe ne zavezuje
prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa.
Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje
do sklenitve pravnega posla.
7. Ponudba bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 24. 9. 2007 do
12. ure na naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
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Št. 206
Ob-24229/07
Na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) ter v skladu s
sprejetim letnim programom prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja
za leto 2007 in Odlokom o proračunu Občine Rače – Fram za leto 2007 (MUV, št.
3/07), objavlja Občina Rače – Fram
poziv k javnemu zbiranju ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Rače – Fram
I. Predmet prodaje in izhodiščna cena
nepremičnin:
a) stavbna zemljišča za stanovanjsko
gradnjo v naselju Kopivnik (pri nekdanji gozdarski hiši) v obsegu:
1. parceli št. 130/13 in 129/8, k.o. Kopivnik v skupni izmeri 614 m2, za izhodiščno
ceno 12.280 EUR,
2. parceli št. 130/14 in 129/7, k.o. Kopivnik v skupni izmeri 681 m2, za izhodiščno
ceno 13.620 EUR;
b) stavbna zemljišča za stanovanjsko
gradnjo v naselju Podova (ob koncu naselja
pri nekdanji šoli) v obsegu:
3. parcela št. 706/1, k.o. Podova v izmeri
657 m2, za izhodiščno ceno 17.739 EUR,
4. parcela št. 706/5, k.o. Podova v izmeri
826 m2, za izhodiščno ceno 22.302 EUR,
5. parcela št. 706/6, k.o. Podova v izmeri
912 m2, za izhodiščno ceno 24.624 EUR.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča, ne vključuje pa DDV v višini
20%, priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, električno in telefonsko
omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije. Vsa stavbna zemljišča so naprodaj po
načelu »videno – kupljeno«.
II. Pogoji razpisa:
1) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo priložiti izpisek iz
sodnega registra, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti sledeče podatke:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
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– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv, sedež in
zakonitega zastopnika, davčno številko ter
številko transakcijskega računa,
– potrdilo o vplačilu varščine. ponudniki
vplačajo varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Rače
– Fram: 01298-0100008874.
2) Ponudniki morajo v ponudbi navesti:
– nepremičnine, za katere dajejo ponudbe v tem postopku in
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo.
3) Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe
v zaprti ovojnici najkasneje do petka, 28. septembra 2007, do 13. ure, in sicer na naslov:
Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb –
ponudba za odkup zemljišča – ne odpiraj«.
4) Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. V primeru enakih ponudb bo kriterij za izbiro čas
vložitve posamezne ponudbe, prednost ima
prvoprispela ponudba.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
O najugodnejšem ponudniku bo na podlagi predloga komisije odločal župan. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najugodnejšega ponudnika
ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje
razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike,
da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih ali z njimi opravi pogajanja.
5) Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 10 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
6) Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po
pravnomočnosti sklepa o izbiri skleniti z lastnikom kupoprodajno pogodbo in plačati
preostali del kupnine v 8 dneh po podpisu
pogodbe. Poleg tega bo kupec dolžan plačati pripadajoče stroške overitve pogodbe
in še stroške izvedbe pogodbe v zemljiški
knjigi.
Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupni-

ne v določenem roku, se domneva, da je
odstopil od ponudbe, plačana varščina pa
se mu ne vrne in zapade v korist Občine
Rače – Fram.
Če bi se zgodil ta primer iz prejšnjega
odstavka, lahko prodajalec sklene kupoprodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom brez javnega razpisa.
7) Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom
pa bo v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa o
izbiri ponudnika, brez obresti vrnjena.
8) Občina Rače – Fram si pridružuje pravico ustaviti začeti postopek prodaje stavbnih zemljišč do sklenitve pravnega posla, pri
čemer ponudnikom povrne plačane varščine
brez obresti. Prodajalec tudi izključuje svojo
obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejše pogoje.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št.
02/609-60-16, kontaktna oseba je Suzana
Pungartnik. Vsa stavbna zemljišča si je mogoče po predhodnem dogovoru ogledati.
Občina Rače – Fram
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Evidence sindikatov
Ob-20863/07
Pravila Sindikata SVIZ Slovenije, Zavoda Osnovna šola Bizeljsko, s sedežem
na Bizeljskem, Bizeljska cesta 78, 8259
Bizeljsko, so dne 10. 7. 2007 sprejeta v
hrambo pri Upravni enoti Brežice in vpisana
v evidenci pravil oziroma statutov sindikatov,
ki jo vodi Upravna enota Brežice pod zap.
št. 3/2007.
Št. 101-5/2007-1401
Ob-21199/07
V evidenci statutov sindikatov vodeni
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, kamor so
pod zaporedno številko 31, dne 15. 7. 1997,
vpisana Pravila Sindikata Zavoda Osnovne
šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, z imenom
Sindikat Zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, s sedežem v Podgradu št. 99
b, 6244 Podgrad, se z dne 3. 4. 2007, pod
zaporedno številko 31/1, vpiše sprememba imena sindikata ter sprejmejo v hrambo
Pravila sindikata zavoda SVIZ z dne 25. 4.
2007.
Novo ime sindikata se glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, SVIZ, OŠ Rudolfa Ukoviča
Podgrad, s sedežem: Podgrad 99b, 6244
Podgrad.
Skrajšano ime: SVIZ, OŠ Podgrad.
Št. 101-5/2007-3
Ob-21625/07
V evidenci statutov sindikatov, ki se vodi
pri Upravni enoti Krško pod zaporedno številko 35, z matično številko 5963249, kjer je

vpisan Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti, Osnovne šole Raka, Raka 36, Raka, se
vpiše novo ime sindikata, in sicer: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture,
Osnovne šole Raka, Raka 36, Raka.

Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 43, z dne 30. 7. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Št. 101-24/2007-2
Ob-22131/07
1. Veljavna pravila Sindikata kmetijstva
in živilske industrije Slovenije, Sindikalne podružnice PC Dolenjske pekarne, s
sedežem Ločna 2, Novo mesto, ki so bila
po sindikalnih skupinah v času od 15. 5.
2007 do 17. 5. 2007 sprejeta na zborih članov, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov.

Št. 101-14/2007-3
Ob-22985/07
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo Pravila Sindikalne podružnice SKEI
SAPS d.o.o., Tovarniška cesta 12, Prebold, vpisana v evidenco pod zap. št. 87,
dne 9. 8.2007, z nazivom: Pravila o organiziranju in delovanju Sindikalne podružnice
SKEI SAPS d.o.o. Prebold.

Št. 101-45/2007-2
Ob-22356/07
Pravila sindikata zavoda Vrtca Tezno,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 7. 6. 1993, pod
zaporedno številko 142 ter vpisano spremembo z dne 18. 3. 1998, pod zaporedno
številko 4, so bila spremenjena in sprejeta
na zboru sindikata dne 16. 5. 2007 in odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ,
z dne 16. 5. 2007, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Vrtec Tezno, Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec Tezno Maribor,
s sedežem sindikata v Mariboru, Dogoška
cesta 20.

Št. 101-46/2007-2
Ob-22986/07
Pravila sindikata podjetja TP »Prehrana« Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe, številka
141-10-197/93-0800-11, z dne 17. 11. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 197, z dne 17. 11.
1993, se z dnem 13. 8. 2007 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-47/2007-4
Ob-23204/07
Pravila Sindikata podjetja Veletrgovine
Koloniale, d.d., ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe, številka
141-10-048/93-0800-11, z dne 18. 5. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 48, z dne 17. 5.
1993, se z dnem 16. 8. 2007 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-84/2007-9
Ob-24250/07
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 29. 8. 2007
na podlagi priglasitve izdal odločbo, v kateri
je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji,
ki je nastala na podlagi pridobitve skupnega nadzora družb Delo Prodaja, družba
za razširjanje in prodajo časopisov, d.d.,
Dunajska cesta 5, Ljubljana, Tehniška
založba Slovenije, d.d., Lepi pot 6, Ljubljana, M1, finančna družba, d.d., Kotnikova ulica 25 in Fond Invest, družba za
ustanavljanje, financiranje in upravljanje
družb, d.d., Kotnikova ulica 25, Ljubljana,
nad družbo DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, ne
nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Na podlagi podatkov iz priglasitve o trgih izdajanja knjig, izdajanja časopisov in
distribucije tiskanih medijev in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z
obravnavano koncentracijo ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-113/2007-5
Ob-24363/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
31. 8. 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. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da je
koncentracija družb Barclays Private Equity Limited, 1 Churchill Place, London E14
5HP, Združeno kraljestvo, in Global Refund Holdings B.V., Leidsevaartweg 99,
2106AS Heemstede, Nizozemska, ter Gallaropoli B.V., Leidsevaartweg 99, 2106AS
Heemstede, Nizozemska, skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo lastništva celotnega osnovnega kapitala družb Global Refund Holdings B.V. in
Gallaropoli B.V. s strani družbe Barclays
Private Equity Limited preko nakupa vrednostnih papirjev na podlagi pogodbe o prodaji
in nakupu delnic, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil,
da v zadevi priglašene koncentracije, ki se
nanaša na finančni sektor, ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-24231/07
Direktor podjetja Smarteh d.o.o., s sedežem na naslovu Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin, vpisano v sodnem registru Okrožnega
sodišča v Novi Gorici pod vložno številko
1/04081/00, v skladu s 520. členom ZGD-1
objavlja naslednji sklep, ki ga je zaradi izključitve družbenika skupščina družbenikov
podjetja sprejela dne 22. 5. 2007:
»Na podlagi prve alineje drugega odstavka 502. člena ZGD-1 se osnovni kapital
zmanjša za znesek 21.000,00 SIT oziroma
88 EUR, in sicer z 2.100.000,00 SIT oziroma
8.763 EUR na 2.790.000,00 SIT oziroma
8.675 EUR.«.
Direktor družbe poziva upnike družbe, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Smarteh d.o.o.
Miroslav Črv
direktor
Ob-24258/07
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 25. 5. 2007,
družba PLAMA-G.E.O., d.o.o., Podgrad,
Podgrad 17, 6244 Podgrad objavlja skrajšan sklep skupščine o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša skupaj 1.138.040,02 EUR, se zmanjša za
519.060,05 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 618.979,97 EUR.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se bo osnovni vložek družbenika Poteza
Naložbe d.o.o., zmanjšal v nominalnem znesku za 519.060,05 EUR.
Znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, se izplača
družbeniku Poteza Naložbe d.o.o., katerega
poslovni delež se z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe zmanjša, nemudoma
po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v
sodni register.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PLAMA-G.E.O., d.o.o., Podgrad
Igor Mizgur
direktor
Ob-24368/07
Skupščina družbe UTA, d.o.o. Žirovnica
je na seji dne 24. 8. 2006 sprejela sklep
o znižanju osnovnega kapitala, in sicer na
7.500 EUR. S to objavo pozivamo eventualne upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem ustanovnega
kapitala. Vse upnike, ki so znani, bo družba
pozvala neposredno.
UTA, d.o.o. Žirovnica
poslovodja
Janko Kelbl, dipl. oec. spec. mgmt

Sklici skupščin
Ob-24214/07
Uprava – direktor družbe TDR-Metalurgija d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo dne 8. 10. 2007 ob 12. uri na sedežu družbe Tovarniška cesta 51, 2352 Ruše.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave se izvoli kot
predsednik skupščine Ketiš Andrej in kot
preštevalca glasov Dornik Suzana in Štritof
Renata.
1.3. Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Bukovič Ines.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom TDR-Metalurgija d.d. in Skupine za
poslovno leto 2006 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščine se seznani z letnim poročilom TDR-Metalurgija d.d. in Skupine za
poslovno leto 2006 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za
poslovno leto 2006.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi – direktorju in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se predlaga glasovanje naslednji
Predlog sklepa:
4.1. Z dnem zasedanja skupščine se razrešijo naslednji člani nadzornega sveta: Ketiš Andrej, Nad čreto 46, Kamnica in Cajnko
Miha, Štihova 4, Maribor.
Z dnem zasedanja skupščine se imenujeta nova člana nadzornega sveta, in sicer:
Hojnik Vlado, Ulica heroja Šlandra 27, 2000
Maribor in Cajnko Miha, Štihova 4, 2000
Maribor.
5. Preračun osnovnega kapitala iz SIT
v € in znižanje kapitala družbe.
Predlog sklepa:
5.1. Znesek osnovnega kapitala družbe v
višini 2,225.824.000,00 SIT se v skladu s 1.
odstavkom 693. člena ZGD-1, preračuna v
eure tako, da osnovni kapital družbe, preračunan iz tolarjev v eure znaša 9.281.686,08
EUR. Razlika v osnovnem kapitalu zaradi
preračuna iz tolarjev v eure po 1. odstavku
693. člena ZGD-1 znaša 6.512,89 EUR in
se prerazporedi v kapitalske rezerve.
Na osnovi določila 2. odstavka 172. člena ZGD-1, po katerem se morajo delnice

z nominalnim zneskom glasiti na najmanj
1,00 EUR ali njegov večkratnik in na osnovi
določila 4. odstavka 172. člena ZGD-1, po
katerem so delnice z drugačnim nominalnim zneskom nične, se nominalna vrednost
delnice družbe zniža od 4,17 EUR na 4,00
EUR za eno delnico.
Zaradi razlike, ki nastane v osnovnem
kapitalu družbe zaradi znižanja vrednosti
delnice po 172. členu ZGD-1 od 4,17 EUR
na 4,00 EUR za eno delnico, se zniža prvotno preračunani osnovni kapital družbe od
9.281.686,08 EUR na 8.903.296,00 EUR,
torej za 378.390,08 EUR, ki se razporedi v
kapitalske rezerve.
Zaradi določitve nominalne vrednosti
delnice na nižji cel euro, se osnovni kapital družbe preračunan v eure, zniža za
378.390,08 EUR na 8.903.296,00 EUR.
Družba ima po prehodu na euro in
zmanjšanju osnovnega kapitala sedaj
osnovni kapital v višini 8.903.296,00 EUR,
ki je razdeljen na 2.225.824 navadnih prosto
prenosljivih delnic izdanih v nematerializirani obliki, z nominalno vrednostjo 4,00 EUR.
6. Imenovanje revizorja.
Na predlog nadzornega sveta se daje na
glasovanje naslednji
Predlog sklepa:
6.1. Za revizorja za poslovno leto 2007
se imenuje revizijska družba Revidicom
d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.
7. Sprememba Statuta.
Predlog sklepa:
7.1. Spremeni se 1. člen Statuta, tako da
firma družbe odslej glasi: TDR-Metalurgija,
družba za proizvodnjo ferolegur d.d.
7.2. Dopolni se 2. člen Statuta, tako da
se dejavnosti družbe uskladijo s Standardno
klasifikacijo dejavnosti, tako, da se brišejo
dejavnosti pod šiframi: 50.501 in 72.20 in se
nadomestijo z dejavnostmi:
Šifra
50.501
72.220

Vsebina
trgovina na drobno z lastnimi
motornimi gorivi
svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi

Dejavnost družbe se razširi z naslednjo
dejavnostjo:
Šifra
74.500

Vsebina
dejavnost posredovanja in
zaposlovanja delovne sile

7.3. Spremenijo, črtajo ali dopolnijo se
naslednji členi:
4. člen:
Črta se drugi odstavek.
5. člen:
Celoten člen se črta in se nadomesti
z naslednjim tekstom: »Osnovni kapital
družbe znaša 8,903.296,00 € in je razdeljen 2,225.824 navadnih delnic. Delnice so
v celoti vplačane.«
6. člen:
Celoten člen se črta.
7. člen:
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Celoten člen se črta.
8. člen:
Celoten člen se črta.
9. člen:
Celoten člen se črta.
10. člen:
Celoten člen se črta.
12. člen:
V 1. odstavku se črtajo besede »se glasijo na ime« ter se nadomestijo z besedama
»so nematerializirane«.
V 2. odstavku se vrednost »1.000,00
SIT« nadomesti z vrednostjo »4,00 EUR«.
13. člen:
Črtajo se prvi, drugi, četrti in peti odstavek.
V tretjem odstavku se črta beseda »lahko«.
21. člen:
V 4. odstavku se črta drugi stavek.
22. člen:
Črta se 5. odstavek.
25. člen:
V 2. odstavku se črta 4. alineja.
26. člen:
V 2. odstavku se črtajo besede »263.
člena in 268. člena ZGD« in se nadomestijo
z besedami »273. člena in 2. odstavka 255.
člena ZGD-1«.
34. člen:
Črtajo se besede »izmed sebe«.
35. člen:
V 4. odstavku se črtajo besede »o prodaji dela sredstev nad 300.000,00 EUR (tristo
tisoč evrov)«.
41. člen:
V 2. odstavku se datum »28. 6. 2001«
nadomesti z datumom »8. 10. 2007«. Črta
se 3. odstavek.
8. Soglasje skupščine k prodaji premoženja družbe.
Predlog sklepa:
8.1. Skupščina daje soglasje k prodajni
pogodbi z družbo TDR Legure d.o.o. z dne
3. 5. 2007, ki se nanaša na prodajo nepremičnin parc. št. 169/2, vl. št. 1207, parc. št.
70/2, vl. št. 1155 in parc. št. 1831/3, vl. št.
1334, vse k.o. Ruše ter strojev in opreme, ki
predstavlja proizvodnjo legur.
8.2. Skupščina daje soglasje k prodajni
pogodbi z družbo Solarvalue proizvodnja
d.d. z dne 22. 6. 2007, ki se nanaša na
prodajo nepremičnin parc. št. 63, parc. št.
73, del parc. št. 72, 76/1, 69 in 75, vse k.o.
Ruše, ter strojev in opreme, ki predstavlja
proizvodnjo karbida in k najemni pogodbi z
dne 22. 6. 2007, ki se prav tako nanaša na
oddajo nepremičnin parc. št. 107, 47, 95,
96, 97, 98 in del parc. št. 111 ter 108 vse k.o.
Ruše, ter strojev in opreme, ki predstavljajo
proizvodnjo karbida.
9. Izključitev manjšinskih delničarjev in
prenos delnic manjšinskih delničarjev na
glavnega delničarja.
Večinski delničar W&P Profil – Solarvalue Holding d.o.o. ob upoštevanju 384. člena
Zakona o gospodarskih družbah in 68. člena
Zakona o prevzemih, predlaga prenos vseh
delnic manjšinskih delničarjev na glavnega
delničarja za denarno odpravnino, ki je enaka prevzemni ponudbi z dne 23. 7. 2007.
Predlog sklepa:
9.1. Na predlog delničarja W&P Profil –
Solarvalue Holding d.o.o., Tovarniška cesta
51, Ruše, matična št. 2188112, ki je imetnik
2.020.557 delnic ali 90,78% osnovnega kapitala se nanj, kot glavnega delničarja prenese 24.524 delnic preostalih delničarjev
(manjšinskih delničarjev) družbe TDR-Me-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
talurgija d.d. za plačilo denarne odpravnine v višini 0,12 € za eno delnico. Denarna
odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal
manjšinskim delničarjem za prenesene delnice skladno s tem sklepom, je določena v
skladu s 384. členom Zakona o gospodarskih družbah in 68. Zakona o prevzemih ter
je enaka prevzemni ponudbi, ki jo je za prevzem vseh delnic družbe TDR-Metalurgija
d.d., dne 23. 7. 2007 dal glavni delničar.
Vse delnice manjšinskih delničarjev, ki
so imetniki delnic družbe TDR-Metalurgija
d.d. se z dnem vpisa sklepa v register prenesejo na glavnega delničarja, družbo W &
P Profil Solarvalue Holding d.o.o., Tovarniška cesta 51, Ruše.
Glavni delničar bo denarno odpravnino
izplačal manjšinskim delničarjem po vpisu
sklepa o prenosu delnic v register in po pridobitvi podatkov za izvedbo plačila, pri čemer bo pri posameznem delničarju upoštevano število delnic, vpisanih v centralnem
registru pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi d.d. Ljubljana oziroma v delniški knjigi pri TDR-Metalurgija d.d.
10. Vpogled v gradivo
Gradivo in predlogi sklepov skupščine po
tem dnevnem redu, so na voljo v tajništvu
na sedežu družbe 30 dni pred zasedanjem
skupščine, vsak delovnik od 14. do 16. ure.
11. Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
5. 10. 2007 ali so na ta dan vpisani v delniško knjigo oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, kateri pismeno pooblastilo deponirajo pri družbi najmanj tri
dni pred sejo skupščine. Pooblastilo ostane
družbi. Glasovalo se bo z glasovnicami, ki
se prevzamejo ob vstopu v prostor, kjer se
bo odvijala skupščina. Delničarje prosimo,
da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
TDR-Metalurgija d.d., Ruše
uprava – direktor:
Cajnko Alojz
Ob-24217/07
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, uprava sklicuje
16. sejo skupščine
delničarjev IGM Strešnik d.d., Dobruška
vas 45, 8275 Škocjan,
ki bo 9. 10. 2007 ob 9. uri, v sejni sobi
družbe CGP d.d., Ljubljanska cesta 47,
8000 Novo mesto, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov
in predstavitev notarja Andreja Tirana iz Novega mesta.
Predlog sklepa:
– Za predsednika zasedanja se izvoli Andrej Mihevc.
– Za preštevalki glasov se imenujeta Mateja Turk in Ana Strajnar Erpič.
– Ugotovi se navzočnost notarja Andreja
Tirana iz Novega mesta.
2. Seznanitev z letnim poročilom IGM
Strešnik d.d. za leto 2006, ter poročilom
nadzornega sveta in odločanje o delitvi bi-

lančnega dobička ter podelitev razrešnici
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
– Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2006 in s Poročilom
nadzornega sveta.
– Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2006 znaša 579.086.639,04 tolarjev, ostane nerazporejen.
– Potrdi in odobri se delo uprave v letu
2006 ter se ji podeli razrešnica.
– Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v letu 2006 ter se mu podeli razrešnica.
3. Razno.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v KDD. Za udeležbo na skupščini se
fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico,
zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na mestu sklica
skupščine na Ljubljanski cesti 47 v Novem
mestu, vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v času od dneva sklica do dneva zasedanja
skupščine.
IGM Strešnik d.d.
uprava družbe
Ob-24218/07
Na podlagi določbe 18. člena statuta
družbe Gramiz, d.d. Kočevje sklicujem
13. zasedanje skupščine
družbe Gramiz, d.d. Kočevje,
ki bo v sredo, dne 10. 10. 2007 s pričetkom ob 12. uri, v prostorih notarke Nine Češarek, TZO 66, 1330 Kočevje, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik in dva preštevalca
glasov.
Seji prisostvuje izbrani notar.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2006 z mnenjem revizijske hiše
in mnenjem nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter razrešnica članom nadzornega
sveta in uprave.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilo za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Dobiček v višini 121.779,23 € oziroma
29.183.174,51 SIT se razporedi v rezerve.
Upravi in nadzornemu svetu Gramiz
d.d. skupščina za leto 2006 podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje predlagana revizijska hiša JPA-Abeceda
d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v splošni službi
družbe vsak delavnik, v času od 13. do
14. ure.
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Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihov zastopnik ali pooblaščenec, ki 5 dni
pred skupščino pisno prijavi svojo udeležbo.
Udeležba se prijavi v splošni službi družbe,
Ob Mahovniški 11, Kočevje.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z dvigom rok.
Pozivam udeležence, da se prijavijo na
sedežu družbe najmanj pol ure pred pričetkom skupščine. Udeležence skupščine se
vpiše v seznam udeležencev.
Gramiz, d.d., Kočevje
uprava družbe
Branko Oberč

petintrideset) delnic v nominalnem znesku
33,38 (triintrideset 38/100) EUR.
– 25. člen: Glasovalna pravica delničarja
se uresničuje glede na nominalne zneske
delnic vsakega delničarja. Vsakih 33,38 (triintrideset 38/100) EUR nominalnega zneska
delnice zagotavlja en glas.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: po preteku mandata članov nadzornega sveta dne 28. 1. 2007, se
za člane nadzornega sveta ponovno izvolijo:
– Josip Vidic – predsednik nadzornega
sveta,
– Miha Zupanc – član,
– Tomaž Hubej – član.
9. Razno.
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci naj
na skupščino prinesejo dokazila o lastništvu
delnic. Izvirno gradivo za skupščino so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in to
vsak delovnik med 10. in 12. uro, od dneva
sklica do 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno z obrazložitvijo pošljejo na naslov
družbe v sedmih dneh od objave.
Grad Prestranek, d.d.
Marko Pirman, direktor

– predsednik nadzornega sveta – 150
EUR,
– član nadzornega sveta – 100 EUR.
Sejnine se uporabljajo od 24. 9. 2007
dalje.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe in s tem povezano zmanjšanje števila članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe;
4.2. Zaradi zmanjšanja števila članov
nadzornega sveta na skupno tri člane, od
tega dva predstavnika delničarjev z dnem
vpisa spremembe statuta iz točke 4.1. tega
sklepa v sodni register preneha članstvo v
nadzornem svetu članoma Jarc Andreju in
Semprimožnik Mariji.
Gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic
skupščine, predlagane spremembe statuta
z utemeljitvami in predloge vseh sklepov z
utemeljitvami, je delničarjem dostopno na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 9. in
14. uro in je tudi objavljeno na spletni strani
družbe www.gzs-dd.si.
Pogoji za udeležbo in glasovanje: skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo
le delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo družbi najpozneje tri dni pred
zasedanjem. Pooblaščenec delničarja mora
predložiti pisno pooblastilo, morebitni zakoniti zastopniki pa ustrezna dokazila o upravičenosti za zastopanje delničarja. Člani uprave in nadzornega sveta se lahko udeležijo
skupščine tudi, če niso delničarji.
Geodetski zavod Slovenije d.d.
uprava družbe

Št. 21/07
Ob-24252/07
Na podlagi 6.5. točke Statuta družbe Geodetski zavod Slovenije d.d., sklicuje uprava
družbe

Št. 3
Ob-24253/07
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava delniške
družbe INDE d.d. Vransko,

Ob-24219/07
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, Prestranek, direktor
družbe, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d., Na gradu 9,
Prestranek,
ki bo v petek, 12. 10. 2007 ob 10. uri na
naslovu Trg republike 3, Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Miro Košak, v 12. nadstropju z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miklič Željko.
3. Seznanitev z letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2005 in 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom ter poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnih
poročil za poslovno leto 2005 in 2006.
4. Uporaba čistega dobička iz poslovnega leta 2005 in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu za leto 2005.
Predlog sklepa: čisti dobiček družbe iz
poslovnega leta 2005 v višini 7.429.000,00
SIT se uporabi za pokrivanje izgube iz preteklih let. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2005.
5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
6. Nadomestitev osnovnega kapitala
družbe v tolarjih z osnovnim kapitalom v
evrih.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
znaša 345.880.000,00 SIT, tako da znaša
osnovni kapital družbe po preoblikovanju v
evre 1.443.184,30 EUR.
Zaradi uporabe zaokroženega pounderja
pri preračunavanju v EUR, se nastala razlika
v znesku 147,36 EUR v skladu s 693. členom ZGD-1 razporedi v kapitalske rezerve.
7. Sprememba oziroma uskladitev statuta družbe zaradi prehoda na evro.
Predlog sklepa: spremenijo se 7.(sedmi),
8. (osmi) in 25. (petindvajseti) člen statuta
družbe tako, da se glasijo:
– 7. člen: Osnovni kapital družbe znaša
1.443.184,30 (milijonštiristotriinštiridesettisočstoštiriinosemdeset 30/100) EUR.
– 8. člen: Osnovni kapital družbe je razdeljen na 43.235 (triinštiridesettisočdvesto-

11. skupščino
delniške družbe Geodetski zavod
Slovenije d.d., Ljubljana
Skupščina bo v ponedeljek, 24. 9. 2007
ob 9. uri v sejni dvorani na sedežu družbe,
Zemljemerska 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se predsednik skupščine in dva
preštevalca glasov.
Na seji skupščine prisostvuje vabljeni
notar.
2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa:
2.1. Ugotovi se, da je član nadzornega
sveta mag. Miroslav Golubič podal odstopno
izjavo iz članstva v nadzornem svetu družbe
in mu je na tej podlagi mandat prenehal z
dnem 20. 8. 2007;
2.2. Skupščina z dnem 24. 9. 2007 odpokliče člane nadzornega sveta Aljošo Uršiča,
Aleksandra Brezigarja in Janeza Stanovnika
in jim na tej podlagi z dnem 24. 9. 2007 članstvo v nadzornem svetu preneha;
2.3. Skupščina za nove člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev,
imenuje Jurca Tadeja, Vučkovič Radomirja, Jarc Andreja, in Semprimožnik Marijo, z
mandatom od 24. 9. 2007 dalje.
3. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Člani nadzornega sveta so upravičeni do
sejnine v višini:

Stran

10. skupščino
družbe INDE d.d. Vransko,
ki bo dne 10. 10. 2007 ob 14. uri na sedežu podjetja Vransko 136, Vransko.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Mitja Vodnjov, za preštevalki
glasov Anica Orehovec in Darja Pikl.
Seji bo prisostvoval notar Srečko Gabrilo
iz Žalca.
Potrdi se predlagani dnevni red.
2. Predstavitev poslovnega poročila
uprave o poslovanju za poslovno leto 2006
z mnenjem nadzornega sveta k letnemu
poročilu ter ugotovitev bilančnega dobička
družbe za poslovno leto 2006, ki se je končalo 31. 12. 2006.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2006, na dan 31. 12.
2006 v višini 1.531.000 SIT. Dobiček poslovnega leta 2006 ostane nerazporejen.
3. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: v skladu z 282. členom
ZGD skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 in jima podeljuje razrešnico.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 30. 9. 2007
in bodo svojo pisno prijavo udeležbe na
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skupščini dostavili družbi pet dni pred sejo
skupščine.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Vransko 136, Vransko, vsak dan od
ponedeljka do petka od 10. do 12. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave
sklica skupščine podajo upravi družbe predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma
nasprotne predloge. Predlogi morajo biti v
pisni obliki in razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za pol ure odložena, čez pol
ure pa je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
INDE d.d. Vransko
direktor družbe
Dušan ing. Koprivnik
Ob-24474/07
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe,
uprava družbe CVS Mobile, informacijske
rešitve, d.d. sklicuje
redno sejo skupščine
delničarjev CVS Mobile,
informacijske rešitve, d.d.,
ki bo na sedežu podjetja CVS Mobile,
informacijske rešitve, d.d., Ulica Gradnikove
brigade 11, 1000 Ljubljana, dne 8. 10. 2007
ob 13. uri.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): za predsednika skupščine
se izvoli Andrej Lamovec. Za preštevalca
glasov se izvolita Cvijanovič Bojana in Špruk
Majda. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar Andrej Škrk. Predsednik skupščine
ugotovi prisotnost kapitala oziroma glasov
delničarjev na skupščini.
2. Seznanitev skupščine s Poročilom
nadzornega sveta družbe o sprejetem revidiranem Letnem poročilu za leto 2006.
Predlog sklepa (predlagata uprava in
nadzorni svet): skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006 ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa I (predlagata uprava in
nadzorni svet): izkazana bilančna izguba za
leto 2006 v višini 195.244,43 EUR ostane
nepokrita, o načinu pokrivanja bo skupščina
odločala v naslednjih poslovnih letih.
Predlog sklepa II (predlagata uprava in
nadzorni svet): potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2006 ter se jima podeli razrešnica.
4. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa (predlaga nadzorni svet):
za revizorja družbe CVS Mobile, informacijske rešitve, d.d. za poslovno leto 2007 se
imenuje revizijska družba BDO EOS revizija
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradiva za skupščino
Poročilo nadzornega sveta družbe skupščini delničarjev o preveritvi in sprejemu revidiranega Letnega poročila za poslovno
leto 2006, letno poročilo družbe CVS Mobile, d.d., Ljubljana, predlogi sklepov in njihove utemeljitve so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe vsak delovni dan od 9.
do 12. ure.
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Pogoji glasovanja
Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo družbe dne
30. 9. 2007. Delničarji, ki se želijo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje tri dni pred dnem zasedanja
skupščine. Pooblaščenci morajo pooblastila
shraniti na sedežu družbe najkasneje tri dni
pred dnem zasedanja skupščine, v upravičenih primerih pa najkasneje dve uri pred
sejo.
CVS Mobile, d.d.
uprava
Ob-24580/07
Na podlagi zahteve delničarjev družbe
OPALIT d.d., Savlje 89, Ljubljana, uprava na
podlagi Statuta družbe OPALIT d.d., Savlje
89, Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
2. skupščino
delniške družbe OPALIT, poslovne
storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana,
ki bo v torek, dne 9. oktobra 2007 ob 17.
uri v odvetniški pisarni Borisa Grobelnika,
Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Uprava za predsednika skupščine imenuje Jureta Prebila.
Uprava za preštevalca glasov imenuje
Borisa Grobelnika in Jureta Prebila.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Odobritev posameznih sklenjenih poslov.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe OPALIT d.d. odobri
oziroma izjavlja, da je bila o nameravani
sklenitvi spodaj navedenih poslov obveščena v prvem tednu meseca aprila 2007 ter
izrecno soglaša s tem, da je direktor družne
OPALIT d.d., Darko Petrič, sklenil naslednje
posle:
– prodajno pogodbo z dne 18. 5. 2007,
sklenjeno z družbo Iskra mehanizmi d.d.
Lipnica, za prodajo oziroma nakup obveznic
izdajatelja, družbe OPALIT d.d.,
– prodajno pogodbo z dne 18. 5. 2007,
ki je bila sklenjena z družbo Infond Holding d.d. za nakup oziroma prodajo skupaj
116.887 delnic izdajatelja Iskra mehanizmi
d.d. Lipnica in
– pogodbo o prodajni (put) opciji, ki je
bila sklenjena dne 18. 5. 2007 z družbo
Infond Holding d.d. in s katero je bila dogovorjena prodajna opcija za skupaj 65.294
delnic izdajatelja Iskra Mehanizmi d.d. Lipnica.
3. Sklep skupščine, ki ga bo izvršila
uprava.
Skupščina nalaga upravi družbe, da v
skladu z zadnjo alinejo točke 4.4. statuta
družbe umakne tožbo, ki jo je dne 30. 7. 2007
vložila proti družbi Infond Holding d.d., Titova
cesta 2, 2000 Maribor zaradi vrnitve delnic in
zaradi plačila 5.844.350,00 EUR s p.p.
4. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v eure, uvedba kosovnih delnic.
1. V skladu s 693. do 695. členom ZGD-1
se preračunajo nominalni zneski delnic in
osnovnega kapitala v eure tako, da nominalni znesek delnice 1.000,00 SIT znaša
4,17 EUR, osnovni kapital družbe pa znaša
25.020,00 EUR.

2. Uvedejo se kosovne delnice, ki nadomestijo delnice z nominalnim zneskom
4,17 EUR, tako da delnica z nominalnim
zneskom 4,17 EUR postane 1 kosovna
delnica.
5. Sprememba firme in sedeža družbe.
Firma družbe se spremeni, tako da se
odslej glasi: ……………………
Sedež družbe se spremeni, tako da je
odslej na naslovu: ……………..
6. Sprejem sprememb Statuta delniške
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe Statuta.
7. Sprejem čistopisa (prečiščenega besedila) Statuta delniške družbe OPALIT
d.d.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis Statuta delniške družbe s sprejetimi spremembami pod točko 2. zgoraj.
8. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: v skladu s spremembami Statuta, sprejetimi pod točko 3. zgoraj,
skupščina delničarjev družbe OPALIT d.d.
z dnem vpisa Statuta v sodni register odpokliče člane nadzornega sveta: Janez Žagar,
Jože Jaklič, Irena Petrič.
9. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev ugotovi, da z dnem
vpisa Statuta v sodni register prenehajo vsa
pooblastila direktorja Jureta Prebila.
Skupščina delničarjev imenuje člane
upravnega odbora, in sicer:
Franc Gliha, Mitja Jenko in……..
z mandatom šestih let od dneva zasedanja te skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki se kot
taki izkažejo s predložitvijo delnic predsedniku družbe.
Udeleženci se ob prihodu prijavijo v sejni sobi, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
udeležbo in prejem glasovnic.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
osnovi telefonske prijave pri upravi družbe
in sicer vsak delavnik od 10. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega zastopanega
kapitala.
OPALIT d.d.
uprava

Sklepi skupščin
Ob-24358/07
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07, ZTFI)
ter statuta družbe, objavlja uprava sprejete
sklepe 11. redne skupščine družbe Cimos
d.d. Avtomobilska industrija, Koper, ki je bila
v četrtek, 30. avgusta 2007 ob 14. uri, na
sedežu družbe v Kopru.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
»Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli mag.
Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov
Vida Žerjal in Katja Bonin.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Dravo Ferligoj iz Kopra.«
Za sklep je glasovalo 100% prisotnih
glasov.
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2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za leto 2006.
»Skupščina Cimos d.d. se je seznanila
z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2006.«
Za sklep je glasovalo 100% prisotnih
glasov.
3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3.1. »Bilančni dobiček družbe za leto
2006 v višini 506.108.367,91 SIT oziroma
2.111.952,80 EUR se uporabi tako, da se
odvede v druge rezerve iz dobička.«
3.2. »Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2006.«
Za sklep je glasovalo 100% prisotnih
glasov.
4. Podelitev nagrade nadzornemu svetu
za delo v letu 2006 ter določitev nove višine
sejnin ter povračila stroškov nadzornemu
svetu.
Skupščina je sprejela sklep iz nasprotnega predloga Kapitalske družbe d.d. – PPS v
naslednjem besedilu:
4. »Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 1.072,50 EUR bruto,
članu nadzornega sveta pa v višini 825,00
EUR bruto na sejo.
Če vodi sejo nadzornega sveta zaradi
odsotnosti predsednika njegov namestnik ali
drug član nadzornega sveta, je ta upravičen
do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel
predsednik.
Predsednik in člani so upravičeni do sejnine v navedeni višini, če so sodelovali pri
delu na redni ali izredni seji. V primeru dopisne seje so upravičeni do sejnine v višini
80% sejnine določene v prvem odstavku
tega sklepa.
Predsedniku in članom nadzornega
sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški
(dnevnica in kilometrina) v zvezi z njihovim
delom v nadzornem svetu, v višini najvišjega zneska, ki se po veljavnih predpisih ne
všteva v davčno osnovo.«
Za sklep je glasovalo 74,79% prisotnih
glasov.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
»Za revizorja za poslovno leto 2007 se
imenuje revizijsko družbo Renoma, podjetje za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.«
Za sklep je glasovalo 100% prisotnih
glasov.
Na seji skupščine ni bilo napovedanih
izpodbojnih tožb.
Cimos d.d. Avtomobilska industrija,
Koper
Franc Krašovec
predsednik uprave
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Zavarovanja terjatev
SV 839/07
Ob-24574/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Katje Fink iz Celja,
opr. št. SV 839/07 z dne 31. 8. 2007, je bilo
stanovanje v izmeri 76,59 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski stavbi na naslovu Milčinskega ulica 3, Celje, vpisani na parc. št.
500/8, pod vložkom št. 2254, k.o. Spodnja
Hudinja, last Čeh Franja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8. 2007, med
kupcem Čeh Franjom in prodajalcem Mastnak Zlatkom, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova ulica 2,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 136.550,00 CHF, s
pripadki, ki zapade v plačilo 31. 8. 2017.
SV 642/07
Ob-24575/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-642/07 z dne
31. 8. 2007, je bilo dvosobno stanovanje
številka 5 v skupni izmeri 63,22 m2, locirano v 2. nadstropju stanovanjskega objekta
Klemenčičeva 9, Novo mesto, ki stoji na
zemljišču parc. št. 279/12.S, identifikacijska
številka stavbe 185.ES, vpisane v vl. št.
1474, k.o. Novo mesto, last kreditojemalca
in zastavitelja Marka Praznika, Novo mesto,
Nad mlini 35, 8000 Novo mesto, na podlagi
pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja z
dne 5. 3. 2007 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 12. 3. 2007, zastavljeno v korist
upnice banke Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 54.300,00 EUR, s pripadki.

stno mero Euribor + 2,00% letno in z datumom zapadlosti terjatve 31. 8. 2019.
SV 262/07
Ob-24578/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 262/07 z dne 30. 8.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje
številka 1, v II. nadstropju v skupni izmeri 136,83 m2, na naslovu Koroška cesta 6
v Mariboru, v večstanovanjski hiši, stoječi
na parc. št. 1569, pripisani vl. št. 752, k.o.
Maribor-grad, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe številka 1175/2006 z dne
10. 5. 2006, ki jo je Hajnrih Jože, stanujoč
na naslovu Koroška cesta 006, 2000 Maribor, sklenil s prodajalcem Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor,
zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf,
Avstrija, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini 20.000,00 EUR
s pripadki, z letno obrestno mero v višini
6,75%, s trenutno skupno letno efektivno
obrestno mero v višini 7,65% in 5% letnimi
zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve
predčasne zapadlosti kredita s strani kreditodajalke v primerih, posebej opredeljenih v
pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit),
z zapadlostjo zadnjega obroka kredita na
dan 20. 9. 2016.

SV 580/07
Ob-24576/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 580/07 z dne 30. 7.
2007, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 901 v izmeri 57,44 m2, ki se
nahaja v kleti večstanovanjske hiše na naslovu Domžale, Miklošičeva 4 c, stoječe na
parcelni številki 4019/1, katera je na dan
sklenitve tega sporazuma pripisana k vložku
št. 3554 k.o. Domžale, katerega solastnika
vsak do ene idealne polovice sta na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 8. 2007, zastavitelja Viljem in Lidija Gorišek, zastavljeno v
korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska
cesta 62, 1230 Domžale, MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
46.000,00 EUR s pripadki.

SV 1501/2007
Ob-24582/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1501/2007 z dne
3. 9. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje
v izmeri 38,30 m2, v stanovanjski hiši na
naslovu Na Gaj 042, 2354 Bresternica, na
parceli številka 625/6, vložna številka 929,
katastrska občina Brestrnica, ki je last zastaviteljev Darinke Missia, rojene 29. 11. 1961,
EMŠO 2911961506344, stanujoče Bresternica, Pri šoli 007 in Stanislava Missia, rojenega 31. 10. 1952, EMŠO 3110952500415,
stanujočega Bresternica, Pri šoli 007, za
vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 8. 2007, sklenjene s
prodajalcem Mezek Ludvikom, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10.270,00 EUR s pripadki.

SV 465/07
Ob-24577/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz
Postojne, opr. št. SV-465/07 z dne 30. 8.
2007, je bilo stanovanje št. 5, v zgradni na
naslovu Kolodvorska cesta 29, Pivka, stoječi na parceli št. 3953/19, vpisani pri vložku
št. 727, k.o. Radohova vas, last zastavitelja po imenu Šefik Ibrišimović, stanujoč
Kolodvorska cesta 29, Pivka, zastavljeno v
korist upnice Deželna banke Slovenije d.d.,
Kolodvorska 9, Ljubljana, matična številka
5349907, v zavarovanje denarne terjatve v
višini 57.000,00 EUR, z dogovorjeno obre-

SV 1073/2007
Ob-24583/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1073/2007 z dne 30. 8.
2007, je dvoetažno dvosobno stanovanje v
skupni izmeri 57,05 m², v III. nadstropju in
mansardi, s kletno shrambo v izmeri 4 m², v
stavbi v Mariboru, Ob železnici 10 – parc. št.
881/1 k.o. Tabor, last Rapaić Ranke, stan.
Maribor, Ul. Staneta Severja 16, na temelju
prodajne pogodbe z dne 21. 8. 2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 83.000,00
EUR s pp.

SV 1091/2007
Ob-24584/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1091/2007 z dne 31. 8.
2007, je stanovanje v II. nadstropju v izmeri
101,14 m², v stavbi v Mariboru, Strma ul. 13,
št. stavbe 2200, št. dela stavbe 4 – parc. št.
2088/1, k.o. Koroška vrata, solast Ivanecz
Arpada in Ivanecz Sabine, obeh stanujočih
Skoke, Stranska ul. 8, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6. 2007, zastavljeno v korist NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR s pp.
SV 585/2007
Ob-24585/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega v pisarni notarke Zdenke Gustinčič iz Nove Gorice, pod
opr. št. SV 585/2007, dne 29. 8. 2007, je bilo
zastavljeno trisobno stanovanje v II. nadstropju, št. 35, v izmeri 80,54 m2, v stanovanjskem bloku v Desklah, Gregorčičeva 3,
stoječ na parc. št. 559, k.o. Deskle, v korist
upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
Miklošičeva ulica 5, matična št. 5448557,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000,00 EUR, z obrestmi v višini šestmesečnega Euriborja, povečanega za pribitek
2,25%, plačljive v 180 anuitetah, ki zapadejo
zadnjega dne v mesecu, od tega prva 30. 9.
2007, zadnja 30. 8. 2022.
SV 629/07
Ob-24586/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 629/07 z dne 5. 9. 2007,
je bilo stanovanje št. 87, v 12. nadstropju,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 71, stoječi
na parc. št. 510, k.o. Jesenice, last zastaviteljev Ivana Romanešena in Miša Romanešena – vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
2408/1-06/93 z dne 16. 9. 1993, sklenejene
s Slovenskimi železnicami Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen banke d.d., matična številka 5706491,
s sedežem v Mariboru, Slovenska ulica 17,
v zavarovanje denarne terjatve 72.102,80
CHF s pripadki.
SV 565/07
Ob-24587/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek iz Kočevja, opr. št. SV 565/07 z dne
5. 9. 2007, je bilo zastavljeno stanovanje v
stanovanjski hiši v Borovcu 7, pošta 1338
Kočevska Reka, vpisani v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Kočevju, pri z.k. vl. št.
34, k.o. Borovec, stoji na parc. št. 1484, v
skupni izmeri 60,58 m2, last Nika Poljanica
in Ljube Poljanica, stan. Borovec pri Kočevski Reki 7, pošta 1338 Kočevska Reka,
vsakega do ½, v korist posojilodajalke Martine Lenarčič, EMŠO 0507977505426, stan.
Matena 54, pošta 1292 Ig, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR s
pripadki, ki zapade v plačilo v 60 zaporednih mesečnih obrokih, prvi obrok zapade v
plačilo dne 5. 10. 2007 in zadnji obrok dne
5. 9. 2012.
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SV 677/07
Ob-24707/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 677/07 z dne 6. 9. 2007,
je nepremičnina, stanovanje št. 216 v skupni
izmeri 78,89 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
objekta »I« Nova vas I v Mariboru, Trg Dušana Kvedra 5, stoječega na parc. št. 1610/5,
k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnik do
celote je Marjan Koniček, stanujoč Trg Dušana Kvedra 5, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 12. 1994, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Strass-Spielfeld, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Hauptstrasse 59, 8472 Strass, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika Marjana Konička, stanujočega Trg Dušana Kvedra 5, Maribor, v višini 52.500,00 EUR s pripadki.
SV 1126/2007
Ob-24708/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 1126/2007 z dne 6. 9.
2007, je stanovanje št. 2/P s kletjo št. 2 v
skupni izmeri 71,22 m², v stavbi v Mariboru,
Cankarjeva 15, – parc. št. 1000 k.o. Maribor
Grad, last Novak Suzane, stanujoče, Piran,
Razgled 28, na temelju prodajne pogodbe z
dne 29. 11. 2002, zastavljeno v korist Banke
Sparkasse d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 66.000,00 EUR s pp.

Št.

81 / 7. 9. 2007 /

Stran

6287

Stran

6288 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 54/2005

Os-24241/07

Popravek
To sodišče je v postopku prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom Asfaltiranje-Gradbeništvo Dušan Rener s.p. – v sečaju, Kazlje
2, Sežana, s sklepom opr. št. St 54/2005 z
dne 9. 8. 2007, sklep naslovnega sodišča
opr. št. St 54/2005 z dne 11. 10. 2006 popravilo tako, da se v četrti vrstici, v alineji
zadnjega odstavka II. točke namesto številke
»10%« pravilno zapiše številka »100%«.
V ostalem ostane besedilo izreka sklepa
nespremenjeno.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 8. 2007
PPN 38/2007
Os-24232/07
To sodišče v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom KIK Kemijska industrija
Kamnik d.o.o., Kamnik, Fužine 9, ki se
vodi pod opr. št. PPN 38/2007 razpisuje narok za obravnavanje predloga za ustavitev
postopka in narok za prisilno poravnavo, ki
bo dne 1. 10. 2007 ob 13.20, v razpravni
dvorani št. I, tukajšnjega sodišča, Oddelka
za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi 7 v
Ljubljani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2007
St 19/2006
Os-24233/07
To sodišče je v likvidacijski zadevi zoper
likvidacijskega dolžnika Lokalna turistična organizacija LTO Idrija, Zavod za pospeševanje turizma, Lapajnetova ulica 7,
Idrija sklenilo:
Likvidacijski postopek zoper likvidacijskega dolžnika Lokalna turistična organizacija LTO Idrija, Zavod za pospeševanje
turizma, Lapajnetova ulica 7, Idrija, matična
številka 1561995, vložna številka 10405200,
davčna številka 45226334, šifra dejavnosti
75.130, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10405200, vpiše pravnomočni sklep o
zaključku likvidacijskega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi z likvidacijskim
postopkom.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na
Višje sodišče v Kopru v osmih dneh od prejema pisnega odpravka tega sklepa oziroma
od nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 8. 2007
St 40/2007
Os-24234/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2007, z dne 27. 8. 2007 v smislu tretjega odstavka 27. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
ustavilo postopek prisilne poravnave nad

dolžnikom Trade Clivia proizvodno – storitveno – trgovsko podjetje d.o.o., Dragovič 1a, ki se je začel dne 9. 7. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 8. 2007
St 34/2007
Os-24235/07
To sodišče je dne 27. 8. 2007 s sklepom, opr. št. St 34/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Jamnik Renata
s.p. – Cvetličarna Nina, Cirkovce 15a – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 25. 9. 2007 ob 14.30, v sobi 26/II, se
prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 8. 2007
St 8/2004
Os-24236/07
To sodišče je dne 27. 8. 2007 s sklepom,
opr. št. St 8/2004 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Slavko Majer s.p., Strojni
ometi, fasaderstvo in splošno zidarstvo,
Bukovci 82 – 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 27. 8. 2007
St 38/2007
Os-24237/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2007, z dne 27. 8. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom ACIDA podjetje za prevozništvo – trgovino in storitve
d.o.o., Mestni vrh 108/a, matična številka
5705878000, šifra dejavnosti 60.240, davčna številka 43511562.
Odslej firma glasi: ACIDA podjetje za
prevozništvo – trgovino in storitve d.o.o.
Mestni vrh 108/a – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
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 20. 11.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 8. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 8. 2007
St 8/2007
Os-24238/07
To sodišče je dne 27. 8. 2007 s sklepom,
opr. št. St 8/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni po-

stopek nad dolžnikom PAACI podjetje za
avto transport in avtovleko Ptuj d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, Ptuj – 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.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 11. 9. 2007 ob 11. uri, v sobi 26/II, se
prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 8. 2007
St 265/2005
Os-24239/07
To sodišče je s sklepom St 265/2005
dne 22. 8. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pivovarna in pivnica
Murgle d.o.o., Koprska c. 108, Ljubljana
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2007
St 28/2002
Os-24240/07
To sodišče je s pravnomočnim sklepom
opr. št. St 28/2002 z dne 5. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ješe
Vincenc s.p., Čevljarstvo in prodaja obutve – v stečaju, Hladnikova 24, Križe.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 8. 2007
St 109/2007
Os-24254/07
To sodišče je s sklepom St 109/2007
dne 29. 8. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradis G5, gradbeno podjetje d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 134a,
matična številka 2087987, vložna številka:
14161200.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati 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.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 11. 2007 ob 10.15, v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 8. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2007
St 106/2007
Os-24364/07
To sodišče je s sklepom St 106/2007 dne
30. 8. 2007 začelo stečajni postopek nad
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dolžnikom Zdrav Družba za sprostitev in
alternativno zdravljenje d.o.o., Kamniška
ul. 41, Ljubljana, matična številka 2234173,
davčna številka 35483750.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun št.
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 19. 11. 2007 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 8. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007
St 61/2006
Os-24365/07
To sodišče je s sklepom St 61/2006 dne
30. 8. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Infomedia 3 Filming d.o.o. – v
stečaju, Pod Jelšami 40, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007
St 81/2007
Os-24366/07
To sodišče je s sklepom St 81/2007 dne
31. 8. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kalgari Lutišoski Gradbeništvo
in storitve d.o.o., Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, matična številka 1526472,
davčna številka 41710380, vložna številka
13311800.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Gorše iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun št.
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 26. 11. 2007 ob 11. uri v razpravni dvorani št. 3, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 8. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2007
St 8/2007
Os-24367/07
To sodišče je na seji senata dne 31. 8.
2007 pod opr. št. St 8/2007 sprejelo nasled
nji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom S & V,
Kocjan in partner, družba za trgovino
in storitve, d.n.o., Podbevškova ulica 9,
8000 Novo mesto, matična št. 1943502, šifra dejavnosti 65.210, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
S & V, Kocjan in partner, družba za trgovino in storitve, d.n.o., Podbevškova ulica
9, 8000 Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 31. 8. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2535/2007
Os-14931/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
19. 4. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Fogler Marjane, Milčinskega 14,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4. 1993, za nestanovanjsko
rabo v izmeri 31,10 m², na naslovu Podjavorškova ulica 1, Celje, v vl. št. 1950/13, k.o.
Sp. Hudinja, sklenjene med Gradis gradbeno podjetje p.o. Celje, kot prodajalcem in
Kuharič d.o.o., Zg. Polskava, kot kupcem.
Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na nestanovanjski rabi v izmeri 31,10 m², na naslovu
Podjavorškova ulica 1, Celje, št. identifikatorja 12.E, v vl. št. 1950/13, k.o. Sp. Hudinja,
se zahteva v korist Fogler Marjane, Milčinskega 14, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 5. 2007
Dn 4462/2004
Os-11333/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Elektronček, podjetje za razvoj
elektronike d.o.o., Mengeš, Gorenjska cesta
23, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in
nakupu prostorov za proizvodnjo, poslovno,
trgovsko dejavnost v poslovno proizvodnem
objektu v OIK Mengeš, katero sta dne 21. 1.
1998 sklenila prodajalec Razvojni zavod,
podjetje za poslovne storitve d.d., Trzin, Blatnica 1 ter kupec IMP, strojno in kovinska
industrijska proizvodnja d.d., Ljubljana.
Predmet pogodbe pa je del parc. št.
1509, k.o. Mengeš (zemljišče ter proizvodni,
skladiščni in pomožni prostori). Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagatelja na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene pri notarju Jožetu Rožmanu, Kolodvorska 9a, Domžale, opr. št. SV 247/04,
dne 26. 4. 2004, sklenjene med IMP, strojno, kovinsko industrijsko proizvodnjo d.d., v
stečaju, kot prodajalcem in predlagateljem
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
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listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 3. 2007
Dn 3979/2006
Os-20091/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Stanislave Vidic, Ulica Simona Jenka 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 24. 5. 1972, ki sta jo sklenila GIP Beton
Zagorje ob Savi, kot prodajalec in Majda
Lončar, stan. Ljubljana, Medvedova 8, kot
kupovalka. Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, pa je bila prodaja oziroma
nakup dvosobnega stanovanja št. 13 z neto
površino 67,36 m², v II. nadstropju stolpiča
z oznako S III, Domžale, nepremičnina je
sedaj na Okrajnem sodišču v Domžalah, v
zemljiški knjigi označena z oznako 13.E, v
vl. št. 5543/14, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice na podlagi pogodbe
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 10. 1.
1980, ki sta jo sklenila Ficko Majda, Simona
Jenka 9, Domžale, kot prodajalka in Vidic
Slavka, takrat stanujoča Župančičeva 11,
Radomlje, kot kupovalka.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 3978/2006
Os-20093/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Nadje in Aleša Golja, oba Simona Jenka 9, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine, odpravka notarskega zapisa SV 135/97
z dne 2. 4. 1997, sklenjenega pri notarju
Jožetu Rožmanu, Kolodvorska 9/a, Domžale. Pogodba, katere izvirnik se je izgubil, so
sklenili Marinček Dragica, stan. Domžale,
Ulica Simona Jenka 9, kot prodajalka in
Aleksander Vehar, takrat stanujoč N. Pirnata
12, Idrija, kot kupec, predmet pogodbe pa
je bila nepremičnina – trisobno stanovanje
v izmeri 69,25 m2, št. 20, ki se nahaja v
III. nadstropju stanovanjskega bloka, ki stoji
na parc. št. 4785/4, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2, na podlagi
odpravka notarskega zapisa, sporazuma o
razdrtju prodajne pogodbe in prodajne pogodbe SV 2084/02 z dne 9. 12. 2002.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 3980/2006
Os-20102/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Janeza in Ljubice Nose, oba
Podgora 29, Dobrepolje, objavlja začetek
postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 10. 8. 1972; ki sta jo sklenila
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GIP Beton Zagorje ob Savi, kot prodajalec
ter Janez in Ljubica Nose, takrat stanujoča Džakovičeva 10, Ljubljana, kot kupca. Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je trisobno stanovanje št. 4 v
pritličju stolpiča S III, Domžale, v neto površini 72,34 m2, predmetna nepremičnina je
sedaj vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Domžalah, 4.E, v vl. št. 5543/5,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 3713/2006
Os-20419/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Alojzija Janžekoviča, Domžale, Ulica Simona Jenka 10, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – aneksa z dne 9. 5. 1972, k pogodbi
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 12. 4.
1972, ki sta ga sklenila GIP Beton Zagorje
ob Savi, kot prodajalec in Alojzij Janžekovič, Ulica Simona Jenka 10, Domžale, kot
kupec. Predmet aneksa, katerega izvirnik
se je izgubil, je bila garaža, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot nepremičnina 18.E,
v vl. št. 5542/19, k.o. Domžale, v naravi
garaža št. 1 v stanovanjskem bloku BII v
Domžalah.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja, na podlagi pogodbe
o prodaji in nakupu stanovanja z dne 12. 4.
1972 ter aneksa k tej pogodbi z dne 9. 5.
1972, ki sta ga sklenila prodajalec GIP Beton Zagorje ob Savi in kupec Janžekovič
Alojzij, Ljubljana, Galjevica 53.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 7. 2007
Dn 30607/2004
Os-20229/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Novaka, dediča Petra Novaka, ki ga zastopa odvetnica Milena Pavšič iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 9.E in pomožnim
prostorom z identifikatorjem 10.E, oboje
vpisano v vl. št. 4537/2, k.o. Kašelj, dne
8. 6. 2007, pod opr. št. Dn 30607/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, Ljubljana, katero zastopa glavni direktor Hugo Keržan, kot prodajalec in Novak Tomažem, Vevče 119b, Ljubljana, kot
kupcem, z dne 14. 6. 1968.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
Dn 30060/2004
Os-20742/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tatjane Simčič, Zaloška cesta 78a, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 1730-1529-052, v izmeri 21,63 m2,
v stavbi Zaloška cesta 78a, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 1060/4 in 1062/4, k.o. Moste,
dne 18. 5. 2007, pod opr. št. Dn 30060/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 67-813 z dne 12. 5.
1967, med Mlinar Klemenčič Marijo in Zidar
Kočevje,
– sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja z dne 21. 12. 1982, sklenjenega
med Lah Heleno in Lah Aleksandrom.
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. 7. 2007
Dn 4062/2006
Os-22452/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Satler, Novo naselje 11, Bistrica ob Dravi,
ki jo zastopa odv. Brigita Marčič iz Ruš, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 195/10, vl. št. 392, k.o. Lobnica,
pod Dn št. 4062/2006, dne 28. 6. 2007 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 1998, sklenjene v obliki notarskega zapisa, opr. št. SV 485/98, o
prodaji nepremičnine, parc. št. 195/10, travnik v izmeri 620 m², k.o. Lobnica, sklenjene
med Marijanom Leva, kot prodajalcem ter
Alojzijem Trinkom in Ano Satler, kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo
lastninske pravice na ime kupcev za to nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 1. 8. 2007
Dn 1488/2003
Os-23604/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1488/2003 v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 22. 8. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 2, na naslovu Prekomorskih brigad 16,
Postojna, v izmeri 64 m², stoječe na parc.
št. 1029, k.o. Postojna.

Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja z
dne 11. 1. 1996, sklenjene med prodajalcem
Artcom, trgovina in storitve d.o.o. Logatec
in kupcem Težak Igorjem, Beblerjev trg 13,
Ljubljana.
Vknjižba se zahteva v korist Kuhel Vesne, Pretnarjeva 11, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 22. 8. 2007
Dn 482/2007
Os-7789/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Jurija Megliča, Partizanska 8, Slovenska Bistrica, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, za vknjižbo lastninske pravice
za nepremičnino – stanovanje v stanovanjskem objektu Partizanska 6 in 8, Slovenska
Bistrica, na parcelni številki 1329 in 1330,
k.o. 0753 Slovenska Bistrica, in sicer stanovanje št. 2 v izmeri 52,29 m² (sedaj del
nepremičnine parcelna št. 101.E – trisobno
stanovanje številka 1 v prvem nadstropju, s
shrambo, v skupni izmeri 101,29 m², v stavbi z naslovom Partizanska ulica 6 in 8, Slovenska Bistrica, na parceli številka 1329/1,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se predlaga v korist Jurija Megliča, stan. Partizanska 8, Slovenska
Bistrica, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 3. 2007
Dn 287/2007
Os-12242/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Franca Rupa, Kajuhova ulica 8, Poljčane, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, za vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino s parcelno št. 2.E – stanovanje
številka 184-2 v drugi etaži s pripadajočim
kletnim boksom v prvi etaži v skupni izmeri
61,04 m², v stavbi z naslovom Kajuhova ulica 8, Poljčane, na parceli številka 509/1, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Franca Rupa, stan. Kajuhova ulica 8, Poljčane, do 1/2 celote in Dubravke Fidler, Kajuhova ulica 8, Poljčane, do 1/2 celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 5. 4. 2007
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Dn 1089/2007
Os-16904/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Nataše Naveršnik, stan. Šmartno na Pohorju 23, Šmartno na Pohorju, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, za
vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino
s parcelno št. 1.E – stanovanjski prostor številka 00730-00109-001 v izmeri 70,33 m², v
drugi etaži stavbe z naslovom Šmartno na
Pohorju 23, Šmartno na Pohorju, na parceli
številka 214/3, s katerim je začelo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se predlaga v korist Nataše Naveršnik, stan. Šmartno na Pohorju
23, Šmartno na Pohorju, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitve se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 25. 5. 2007

stanovanje in pomožni prostor v stanovanjski stavbi na Gubčevi cesti 12, Trebnje, na
parc. št. 201/2, k.o. Trebnje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Strojinc Janeza, roj. 26. 12. 1958, Gubčeva
cesta 12, 8210 Trebnje.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 20. 8. 2007

Dn 329/2007
Os-17575/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Janka Pivca, Kajuhova ulica 12, Poljčane,
za vknjižbo lastninske pravice za nepremičnino, parc. št. 9.E – stanovanjski prostor št. 1036-9 v 3. etaži, s pripadajočim
kletnim boksom v 1. etaži v skupni izmeri
63,67 m², v stavbi z identifikacijsko številko
0779-01036 in naslovom Kajuhova ulica 8,
Poljčane, na parceli št. 505/1, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist
Janka Pivca, Kajuhova ulica 12, Poljčane,
do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 6. 6. 2007
Dn 1468/2007
Os-21622/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je v zemljiško
knjižni zadevi opr. št. Dn 1468/2007, začeti
na predlog predlagateljice Marjete Ipavec,
Podlubnik 277, Škofja Loka, s sklepom z
dne 2. 7. 2007 odločilo, da se začenja postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za nepremičnino 11.E, enosobno stanovanje št. 11 v 3. etaži, s shrambo št. 11 v
1. etaži, Frankovo naselje 46, 4220 Škofja
Loka, stanovanjska raba 42,12 m², vložek
št. 1256/11, k.o. Suha, lastnica je Občina
Škofja Loka, 5883318, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka, do celote, na podlagi prodajne pogodbe št. 362-86/92-3/KOV, ki sta
jo dne 29. 4. 1992 sklenila prodajalka Občina Škofja Loka, ki jo zastopa predsednik
izvršnega sveta Skupščine Občine Škofja
Loka Vincencij Demšar in kupec Bojan Možina, Frankovo nas. 46, Škofja Loka, EMŠO
2709968500216.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marjete Ipavec, EMŠO

1301959505202; Podlubnik 277, 4220 Škofja Loka.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, navedene v tem
oklicu in o pogojih za vknjižbo lastninske
pravice v korist Marjete Ipavec, Podlubnik
277, 4220 Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 7. 2007
Dn 1493/2007
Os-21624/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki
je v zemljiškoknjižni zadevi opr. št.
Dn 1493/2007, začeti na predlog predlagatelja Marka Hadalina, Frankovo naselje
46, Škofja Loka, ki ga zastopa Percom
– Perdan Saša s.p., Jezerska c. 41, Kranj,
s sklepom z dne 2. 7. 2007 odločilo, da se
začenja postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za nepremičnino 17.E, enosobno stanovanje št. 17 v 4. etaži, s shrambo št. 17 v 1. etaži, Frankovo naselje 46,
4220 Škofja Loka, površina 41,17 m², vložek št. 1256/17, k.o. Suha, lastnica je Občina Škofja Loka, 5883318, Poljanska cesta
2, Škofja Loka, do 1/1, na podlagi:
– prodajne
pogodbe,
številka
362-49/92-3/KOV z dne 18. 5. 1992, sklenjene med Občino Škofja Loka, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Skupščine občine Škofja Loka, Vincencij Demšar
(prodajalec) in med Marino Kos, Frankovo
naselje 46, Škofja Loka (kupovalka) in
– dodatka k prodajni pogodbi št.
362-49/92-3/KOV z dne 18. 5. 1992, dodatka
z dne 15. 1. 1993, iste številke, sklenjenega
med Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Ljubljana, Kolodvorska 15, ki jo zastopa Tone Koprivnikar, Občina Škofja Loka, ki jo zastopa predsednik
izvršnega sveta SO Škofja Loka, Vincencij
Demšar in Marino Kos, Frankovo naselje 46,
Škofja Loka, EMŠO 2603954506200.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marka Hadalina, Frankovo naselje 46,
Škofja Loka, EMŠO 1404965500526.
Pozivajo se imetniki pravic, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini listin, navedenih v tem
oklicu in o pogojih za vknjižbo lastninske
pravice v korist Marka Hadalina, Frankovo
naselje 46, Škofja Loka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 11. 7. 2007
Dn 1560/07
Os-23597/07
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
zemljiškoknjižni sodnici – svetnici Alenki
Kranjc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strojinc Janeza iz Gubčeve c. 12, 8210
Trebnje, za vknjižbo lastninske pravice na
trisobnem stanovanju v izmeri 53,26 m² v 2.
etaži in pomožnem prostoru v izmeri 8,64 m²
v 1. etaži, oboje v stanovanjski stavbi na
naslovu Gubčeva cesta 12, 8210 Trebnje,
vpisanem v podvl. št. 1104/1, k.o. Trebnje,
izdalo sklep Dn št. 1560/07 z dne 5. 6. 2007,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine o nakupu stanovanja
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
31. 10. 1991 in aneksa k njej z dne 23. 6.
1997, sklenjene med Elektro Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana, kot prodajalcem in
Strojinc Janezom, roj. 26. 12. 1958, iz Gubčeve c. 12, Trebnje, kot kupcem, za trisobno
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Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Pl 2/2006
Os-19099/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., OE Kranj, Bleiweisova c. 20, Kranj, zoper stranko Bojana Zupana, Slovenski trg
1, Kranj, zaradi plačila 2.517,39 EUR (prej
603.267,50 SIT), postavilo tožencu začasnega zastopnika, odvetnika Kristjana Gnilška iz Kranja. Začasni zastopnik bo zastopal
toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 6. 2007
P 2353/2004
Os-20891/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožečih strank: 1. Jelka Podgorelec in
2. Jože Podgorelec, oba na naslovu Privoz
6, Ljubljana, ki ju zastopa odvetnik Mitja Zupan iz Ljubljane, proti toženima strankama:
1. Alojz Kleindienst, Podgorje 1a, Kamnik,
ki ga zastopa odvetnica Barbara Krištof Lučovnik iz Ljubljane, in 2. Stane Pevec, Celarčeva 26, Ljubljana, zaradi ugotovitve, da
izvršba na nepremičnino ni dopustna, dne
2. 7. 2007 sklenilo:
za začasnega zastopnika drugotoženi
stranki Stanetu Pevcu se imenuje odvetnik
Leon Benigar-Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2007
I 2005/07673
Os-15838/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. I 2005/07673 z dne 22. 5.
2005, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju se
dolžnici Bojani Uršej Bizjak kot začasni zastopnik postavi Nenad Zečević, odvetnik iz
Maribora, s pisarno na Svetozarevski 10/II
v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnico od dneva postavitve 22. 5. 2007 in
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 5. 2007
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I 06/397
Os-14499/07
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju je v
izvršilni zadevi, ki se vodi po uradni dolžnosti, proti dolžniku: Robert Baranja, Hotunje
3, Ponikva, zaradi izterjatve 627,43 EUR s
pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Robertu Baranji, katerega naslov je neznan, postavilo začasnega
zastopnika, Odvetniško družbo Gregorovič
– Pungartnik o.p., d.n.o. iz Šentjurja.
Zastopnik bo zastopal dolžnika v tem
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 9. 5. 2007
I 80/2007
Os-21908/07
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju je
v izvršilni zadevi upnike Adriatic Slovenica
Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska 3a,
Koper, zoper dolžnika Bojana Bevca, Na
Tičnico 1, Šentjur, zaradi izterjave 48.642,15
EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku Bojanu Bevcu,
Na Tičnico 1, Šentjur, katerega naslov je
neznan, postavilo začasnega zastopnika,
Odvetniško družbo Gregorovič – Pungartnik o.p., d.n.o., iz Šentjurja.
Zastopnik bo zastopal dolžnika v tem
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 19. 7. 2007
I 1544/05
Os-17375/07
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Poslovni sistem Mercator
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, Ljubljana,
proti dolžniku Tomše Zoranu, Bevško 19
- p.p.1, Trbovlje, zaradi izterjatve 7.819,19
EUR s p.p. sklenilo:
dolžniku Zoranu Tomšetu, Bevško 19 p.p.1, Trbovlje, se v tem izvršilnem postopku
postavi začasnega zastopnika, odv. Iztoka
Šubaro, Ulica 1. junija 35, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 6. 2007
P 80/2006
Os-24063/07
Okrajno sodišče na Vrhniki je v pravdni
zadevi tožečih strank: Požar Marica, Dol.
Košana 100, Košana, Limoni Nikolaja, Celovška cesta 83, Ljubljana, Antičevič Dobroslava, Glavarjeva 8, Ljubljana in Antičevič
Anton Silvester, Hrib 5, Logatec, ki jih zastopa odvetnik Miha Velkavrh iz Ljubljane, proti
toženi stranki upravičenci iz Vrhnike in Hriba
(naslov neznan), zaradi priznanja lastninske
pravice, na predlog tožeče stranke in na
podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku sklenilo, da se toženi stranki postavi začasna
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zastopnica, odvetnica Lina Nagode Gogala,
Robova c. 6, Vrhnika.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko v postopku vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 8. 2007
In 2004/00034
Os-21906/07
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni zadevi upnika: Odv. Družba Kekec –Mihelčič
o.p. d.n.o. iz Kamnika in v izvršilnih zadevah pristopljenih upnikov: 1. Odv. Družba
Kekec – Mihelčič o.p. d.n.o. iz Kamnika,
v zadevi In 2002/00094, 2. Raiffeisenbank
Bleiburg Pliberk – Avstrija, ki jo zastopa
odv. dr. Mirko Silvo Tischler iz Ljubljane,
v zadevi In 2004/00177, 3. Raiffeisenbank
Bleiburg Pliberk – Avstrija, ki jo zastopa
odv. dr. Mirko Silvo Tischler iz Ljubljane, v
zadevi In 2004/00205, 4. Igma Car, Podjetje za turizem in trgovino d.o.o. Kranj, Tilinger Matjaž, Mlakarjeva 13, Kranj, Sitar
Igor, Kajuhova 38a, Bled, ki jih zastopa odv.
Zdravko Stare iz Radovljice, v izvršilni zadevi In 2004/00224, 5. Šribar Franc, Sv.
Lovrenc 108, Prebold, ki ga zastopa odv.
Silvestra Pikl iz Celja, v izvršilni zadevi In
2005/00147, 6. Posojilnica bank Podjuna
r.z.z.o.j. Eberndorf Avstrija, ki jo zastopa
odv. Zdravko Stare iz Radovljice, v izvršilni zadevi In 2005/00173, 7. Rojšek Jakob,
Rojšek Stanka, Rakovlje 15a, Braslovče, ki
ju zastopa odv. Franc Repnik iz Celja, v
izvršilni zadevi In 2005/00342, proti dolžnici Renno Mariji, Braslovče 66a, Braslovče,
zaradi izterjave 113.107,50 SIT s pp, sedaj
471,99 EUR s pp, 1,314.280,80 SIT s pp,
sedaj 5.484,40 EUR s pp, 203.483,94 EUR
s pp, 511.612,29 EUR s pp, 20.178,92 EUR
s pp, 972,95 EUR s pp, 13.946,00 EUR s
pp, 1,591.150,00 SIT s pp, sedaj 6.639,76
EUR s pp, sklenilo:
začasna zastopnica dolžnice Marije Renno, Braslovče 66a, Braslovče, odvetnica
Karmen Orter Divjak iz Žalca, se razreši.
Dolžnici Mariji Renno, Braslovče 66a,
Braslovče, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Andreja Ferme, Ljubljanska
6, Celje.
Začasna zastopnica ima v izvršilnem postopku opr. št. In 2004/00034, In 2002/00094,
In 2004/00177, In 2004/00205, In 2004/00224,
In 2005/00147, In 2005/00173, In 2005/00342,
vse pravice in dolžnosti zakonite zastop
nice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 5. 2007
In 2005/00094
Os-22033/07
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni zadevi upnikov: Igma Car, Podjetje za turizem
in trgovino d.o.o. Kranj, 2. Tilinger Matjaž,
Mlakarjeva 13, Kranj, 3. Sitar Igor, Kajuhova
38a, Bled, ki jih zastopa odvetnik Zdravko Stare iz Radovljice, proti dolžnici Mariji
Renno, Braslovče 66a, Braslovče, zaradi
izterjave 20.178,92 EUR s pp in v izvršilnih
zadevah pristopljenih upnikov Posojilnice Bank Podjuna, registrirana zadruga z ome-

jenim jamstvom, Pliberška cesta 6, Dobrla
vas, Avstrija, ki jo zastopa odvetnik Zdravko
Stare iz Radovljice, zoper dolžnici Marijo
Renno, Braslovče 66a, Braslovče in Sabino Kocjančič, ki jo zastopa odvetnik Dušan
Korošec iz Celja (In 2005/00173), zaradi
izterjave 13.946,09 EUR s pp ter v izvršilnih
zadevah pristopljenih upnikov Posojilnice Bank Podjuna, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Pliberška cesta 6, Dobrla
vas, Avstrija, ki jo zastopa odvetnik Zdravko
Stare iz Radovljice, zoper dolžnico Marijo
Renno, Braslovče 66a, Braslovče, zaradi
izterjave 40.421,67 EUR s pp (9,686.647,60
SIT s pp) (In 2006/00151) in v izvršilni zadevi pristopljene upnice Majde Šali, Baznikova
33, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Jasmina Gričnik iz Žalca, zoper dolžnico Marijo
Renno, Braslovče 66a, Braslovče, zaradi
izterjave 6.243,48 EUR s pp (1,496.187,50
SIT s pp) (In 2006/00150) pp Gričnik, odvetnica v Žalcu, sklenilo:
začasna zastopnica dolžnice Marije Renno, Braslovče 66a, Braslovče, odvetnica
Karmen Orter Divjak iz Žalca, se razreši.
Dolžnici Mariji Renno, Braslovče 66a,
Braslovče, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Andreja Ferme, Ljubljanska
6, Celje.
Začasna zastopnica ima v izvršilnem postopku opr. št. In 2005/00094, In 2005/00173,
In 2006/00151 in In 2006/00150, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 5. 2007

Oklici dedičem
D 353/2006
Os-22368/07
Z dnem 20. 8. 1952 je bila zapustnica
Jurjevčič Reza, roj. Bradač, roj. 19. 8. 1882,
nazadnje stanujoča Male Lese št. 2, Krka,
pozneje neznano kje v Ameriki, s sklepom
Okrajnega sodišča v Grosupljem z dne 8. 8.
2006, razglašena za mrtvo. Po njej pred
Okrajnim sodiščem v Grosupljem teče zapuščinski postopek in bi prišli kot dediči v
poštev njeni potomci oziroma bližnji sorodniki, za priimke, imena in prebivališča, katerih
pa nihče ne ve.
Sodišče poziva zakonite dediče, da se
v roku enega leta od te objave prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka bo
sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 7. 5. 2007
D 105/2006
Os-11555/07
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Čeh Simonu, roj. 25. 10. 1879, državljanu SFRJ,
stan. Zgornja Senarska 46, ki je umrl dne
27. 12. 1962.
Ker je dedinja prvega dednega reda,
zapustnikova žena Čeh Justina, roj. 21. 9.
1903, stan. Zgornja Senarska 46, že pokojna (umrla 4. 9. 1978), kakor tudi zapustnikova izvenzakonska hči Šalamun Elizabeta,
roj. 27. 6. 1912, (umrla dne 5. 12. 1990),
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sodišču pa ostali dediči niso znani, se s
tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu
od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine je sodišče postavilo Antonijo Ploj, delavko tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 11. 4. 2007
II D 78/2006
Os-8290/07
Klančar Ida, roj. Seiberl, roj. 25. 8. 1924,
državljanka Republike Slovenije, nazadnje
stanujoča Na jami 1, Ljubljana, je dne 8. 1.
2005 umrla in je zapustila oporoko. Kot
upravičenci do dedovanja na podlagi zakona po njej pridejo v poštev njeni bratje in sestre glede na to, da je brez potomcev in brez
zakonca oziroma njihovi potomci, pri čemer
oporočni dedič navede, da ne pozna zakonitih dedičev po zapustnici. Na podlagi določila 206. člena Zakona o dedovanju sodišče
poziva vse morebitne dediče, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi Zakona po zapustnici, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasijo kot dediči pri
tem sodišču. Kolikor se osebe, ki so pozvane k prijavi s tem oklicem ne bodo priglasile,
bo sodišče po preteku opredeljenega roka
zaključilo zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 3. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 13983/2006
Rg-3582/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Paleta-Šefic slikopleskarstvo, d.o.o., Dolenjska c. 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Paleta-Šefic slikopleskarstvo,
d.o.o., Dolenjska c. 11, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Šefic Anton, Liplje 2, Planina, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper slep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
Srg 722/2007
Rg-9785/07
Družba Perlon družba za trgovino in
storitve d.o.o., Kodričeva ulica 33, Maribor, reg. št. vl. 1/11648-00, katere družbenik
je Juršič Jure, Kodričeva ulica 33, Maribor,
po sklepu družbenika družbe z dne 21. 3.
2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Juršič Jure.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 3. 2007
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Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Apovnik Tadeja, Želimlje 016, Škofljica,
potni list, št. PB0260707, izdala UE
Ljubljana. gnt-270927
Bambič Goran, Srednje Bitnje 014,
Žabnica, potni list, št. P00552632, izdala
UE Kranj. gns-270703
Bem Krnel Jelka, Janševa ulica 015,
Radovljica, potni list, št. P00602871, izdala
UE Radovljica. gny-270497
Bodlaj Nataša, Kraljeva ulica 019, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00633342,
izdala UE Izola. gnw-270499
Brumec Peter, Stojnci 111A, Markovci,
potni list, št. P01130586, izdala UE Ptuj.
gnz-270496
Capuder Janez, potni list, št. P00822764,
izdala UE Domžale. gns-270928
Čukić Vanja, Rudarjevo 014A, Črna na
Koroškem, potni list, št. P00623060, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnr-270704
Fečur Urška, potni list, št. P00603534,
izdala UE Ljubljana. gnx-270698
Franko Ljudmila, Dolenčice 002, Poljane
nad Škofjo Loko, potni list, št. P00743807,
izdala UE Škofja Loka. gnq-270930
Fras Tadej, Sostrska cesta 012D, Ljubljana
– Dobrunje, potni list, št. P01134387, izdala
UE Ljubljana. gnw-270924
Fric Vida, Ostrožnik 003, Mokronog,
potni list, št. P00376706, izdala UE Sevnica.
gnt-270502
Gajser Dragica, Vrečkova ulica 003,
Kranj, potni list, št. P00534955, izdala UE
Kranj. gno-270932
Hodak Adrijana, Budanje 005F, Vipava,
potni list, št. P00571006, izdala UE
Ajdovščina. gno-270507
Hodak Flora, Budanje 005F, Vipava, potni
list, št. P01191110, izdala UE Ajdovščina.
gnq-270505
Hodak Kristi, Budanje 005F, Vipava, potni
list, št. PB0241311, izdala UE Ajdovščina.
gnp-270506
Juhart Katarina, 9330 Althofen, Gurkau 021 9330 Althofen, potni list, št.
P01147811, izdalo MZZ. gnv-270700
Kosec Jovanka, Lokve 045, Črnomelj,
potni list, št. P00835830, izdala UE
Črnomelj. gnx-270498
Kotorić Svetlana, Kočevske Poljane 012,
Dolenjske Toplice, potni list, št. P00897686,
izdala UE Postojna. gne-270492
Kovač Franc, Melinci 78/a, Ljutomer,
maloobmejno prepustnico, št. AH 000008839.
gnt-270877
Krajnc Danica, Podlubnik 153, Škofja
Loka, potni list, št. P00075599, izdala UE
Škofja Loka. gnj-270937
Krajnc Danilo, Podlubnik 153, Škofja
Loka, potni list, št. P00075600, izdala UE
Škofja Loka. gnk-270936

Krašovec Matic, Nanoška ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. PB0016332, izdala
UE Ljubljana. gnu-270701
Krulc Branko, Skorba 027A, Hajdina,
potni list, št. P00487360, izdala UE Ptuj.
gnu-270926
Labus Tanja, Cankarjeva ulica 001,
Krško, potni list, št. P00820870, izdala UE
Krško. gnd-270493
Langerholc Nuša, potni list, št.
P00583933,
izdala
UE
Domžale.
gnt-270702
Lesjak Tomaž, Med vrtovi 007A, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00633648, izdala
UE Piran. gnv-270925
Maier Ana, 6900 Bregenz, Steinach Str.
6900 Bregenz, potni list, št. P00422050,
izdala UE Lendava. gny-270697
Malek Luka, Stantetova ulica 020,
Maribor, potni list, št. PB0022776, izdala
UE Maribor. gnn-270933
Marič Aleš, Soboška ulica 005A, Murska
Sobota, potni list, št. P01053465, izdala UE
Murska Sobota. gnb-270495
Mekuč Miha, Gregorčičeva ulica 013,
Kranj, potni list, št. PB0083871, izdala UE
Kranj. gnl-270935
Mitrović Aleksandar, Vrečkova ulica 002,
Kranj, potni list, št. PB0227793, izdala UE
Kranj. gnu-270501
Obreza Tamara, Pot Sv. Antona 001,
Idrija, potni list, št. P00769956, izdala UE
Idrija. gnr-270929
Pust Sergej, Čagošče 009, Šentvid pri
Stični, potni list, št. P00357220, izdala UE
Ljubljana. gni-270938
Romih Tina, Kraigherjeva ulica 030,
Celje, potni list, št. P00247078, izdala UE
Celje. gns-270503
Simončič Bojan, Tovarniška ulica 008,
Lesce, potni list, št. P00895868, izdala UE
Radovljica. gnz-270696
Sotenšek Brina, Srednje Gameljne
042A, Ljubljana – Šmartno, potni list,
št. PB0069608, izdala UE Ljubljana.
gnm-270934
Šentjurc Kornelija, Slivnica pri Celju
018A, Gorica pri Slivnici, potni list, št.
P00935542, izdala UE Šentjur pri Celju.
gng-270490
Šorli Danilo, Podbrdo 063C, Podbrdo,
potni list, št. P00104749, izdala UE Tolmin.
gnw-270699
Štefanič Anja, Kajuhova ulica 004,
Črnomelj, potni list, št. PB0069779, izdala
UE Črnomelj. gnh-270939
Šušl Frančiška, Ptujska ulica 028,
Ljubljana, potni list, št. P00251894, izdala
UE Ljubljana. gnp-270931
Tandler Marko, Hladilniška pot 018C,
Ljubljana, potni list, št. P00876707, izdala
UE Ljubljana. gnc-270494
Vižintin Danijela, Šmarje 109, Šmarje,
potni list, št. P00877134, izdala UE Koper.
gnf-270491

Vrtin Jože, potni list, št. P00764370,
izdala UE Črnomelj. gnh-270489
Zlatković Slavko, Kidričeva ulica 034A,
Nova Gorica, potni list, št. PB0088583,
izdala UE Nova Gorica. gnv-270500
Žnidar Boris, Spodnje Gorje 127A,
Zgornje Gorje, potni list, št. P00742521,
izdala UE Radovljica. gnr-270504

Osebne izkaznice preklicujejo
Ambrožič Miha, Ljubljanska cesta 9,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001725248.
gnl-270760
Antloga Jožef, Gotovlje 78/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 001033211. gns-270728
Bakija Alan, Kardeljev trg 1, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000760070. gny-270572
Bandelj Drago, Anhovo, Ložice 17a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000957884.
gnv-270900
Bećirević Aleksandra, Dragomelj 91,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001958251.
gnq-270580
Bedekovič Mirko, Gosposvetska ulica
17, Kranj, osebno izkaznico, št. 000052825.
gnw-270774
Benedik Ivan, Stara Loka 100, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000454594.
gnk-270686
Benedik Terezija, Stara Loka 100, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000454579.
gnm-270684
Bitenc Tatjana, Kleče pri Dolu 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000571393.
gnf-270791
Bjelopetrović Snježana, Fazanska ulica
4, Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 001836570. gnm-270734
Blaznik Žagar Petra, Lepovče 33,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001827590.
gnz-270471
Bogataj Lucija, Kokrica, Cesta na Brdo
55, Kanal, osebno izkaznico, št. 001053452.
gnv-270775
Bole Jani, Dane pri Sežani 27/h,
Sežana, osebno izkaznico, št. 002168808.
gnd-270443
Boštjan Meta, Celovška ulica 11cesta,
Celje, osebno izkaznico, št. 001571070.
gni-270888
Bransberger Niko, Topniška ulica 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001119733.
gnt-270627
Bratušek Jožef, Pesnica pri Mariboru 34,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001065732. gnd-270568
Breška Breda, Bevkova ulica 38,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000402779.
gnh-270789
Breznik Boštjan, Mengeška cesta 37,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001440516.
gnj-270862
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Cafuta Jožef, Ulica Žetalskega Jožeta
8, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000668318.
gnp-270431
Cener Erik, Ulica Ivana Suliča 10/c,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
002138093. gne-270792
Cerar Janez, Bukovčeva ulica 50,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000951568.
gnm-270859
Ciglar Miha, Ulica Lackove čete
35/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001853497.
gnh-270564
Cipot
Milan,
Lendavska
ulica
45/a, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000569651. gnj-270787
Cvenkelj Darko, Brezje 69/d, Brezje,
osebno
izkaznico,
št.
001385915.
gnz-270771
Čar Vita, Mihevčeva ulica 4, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001814989. gny-270772
Čelik Vladimir, Obloke 2/a, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001084613. gng-270790
Češek Jožef, Zabukovje nad Sevnico 41,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000282911.
gnq-270805
Čufer Gala, Zgoša 52, Radovljica, osebno
izkaznico, št. 001760756. gne-270767
Degen Kos Vlasta, Marčičeva ulica 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000366509.
gnw-270749
Dervić Denis, Medvedova ulica 9,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001977520.
gne-270442
Deučer Tjaša, Zelena ulica 9, Šentilj
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001913803. gnc-270569
Dolenc Tanja, Rovte 18/a, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
002070306.
gnr-270804
Doles Tibor, Landol 1/a, Postojna, osebno
izkaznico, št. 001830939. gnm-270759
Dornik Miha, Cesta zmage 51, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000945968.
gnd-270743
Drugovič Milena, Rašiška ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000131872.
gni-270638
Erjavec Tomaž, Koreninova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002084760.
gnc-270844
Fazlijaj Burim, Srednja pot 21, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000724401.
gnp-270681
Fideršek Valentina, Ulica skladateljev
Ipavcev 51, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001671215. gng-270890
Figelj Anton, Ulica Milojke Štrukelj 17,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000308192.
gne-270867
Fišer Andreja, Lavričeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000657559.
gnl-270635
Geratič Denise, Streliška ulica 37/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002109558.
gnz-270646
Gore Helena, Na Korošci 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001578326.
gny-270647
Gorenjc Žarko, Šentjanž 42, Šentjanž,
osebno
izkaznico,
št.
000336662.
gno-270807
Gričar Valerija, Brezovica pri Mirni 12,
Mirna, osebno izkaznico, št. 001669051.
gnh-270864
Grosek Alojz, Selnica ob Muri 60/b,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000301906. gnc-270419
Grujčič Igor, Ulica heroja Nandeta 54,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001878356.
gnz-270746
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Habjanič Suzana, Njiverce, Ob gozdu
4, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001364369.
gnv-270550
Hasani Darko, Tovarniška cesta 24,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001919524.
gng-270865
Hernja Franc, Pavlovci 13, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001671067.
gnr-270754
Hochstatter Gabriel, Nazorjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001986041.
gns-270628
Hrga Alojzija, Hvaletinci 14, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000605092. gnt-270902
Hribernik Miha, Depala vas 3, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002078528.
gnl-270860
Husejnović Mujo, Ulica Ruške čete
7, Ruše, osebno izkaznico, št. 724607.
gnq-270755
Ivančič Julijana, Vrunčeva ulica 10,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000732237. gnr-270854
Ivanšek Luka, Ižanska cesta 231,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002172883.
gnd-270643
Jalovec Martin, Stankovo 3, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001839723.
gnp-270781
Janiš Marija, Vranji Vrh 28, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000649523.
gnr-270904
Jankovič Jožef, Voduškova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000572887.
gne-270642
Jenič Roman, Rožni Dol 13, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000996390.
gnq-270680
Jerman Barbara, Majcigerjeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000293231.
gnv-270750
Ješovnik Zmagoslav, Laznica, Cesta
k Dravi 4, Maribor, osebno izkaznico, št.
000460793. gny-270747
Jovan Anica, Livarska ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001683300.
gnx-270623
Jug Aleksander,
Stolovnik
31/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 000384952.
gnd-270793
Jurejevčič Martin, Celjska ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000133838.
gnb-270645
Juretič Sandra, Celovška cesta 144,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821937.
gnj-270637
Juvan Ludvik, Zaloška cesta 180,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167050.
gnf-270641
Kalin Andrej, Dob pri Šentvidu 41,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
002102398. gns-270778
Karba Robert, Stara Nova vas 36,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001061160.
gnz-270546
Karo Alen, Malečni 241, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001585055. gnt-270752
Kavčič Marija, Novo Polje, Cesta XIV/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000070896.
gnm-270634
Kesedžić Senada, Ulica 28. maja 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000014532.
gng-270615
Knez Ana, Na Pristavi 14, Laško, osebno
izkaznico, št. 001005328. gnr-270779
Knitl Snežana, Sobenja vas 9, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000973490.
gnn-270533

Kodba Anita, Kardeljeva cesta 62,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000534182.
gnu-270751
Kokalj Jošt, Trebija, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 002054336. gnn-270683
Kolarić Keni, Obala 120, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 002130984.
gnk-270736
Kolenc Maj, Močnikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001807092.
gng-270640
Kolenc Nadja, Irča vas 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002026146.
gng-270540
Kolenko Miroslav Aleksander, Kajuhova
ulica 21, Zgornja Polskava, osebno
izkaznico, št. 001622230. gnl-270785
Kopasić Dejan, Celovška cesta 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002067867.
gnu-270626
Koprivnjak Jasna, Kidričeva ulica 10,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001948505.
gnb-270445
Kosi Olga, Groharjeva ulica 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000978270.
gnh-270414
Kostelec Anton, Rosalnice 51, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000185640.
gnw-270524
Krajnc Danica, Podlubnik 153, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000142189.
gni-270688
Krajnc Danilo, Podlubnik 153, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000142193.
gnj-270687
Kralj Andrej, Zajčji Vrh pri Stopičah
29, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000023382. gnf-270541
Kralj Martin, Gotna vas 30, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000564059.
gnd-270543
Lavrenčič Miroslav, Budanje 90,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001639685. gnn-270808
Lenarčič Franc, Sevnica 7, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001550369.
gnj-270537
Lesjak Marija, Cesta Tončke Čeč 34,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001173226.
gnd-270693
Letonja Michel, Kvedrova ulica 2,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001770811.
gnq-270430
Likar Andreja, Viška cesta 49/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001811175.
gnu-270651
Lukša Luka, Zadobrovška cesta 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077312.
gnq-270630
Lušina Irena, Podnart 69, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
000943897.
gng-270769
Malgaj Herman, Levec 38, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000928486. gnt-270727
Marenič Mario, Mekinje, Cankarjeva
cesta 8, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000330446. gnx-270798
Matjašec Alojz, Gomilica 50, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000199977.
gnb-270570
Mikuž Milan, Velika Račna 26, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000812189.
gnt-270777
Mladinič Peter, Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001756057.
gnn-270633
Mlinar Katja, Levstikova ulica 16,
Žiri, osebno izkaznico, št. 000477134.
gnl-270685
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Mlinar Tomas, Rateče 109/c, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 000971300.
gnv-270675
Moljk Gabriela, Šarhova ulica 21,
Zreče, osebno izkaznico, št. 001573612.
gnl-270435
Muhvić Kaja, Perkova ulica 1, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
002184878.
gnt-270802
Mujčić Arif, Roška cesta 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000230562.
gny-270622
Murad Semir, Vodovnikova ulica 2,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
001570729. gnk-270786
Nemec Matej, Pot k čuvajnici 29, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001976854.
gnz-270621
Novak Mihael, Poklek pri Podsredi 3,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000850831. gnf-270891
Novak Slavka, Sončna ulica 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001858211.
gni-270863
Ojsteršek Martin, Ojstro 14, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000570560.
gnd-270843
Pacek Franc, Gorenja vas pri Leskovcu
17, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 000662923. gnc-270794
Pangerčič Primož, Brvi 9, Cerklje ob
Krki, osebno izkaznico, št. 002165893.
gns-270532
Papič Katja, Kandijska cesta 41, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001733469.
gne-270542
Pavšič Vojko, Travnik 36, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001254521. gnq-270555
Pečnik Antonija, Gorica pri Šmartnem
2, Celje, osebno izkaznico, št. 000611872.
gnp-270756
Pečovnik Irma, Prešernova cesta 32,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000886671.
gnp-270581
Pejović Tomo, Rožna dolina, Cesta VII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001726272.
gnw-270649
Pelicon Erik, Šempas 75/j, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001936947.
gni-270438
Perčič Tina, Kettejeva ulica 2, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
002028238.
gnz-270846
Peterlin Klara, Dolščaki 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001999931.
gnu-270601
Petrič Mark, Lokavec 6, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000382450.
gnb-270470
Pihler Borut, Maroltova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000618277.
gnr-270629
Pintar Josip, Spodnje Laze 5, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001060803.
gns-270903
Pirman Martino, Vipavska ulica 28/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000599425.
gnv-270650
Plavec Jožef, Prečna 2, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000818073.
gnc-270544
Plešec Boštjan, Depala vas 4, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001138817.
gno-270582
Podlesnik
Nina,
Opekarna
4/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001973189.
gnz-270421
Pogač Ivan, Ribnica na Pohorju 31/f,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001256660. gnp-270956

Šink Valentina, Turkova ulica 9,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001818945.
gnf-270616
Škrinar Hugo, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000703660.
gnh-270639
Špendov Ljubica, Ulica Staneta Bokala
16, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000026452. gnz-270571
Špindler Bogomir, Robičeva ulica 25,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000671013.
gnf-270916
Štremfelj Branko, Badovinčeva ulica 1,
Laško, osebno izkaznico, št. 000487438.
gnu-270780
Toplak Ernest, Dobrovnik 282, Dobrovnik
– Dobronak, osebno izkaznico, št.
000537393. gnp-270906
Trafenik Frančiška, Studenice 16,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001500769. gnb-270745
Turk Marija, Rimska ploščad 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000742452.
gnu-270901
Turner Saša, Ribnica na Pohorju 31/f,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000668866. gnn-270958
Ukmar Maša, Pod Sedovnikom 1,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001455236.
gnd-270893
Unkovič Milan, Ulica pri skali 10, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001311148.
gny-270872
Vidmar Luka, Trnovska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000355887.
gnc-270644
Vidovič Dušan, Velika Varnica 109,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000722191.
gnx-270873
Vinkovič Zvonko, Seča 138, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000782402.
gnn-270737
Vodišek Anže, Valvasorjeva ulica 16,
Lesce, osebno izkaznico, št. 000372009.
gnb-270770
Vodušek Franc, Gosposka ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001868898.
gno-270757
Voler Andreja, Lovska ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160884.
gnk-270636
Vrabl Miha, Lesno Brdo 85, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
002057950.
gnb-270895
Vrhovnik Rok, Zduša 16/b, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000597276.
gns-270803
Zabukovec Peter, Luče 43, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001845834.
gnu-270776
Zagmajster Avguštin, Janeževa gorca 6,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 000123606.
gno-270782
Zelenko Miha, Nova vas pri Markovcih 53,
Markovci, osebno izkaznico, št. 002122925.
gnw-270874
Zrimšek Matjaž, Soteska 47, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000473187.
gny-270797
Zupančič Boštjan, Sv. Vrh 73, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000503759.
gnf-270866
Žagar Enej, Lepovče 33, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001868466. gny-270472
Žagar Taj, Lepovče 33, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 001980163. gnw-270474
Živec Marko, Pristaniška ulica 47,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001963853. gnp-270731

Pogač Tine, Ribnica na Pohorju 31/f,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001710482. gnq-270955
Pogač Žan, Ribnica na Pohorju 31/f,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
002170169. gno-270957
Potočnik Marija, Paška vas 7/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000777298.
gnv-270575
Pristovnik Zofija, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001181708.
gnd-270618
Prnaver Jožefa, Ulica španskih borcev 3,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000166907.
gnv-270725
Pučko Rok, Juršinci 78/a, Juršinci, osebno
izkaznico, št. 001795084. gng-270565
Rafaj Siniša, Liminjanska cesta 83,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
002071772. gnl-270735
Rakoš Aleš, Zgornje Stranje 28,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001741246.
gnf-270441
Razingar Ema, Kolodvorska cesta 26,
Bled, osebno izkaznico, št. 002136640.
gnh-270764
Razingar Franc, Kolodvorska cesta 26,
Bled, osebno izkaznico, št. 001927142.
gni-270763
Razingar Jernej, Kolodvorska cesta 26,
Bled, osebno izkaznico, št. 002136637.
gng-270765
Remenih Matjaž, Šuštarjeva kolonija
427a, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
001604844. gnw-270899
Robič Jože, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001142555.
gnv-270800
Robič Luka Ivan, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001809118.
gnu-270801
Robič Petra, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001586862.
gnw-270799
Rozman Rok, Zadraga 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002198614. gnx-270773
Rožman Marija, Novomeška cesta 2,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001287708.
gnj-270562
Savnik Miran, Roška ulica 28, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001545304.
gnx-270748
Sedej Silvestra Lucija, Na Rojah 7,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001356956.
gni-270788
Sedovnik Žiga, Trebušakova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002151937.
gne-270617
Selčan Alenka, Vrbnje 78, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001571656.
gnd-270768
Slobodnik Suzana, Šegova ulica
52, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001510099. gnh-270539
Srež Jurček, Kocljeva ulica 11, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000624770.
gnd-270418
Stajan Jožef, Ob gozdu 21/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000865713.
gns-270753
Svetina Božena, Rožna dolina, Cesta
IV/30, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002056975. gno-270632
Šegula Martina, Bevkova ulica 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001083793.
gni-270563
Šinigoj Špela, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000103146.
gnx-270648
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Žos Peter, Loka 68, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000412615. gno-270682

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adamič Bogdan, Podutiška cesta 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 003173145, reg. št. 42844, izdala UE
Ljubljana. gnp-270656
Ademi Sead, Tivolska cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001372203, reg. št. 233277, izdala UE
Ljubljana. gne-270717
Ajdič Robert, Cerovec pri Trebelnem
14, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1293413, reg. št.
9931, izdala UE Trebnje. gns-270853
Aleš Srečko, Srednje Gameljne 4/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001550246, reg. št. 8830, izdala
UE Ljubljana. gns-270603
Antloga Ivana, Gotovlje 78/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1756535, izdala UE Žalec. gny-270522
Antloga Jožef, Gotovlje 78/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1448615, izdala UE Žalec. gnu-270551
Bajc Ljudmila, Pod Trško goro 58, Novo
mesto – Krka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002209236, izdala UE Novo
mesto. gnj-270462
Bedekovič Mirko, Gosposvetska ulica 17,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001932529, reg. št. 7931, izdala
UE Kranj. gns-270878
Beltram Slavica, Renški Podkraj 27,
Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001986047, izdala UE Nova Gorica.
gnn-270558
Benedik Ivan, Stara Loka 100, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000049557, izdala UE Škofja Loka.
gnx-270898
Benkič Uroš, Šmarješke Toplice 174,
Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,G,H, št. S 003058852, izdala UE
Novo mesto. gne-270567
Blaznik Žagar Petra, Lepovče 33,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002070767, izdala UE Ribnica.
gnx-270473
Bolčič Gajšek Nejka, Suhadolčanova
ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002097810, reg. št. 242175,
izdala UE Ljubljana. gnb-270720
Bukovski Lucija, Pucova ulica 1,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003130564, reg. št. 57366, izdala UE
Celje. gny-270422
Capl Ladislav, Planica 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001850067, reg. št. 24782, izdala UE
Maribor. gnk-270911
Centa Ajda, Štularjeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001589498, reg. št. 253080, izdala UE
Ljubljana. gnm-270609
Cerar Janez, Bukovčeva ulica 50,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001551616, reg. št. 12615, izdala UE
Domžale. gnq-270855
Crnjaković Vasja, Cirkovce 17s, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 300347,
izdala UE Ptuj. gnv-270850
Culetto Tatjana, Geršakova ulica 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 000713753, reg. št. 7590, izdala UE
Maribor. gnf-270416
Čeh Tina, Mestni breg 3, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003089665, izdala UE Ljutomer.
gnx-270548
Česen Aleksandra, Velesovo 50,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003027984, reg. št. 61894, izdala UE
Kranj. gnr-270879
Čigoja Dalibor, Cesta 1. maja 102,
Jesenice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000096423,
izdala UE Jesenice. gne-270892
Degen Kos Vlasta, Marčičeva ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002045210, reg. št.
44588, izdala UE Maribor. gni-270913
Dietner Zmagoslav, Ulica Jelenčevih
27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000008110, reg.
št. 14697, izdala UE Maribor. gng-270415
Djurić Miloš, Panonska ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001645126, reg. št. 60094, izdala UE
Maribor. gnm-270984
Dobravc Luka, Škapinova ulica 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003130522, reg. št. 57331, izdala UE
Celje. gnx-270423
Dolenc Tanja, Rovte 18/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001675920, reg. št. 6946, izdala UE
Logatec. gns-270678
Doles Tibor, Landol 1/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,F,G,H, št.
S 003026494, reg. št. 14971, izdala UE
Postojna. gnn-270758
Dolgan Milan, Melikova ulica 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002097297, reg. št. 159582, izdala UE
Ljubljana. gnn-270658
Đorđević Najda, Razgled 33, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
SI 68886, reg. št. 15091, izdala UE Piran.
gnn-270733
Ferlinc Maja, Ulica Borisa Kraigherja 4,
Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1332619, izdala UE Ptuj. gnw-270849
Ferluga Marjeta, Zvonarska ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001820274, reg. št. 89487, izdala UE
Ljubljana. gny-270722
Fišer Andreja, Hranilniška ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002146747, reg. št. 245471, izdala UE
Ljubljana. gnr-270604
Flis Damjana, Kraigherjeva ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000504550, reg. št. 28037, izdala UE
Celje. gnu-270426
Forstnerič Nastja, Turnška ulica 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 2200928,
izdala UE Ptuj. gnb-270795
Fras Boris, Zgornji Porčič 121, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001004170, izdala UE Lenart.
gnv-270975
Frelih Polonca, Podbrdo 75, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1913937, izdala UE Tolmin. gns-270528
Glavnik Mateja, Celovška cesta 189,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002116377, reg. št. 201419, izdala UE
Ljubljana. gnn-270608
Golob Janja, Spodnja Ščavnica 26,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002048596, reg. št. 8910, izdala
UE Gornja Radgona. gns-270578

Gorenjc Žarko, Šentjanž 42, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002012017, reg. št. 12376, izdala UE
Sevnica. gnp-270806
Gorinšek Milena, Preloge pri Konjicah
30/a,
Slovenske
Konjice,
vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000467680, reg.
št. 10620, izdala UE Slovenske Konjice.
gnk-270436
Gorjup Mitja, Lambrechtova ulica 2,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001892242, reg. št. 16190,
izdala UE Slovenske Konjice. gnj-270437
Grašič Anton, Nedeljska vas 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001437208, reg. št. 1297, izdala UE
Kranj. gnq-270880
Grbec Silvo, Korte 133, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000012152, izdala UE Izola. gnx-270523
Grilec Ivan, Grliče 11, Podplat, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 1484348, reg. št. 10794, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnb-270420
Grobelnik Brina, Skrbinškova ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016027, reg. št. 279063, izdala UE
Ljubljana. gno-270607
Hadžić Asmir, Ulica Staneta Bokala 11,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003143853, izdala UE Jesenice.
gne-270692
Hodak
Adrijana,
Budanje
5/f,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2165107, reg. št. 11313, izdala UE
Ajdovščina. gnk-270811
Horvat Franc, Bukovci 4/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št.
S 1665606, izdala UE Ptuj. gnu-270851
Horvat Robert, Ptujska gora 40, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1771026, izdala UE Ptuj. gnx-270848
Hribar Marjeta, Izlake 62, Izlake, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2136735, izdala
UE Zagorje ob Savi. gnp-270556
Hribar
Stanislav,
Veliki
Gaber
64/a, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000519691, reg.
št. 1668, izdala UE Trebnje. gnn-270783
Hribernik Miha, Depala vas 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 3118766, reg. št. 39236, izdala UE
Domžale. gnp-270856
Husejnović Mujo, Ulica Ruške čete
7, Ruše, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 1515945, reg. št.
27272, izdala UE Ruše. gno-270907
Jančarič Štefan, Noršinci 48, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1476043, izdala
UE Murska Sobota. gnu-270530
Jeglič Tomaž Marijan, Razlagova ulica
11/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000180817, reg. št. 15431, izdala UE
Celje. gnt-270427
Jenko Marjan, Ilirska ulica 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002141877, reg. št. 25674, izdala UE
Ljubljana. gnz-270721
Jerebic Jernej, Dravska ulica 30, Bistrica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3196207, reg. št. 139431, izdala UE
Ruše. gns-270553
Jerebic Matej, Lokavec 10, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001885315, izdala UE Lenart.
gnw-270974
Jerič Aleš, Sinja Gorica 34, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 001858504, izdala UE Cerknica.
gnc-270819
Jež Miha, Pod gozdom 8/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003036707, reg. št. 152099, izdala UE
Ljubljana. gnb-270670
Josipović Slaviša, Stegenškova ulica
1, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002170009, reg. št. 14355, izdala UE
Laško. gnt-270852
Jovanović Krešimir, Severska 16,
Poljanica Bistranska, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 3082285, reg. št. 19975,
izdala UE Brežice. gnl-270535
Jurada Josip, Semedela 54, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. SI 000047343,
izdala UE Koper. gnq-270730
Kačič Izidor, Počakovo 15, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G.H,
št. S 2169960, reg. št. 14469, izdala UE
Laško. gnb-270520
Kajnč Sabina, Shakespearova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001443610, reg. št. 118268, izdala UE
Maribor. gni-270588
Kapitan Boris, Ulica Gubčeve brigade
68, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B,BE,G,H, št. S 003144282, reg. št.
253364, izdala UE Ljubljana. gnr-270654
Kavata Marko, Ledina 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001632581, reg. št. 58856, izdala UE
Maribor. gnm-270909
Kikelj Henrik, Plečnikova ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000370591, reg. št. 17848, izdala UE
Maribor. gnl-270910
Kincl Božidar Avguštin, Na Tratah 18,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 777031, izdala UE Novo mesto.
gnm-270784
Kocuvan Stanislav, Sovjak 52, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 001997083, reg. št. 16060, izdala UE
Gornja Radgona. gnu-270576
Kolenc Tadeja, Irča vas 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002211246, izdala UE Novo mesto.
gnb-270545
Korošec Maksimiljan, Ulica Janka
Vrabiča 30, Velenje, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001734823, izdala UE
Velenje. gnu-270876
Korotaj Tilen, Groharjeva cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001589563, reg. št. 253129, izdala UE
Ljubljana. gnw-270674
Košak Andrej, Vinje 110, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001963344, reg. št. 143956, izdala UE
Ljubljana. gny-270672
Košir Neža, Rožičeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003111883, reg. št. 89834, izdala UE
Ljubljana. gno-270657
Kovačič Alenka, Kuršinci 2, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001881585, izdala UE Ljutomer.
gny-270547
Kozina Aleš, Struževo 387a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000288095, reg. št. 41028, izdala UE
Kranj. gnp-270881
Koželj Aleš, Tunjice 24 b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001322215, reg. št. 18385, izdala UE
Kamnik. gnj-270487

Obersnel Gašper, Pavšičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003103233, reg. št. 157784, izdala UE
Ljubljana. gnx-270723
Oberstar Ana, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001920356, reg. št. 264817, izdala UE
Ljubljana. gnf-270666
Onič Marsel, Glavni trg 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003047051, reg. št. 109710, izdala UE
Maribor. gnh-270914
Pangerčič Primož, Brvi 9, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. A1,G,H,
št. S 3188778, reg. št. 20361, izdala UE
Brežice. gnm-270534
Pavčič Justin Breda, Kašeljska cesta 111,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003018507, reg. št. 147063, izdala UE
Ljubljana. gnw-270724
Pavičević Rajko, Seča 187, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 103129, reg. št. 9153, izdala UE Piran.
gng-270740
Pavlič Marko, Cesta na Klanec 15/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002234738, reg. št. 61363, izdala UE
Kranj. gnn-270883
Pavšič Vojko, Travnik 36, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 000533520,
izdala UE Idrija. gnr-270554
Pečnik Petra, Prušnikova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001874607, reg. št. 126852, izdala UE
Maribor. gns-270653
Petek Polona, Orehova cesta 57,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002244982, reg. št. 108540,
izdala UE Maribor. gng-270915
Pikl Jernej, Jevšnikova 3, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 3059473,
reg. št. 14495, izdala UE Zagorje.
gne-270742
Podgornik Ivan, Podgorje 102, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 951238, reg. št. 6590, izdala UE Kamnik.
gnl-270610
Podlesnik
Nina,
Opekarska
4/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001802846, reg. št. 11608, izdala UE
Kranj. gnl-270885
Ponikvar Primož, Veliki Osolnik 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002089354, reg. št. 205087, izdala UE
Ljubljana. gnz-270671
Primc Andrej, Ulica Toneta Tomšiča 24,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1831268, reg. št. 10879, izdala
UE Ilirska Bistrica. gnu-270726
Puš Mateja, Polzela 91, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002013760, reg.
št. 24811, izdala UE Ljubljana. gnq-270605
Račič Martin, Gabrsko 1, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 658636, izdala UE Trbovlje. gnv-270875
Rafaj Siniša, Liminjanska cesta 83,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 100311, reg. št. 9747, izdala
UE Piran. gnf-270741
Rajgelj Franc, Zasavska cesta 39, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 1512178, reg. št. 22185, izdala UE Kranj.
gnm-270884
Razingar Franc, Kolodvorska cesta
26, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000668195, izdala UE Jesenice.
gnq-270905
Remih Staš, Ulica Malči Beličeve 151,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1GH,

Krajnc Danilo, Podlubnik 153, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000049464, izdala UE Škofja Loka.
gnf-270566
Kralj Darko, Šujica 13, Škofljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000972001,
reg. št. 147480, izdala UE Ljubljana.
gne-270667
Kralj Martin, Gotna vas 30, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,Be,C,CE,F,G,H,
št. S 000455016, izdala UE Novo mesto.
gni-270463
Krneta Dubravka, Avčinova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002115120, reg. št. 133501, izdala UE
Ljubljana. gnx-270673
Kuhar Jasna, Ob potoku 3, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000975159, reg. št. 11633, izdala UE
Slovenske Konjice. gni-270613
Lavrenčič Miroslav, Male Žablje 45/a,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2056036, reg. št. 9427, izdala UE Nova
Gorica. gnl-270810
Lenarčič Franc, Sevnica 7, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002223912, izdala UE Trebnje.
gnk-270536
Ljubec Simon, Ženik 53, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1499878, reg. št. 13335, izdala UE
Gornja Radgona. gnr-270579
Lovše Nataša, Pod Strahom 46/a,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001589576, reg. št. 253140, izdala UE
Ljubljana. gnf-270716
Mahnič Aljoša, Griže 2, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001311755,
izdala UE Sežana. gnc-270894
Marenk Marcel, Zoisova ulica 19,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003027699, reg. št. 36764, izdala UE
Domžale. gnc-270619
Marko Jože, Einspielerjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1565658, reg. št. 249188, izdala UE
Ljubljana. gnx-270573
Martinšek Tomaž, Ulica Hermana
Potočnika 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003019324, reg. št. 210752,
izdala UE Ljubljana. gnd-270668
Matjašič Ivanka, Rakovec 5, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002224144, reg. št. 6602, izdala UE
Metlika. gnc-270869
Milošević Đurađ, Gregorčičeva ulica 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001960802, reg. št. 27049, izdala
UE Kranj. gnh-270464
Mlinar Katja, Levstikova ulica 16,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001009346, izdala UE Škofja Loka.
gny-270897
Monatnič Sebastjan, Grinjan 13, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001554445, izdala UE Koper.
gnr-270729
Možir Tadeja, Lormanje 27, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001619186, izdala UE Lenart.
gnu-270976
Nahtigal Jurij, Hotemaže 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001998012, reg. št. 33050, izdala UE
Kranj. gno-270882
Nemec Matej, Pot k čuvajnici 29,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1790972, reg. št. 259573, izdala
UE Ljubljana. gnb-270620
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št. S 003070310, reg. št. 283410, izdala UE
Ljubljana. gnt-270602
Robič Petra, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003118218, reg. št. 18395, izdala UE
Kamnik. gnh-270689
Roger Darko, Otiški vrh 30, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 2198171, izdala UE Dravograd.
gnz-270871
Saje Plamenka, Rožna dolina, Cesta
X/24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002031386, reg. št. 141478,
izdala UE Ljubljana. gnc-270719
Schweitzer Igor, Mislinjska Dobrava
128, Šmartno pri Slov. Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17628, izdala
UE Sloenj Gradec. gng-270690
Sever Mirjan, Male Žablje 45/a,
Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2055940, reg. št. 17770, izdala UE
Nova Gorica. gnm-270809
Skitek Monika, Pot Marije Vere 5,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002246688, reg. št. 43506, izdala UE
Domžale. gno-270857
Skok Peter, Jarčeva ulica 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003067217, reg. št. 25702, izdala UE
Domžale. gnn-270858
Slatenšek Boštjan, Spodnje Poljčane,
Dravinjska
cesta
103,
Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 000988631, reg. št. 18978, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnd-270718
Sotlar Vojko, Osenjakova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 003103672, reg. št.
281971, izdala UE Ljubljana. gnq-270655
Sovinc Jožef, Kosovelova ulica 17,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000181749, izdala UE Celje. gnv-270425
Starovič Volk Zana, Šolska ulica 15,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000047132, reg. št. 11702,
izdala UE Piran. gnh-270739
Strnad Danijela, Pri Viaduktu 2,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1399213, reg. št. 9260, izdala UE Ruše.
gnt-270552
Šadl Boštjan, Korovci 14/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002214778, izdala UE Murska Sobota.
gnb-270870
Šenk Antonija, Predoslje 94, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000033786, reg. št. 81, izdala UE Kranj.
gnj-270887
Šinigoj Špela, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001285503, reg. št. 226860, izdala UE
Ljubljana. gnt-270652
Šnajder Marko, Kotlje 221, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001671311, izdala UE Ravne na
Koroškem. gno-270557
Šolaja Leon, Turjaško naselje 20,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002070028, reg. št. 14424, izdala UE
Kočevje. gnp-270531
Šribar Irena, Zadobrova 73, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001117652, reg. št. 29963, izdala UE
Celje. gns-270428
Šuster Danilo, Kašova ulica 11,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003059197, reg. št. 42348, izdala UE
Celje. gnw-270424
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Tajhman Sven, Srednje 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000915985, reg. št. 103819, izdala UE
Maribor. gnj-270912
Teodorovič Simon, Reboljeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,C,D1,G,H, št. S 003034964, reg. št.
200551, izdala UE Ljubljana. gng-270665
Tolar Matej, Veliki breg 16, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S
1424138,
izdala
UE
Jesenice.
gnw-270949
Tomšič Luka, Vipolže 12, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002207365, izdala UE Nova Gorica.
gnm-270559
Topolovec Alojz, Narcisna ulica 1,
Veržej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001402115, reg. št. 4013, izdala UE
Ljutomer. gnt-270577
Torkar Rudi, Pod gradom 5, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S
000301423,
izdala
UE Tolmin.
gnv-270525
Trbojević Dalibor, Ljubljanska cesta 54,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001200367, reg. št. 44238, izdala UE
Celje. gnr-270429
Trbušić Vedrana, Letonjeva ulica 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002222503, reg. št. 120626, izdala UE
Maribor. gnn-270908
Trotovšek Peter, Trubarjeva cesta 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001995170, reg. št. 65641, izdala UE
Ljubljana. gnk-270611
Ulčar Janez, Litijska cesta 54/s,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002088006, reg. št. 179885, izdala UE
Ljubljana. gnr-270454
Ulipi Rok, Zeče 35, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 003160788, reg. št. 57894, izdala UE
Slovenske Konjice. gnt-270677
Urbančič Jože, Veliki Cirnik 12, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001733158, reg. št. 1998, izdala UE
Sevnica. gny-270447
Vavtar Maja, Dunajska cesta 187,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001284730, reg. št. 226667, izdala UE
Ljubljana. gnc-270669
Vavtar Marko, Dunajska cesta 187,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002032164, reg. št. 197856, izdala UE
Ljubljana. gni-270663
Verčič Irena, Snedičeva ulica 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000170240, reg. št. 30441, izdala UE
Kranj. gnk-270886
Verčko Peter, Ožbalt 44, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3027076,
reg. št. 9830, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnz-270446
Verlak Vesna, Stojnci 8/b, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2181803, izdala
UE Ptuj. gnz-270796
Vižintin Maja, Šmarje 109, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S
001650932,
izdala
UE
Koper.
gno-270732
Vojsk Maja, Ulica 1. avgusta 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3109814, reg. št. 63007, izdala UE Kranj.
gng-270465
Vrabl Miha, Lesno Brdo 85, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 3092327, reg. št. 18989, izdala UE
Vrhnika. gnz-270896

Vukojević Denis, Pot v Zeleni Gaj 25/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,C
E,D1,D1E,D,DE,G,H, št. S 3068362, reg. št.
247911, izdala UE Ljubljana. gne-270592
Završnik David, Trenta 40, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 2011502, izdala UE Tolmin.
gnr-270529
Zevnik Lucija, Zakot 51, Brežice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1705692, reg. št.
18704, izdala UE Brežice. gnr-270679
Zrimšek Matjaž, Soteska 47, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B,C,D1,G,H, št.
S 001484428, reg. št. 14827, izdala UE
Kamnik. gnk-270561
Zupančič Branko, Mazovčeva pot
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 000295150, reg.
št. 74929, izdala UE Ljubljana. gnh-270664
Zupančič Janez, Ulica Malči Beličeve 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001820379, reg. št. 24644, izdala UE
Ljubljana. gnj-270662
Žan Andraž, Zlatnarjeva pot 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 003056132, reg. št. 56097, izdala UE
Kranj. gnv-270450
Žavrlan Vlasta, Janežičeva cesta 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002084303, reg. št. 159203, izdala UE
Ljubljana. gnj-270612

Spričevala preklicujejo
Andrejc Jolanda, Staretov trg 24,
Šmartno pri Litiji, spričevalo od 1 do 3.
letnika SŠPRNMU Kranj, izdano leta 1982,
1983, 1984, izdano na ime Štular Jolanda.
gnn-270433
Avdagić Anja, Bilečanska 2, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Vič,
izdano leta 2005. gnl-270560
Babnik Tjaša, Rožna dolina, Cesta V/13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2007. gnm-270434
Bajec Tina, Jurčičeva ulica 2, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Splošne
gimnazije Novo mesto, izdano leta 2000.
gnm-270484
Beguš Dejan, Dedni Dol 16, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem Ljubljana, izdano leta 2000 in 2001.
gng-270840
Bezgovšek Bojana, Mariborska cesta
28, Radlje ob Dravi, spričevalo SŠ Muta –
kovinarska, izdano na ime Stepišnik Bojana.
gnz-270596
Bezgovšek Bojana, Mariborska cesta 28,
Radlje ob Dravi, spričevalo o končani OŠ
Brezno, izdano na ime Stepišnik Bojana.
gny-270597
Biogaj Ana, Celovška cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika ŠC PET
– ekonomski tehnik Ljubljana, izdano leta
2005. gnr-270954
Blažon Neja, Maistrova 19, Novo mesto,
indeks, št. 59040002, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gni-270963
Borić Branko, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2001 in 2003. gnk-270486
Božeglav Irena, Ul. 7. maja 16, Ilirska
Bistrica, maturitetno spričevalo in spričevalo
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3. in 4. letnika Srednje ekonomske šole v
Kopru, izdano leta 1983 in 1984, izdano na
ime Jaksetič Irena. gnb-270595
Brezinščak Petra, Celjska cesta
22, Rogatec, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnnazije Celje Center, izdano leta 2001
in 2002. gnb-270695
Breznik Tanja, Foitova 2, Velenje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Velenje.
gnj-270962
Brlek Žiga, Rimska cesta 7, Ljubljana,
indeks, št. 43060030, izdala Akademija za
glasbo Ljubljana. gnh-270989
Brvar Tatjana, Vegova ulica 15, Moravče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Gimnazije Poljane, izdano leta
1979 in 1980. gns-270953
Bubanja Predrag, Ulica Rudija Papeža
32, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro strojne šole v Kranju, izdano
leta 1996. gnd-270468
Burgar Simon, Ulica pregnancev 12,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 2003. gnj-270812
Burmen Janja, Bogojina 80, Bogojina,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2000 in 2001.
gni-270713
Celinšek Šarkezi Maruša, Brdo 24,
Domžale, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole Domžale. gnc-270469
Cerić Fahrudin, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole Koper, izdano
leta 2006. gni-270838
Corn Klemen, Cesta talcev 4a, Logatec,
maturitetno spričevalo Srednje strojne šole
Ljubljana, izdano leta 2000. gne-270921
Cvajnar Špela, Dimčeva ulica 3,
Medvode, spričevalo 3. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 2007. gnh-270839
Čaleta Luka, Zelena pot 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2001.
gnj-270816
Černe Gregor, Resljeva cesta 22,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2007. gnq-270705
Černe Marta, Dolgo Brdo 2/a, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Gradec Litija,
izdano leta 1984, izdano na ime Ostrež
Marta. gnx-270923
Dedić Sejad, Šmartinska 135/c, Ljubljana,
diplomo Srednje šole Zagorje, izdana leta
1974. gnc-270519
Denič Adnan, Staržišarjeva 37, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Jesenice
– poslovni tehnik, izdano leta 2001.
gnz-270946
Deronja Marina, Na klancu 4, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnr-270983
Dobič Ida, Mihovce 24/a, Cirkovce,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Ptuj. gng-270715
Đukić Ružica, Kraška cesta 9, Divača,
obvestilo o uspehu pri maturi Ekonomske
gimnazije v Kopru, izdano leta 2006.
gnk-270861
Erlih Miša, Kerenčičeva ulica 5/b, Gornja
Radgona, indeks, št. 32050004, izdala
Naravoslovo tehnična fakulteta v Ljubljani.
gno-270982
Ferenčak Daniel, Jugovo 8, Beltinci,
spričevalo od 1. do 4. letnika Srednje poklicne
in tehnične šole Murska Sobota, izdano leta
1999, 2000, 2001 in 2002. gnq-270455

Kapić Amanda, Slomškova ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika SŠOF
v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gnj-270987
Kegel Mateja, Miklošičeva ulica 15,
Domžale, spričevalo od 1. do 4. letnika
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1998, 1999, 2000 in
2001. gnz-270521
Kelenc Mitja, Smrtnikova 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevala od 1. do
4. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano
leta 1992 do 1995. gnv-270625
Kerčmar Tita, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 2004. gni-270813
Kerin Tjaša, Ravenska vas 48, Zagorje ob
Savi, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
šole v Trbovljah, izdano leta 2005 in 2006.
gnc-270969
Kmetec Marko, Ul. 25. maja 15, Ptuj,
spričevalo Srednje strojne šole Ptuj.
gnj-270512
Knežević Mirko, Prištinska ulica 10,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnc-270594
Kočar Anže, Celovška cesta 147,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Rihard
Jakopič, izdano leta 2006. gnb-270920
Komel Tina, Rozmanova ulica 9, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
italijanske gimnazije Antonio Sema Piran,
izdano leta 1998. gng-270940
Komić Admir, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika SŠER
Ljubljana, izdano leta 2004, 2005 in 2007.
gni-270988
Krajnc David, Čeče 68, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje elektro šole Zagorje,
izdano leta 1994. gnk-270836
Krajnc Kristijan, Prekmurska 40, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1992. m-671
Krojs Dragica, Cvetkova 23, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Zdravstvene
šole Rakičan, št. 923. gni-270513
Kucalovič Ana, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, spričevalo SGTŠ Izola, št. 1377,
izdano leta 2007. gnp-270706
Kurade Klavdija, Zagreb, Hravška,
indeks, št. 51037481, izdala Fakulteta za
kmetijstvo Maribor. gnv-270825
Kutič Dolores, Vojkovo nabrežje 37, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2006. gng-270515
Kuzma Maja, Dolenje Polje 9/a, Novo
mesto, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Želimlje, izdano leta
2001. gnt-270527
Lah Fabijana, Gimnazijska cesta 29/d,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje naravoslovno
matematične šole v Ljutomeru, izdano leta
1991. gnf-270966
Lampret Uršula, Draževnik 7, Dobrova,
spričevalo 3.letnika Škofijske klasične
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2007.
gnh-270889
Lednik Luka, Bezenškova 17, Celje,
spričevalo OŠ Hudinja – Celje. gng-270965
Lesjak Matevž, Prušnikova ulica 114,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Šentvid,
izdano leta 2003. gnm-270659
Lešnik Franc, Visole 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske
šole Slovenska Bistrica, izdano leta 1980.
gnd-270968

Fink Alojz, Ločna 31, Novo mesto,
spričevalo od 1. do 3. letnika, št, I/397 –
avtomehanik. gnq-270830
Frleta Nikola, Glavarjeva cesta 92,
Komenda, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2000. gne-270842
Gasser Krisper Lea, Stošičeva ulica
5, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole v Kranju, izdano leta 2004 in 2007.
gnf-270995
Grašič Miha, Cesta 1. maja 13, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazie Kranj, izdano
leta 2005. gnf-270466
Gunde Denis, Groblje 15, Šentjernej,
spričevalo o končani OŠ Šentjernej.
gnf-270516
Hamer Karmen, Vajgen 3/a, Maribor,
diplomo Srednje pole pedagoške in kulturne
usmeritve, izdana leta 1986. m-673
Hasanić Adnan, Koželjskega 1, Velenje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi.
gnb-270970
Horvat Manuel, Trnje 155/a, Črenšovci,
spričevalo 3. letnika SPTŠ Murska Sobota
– obdelovalec kovin, izdano leta 2007.
gnk-270711
Hoxhaj Pranvera, Zvonira Miloša 27,
Izola – Isola, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole Koper, izdano
leta 2007. gnx-270973
Hribernik Doris, Meža 154/a, Dravograd,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole.
gns-270828
Hribernik Doris, Meža 154/a, Dravograd,
spričevalo o opravljeni poklicni maturi
Ekonomske šole. gnr-270829
Hruševar Jaka, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
maturitetno spričevalo in spričevala 3. in 4.
letnika Gimnazije Šiška, izdani leta 1999 in
2000. gng-270440
Humar Peter, Drska 29/a, Novo mesto,
maturitetno spričevalo – duplikat in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske
šole Ljubljana, izdano leta 1983, 1984.
gno-270457
Husaj Dino, Ulica Matije Blejca 12,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale. gnr-270479
Jamnik Stanka, Simona Blatnika 1,
Velenje, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1991. gnv-270950
Jamnik Stanka, Simona Blatnika 1,
Velenje, spričevalo 4. letnika srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano
leta 1992. gnu-270951
Janković Saška, Kregarjeva 58, Brežice,
spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske
šole Brežice – ekonomski tehnik, izdano leta
2004. gnk-270586
Jovanović Irena, Pelechova cesta 36,
Radomlje, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2002. gno-270432
Kališnik Mateja, Godič 48, Kamnik,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
gnn-270508
Kapelj Damiana, Pot Zavrtnice 7,
Pivka, spričevalo o opravljeni poklicni
maturi in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdani 2001 in
2002. gnn-270833
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Lipnikar Boštjan, Konovska cesta 20,
Velenje, spričevalo poklicne mature PTERŠ
Velenje. gnk-270961
Lipovec Primož, Soteska 50, Straža,
spričevalo 2. letnika SŠGT Novo mesto.
gnh-270714
Maslić Aleksandra, Majaronova ulica
24, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2007. gnc-270444
Matjaž Anja, Črna vas 440, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnk-270461
Merslavič Saša, Cesta bratov Cerjakov
9, Brežice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
in ekonomske srednje šole Brežice
– komercialni tehnik, izdano leta 1994.
gnj-270587
Mesarko Darja, Zalaznikova ulica 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1983, izdano na ime Kristan Darja.
gnp-270481
Meško Monika, Mihovci 28, Velika
Nedelja, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Ormož. gnj-270712
Miljevič Siniša, Tavčarjeva 3/b, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole
Radovljica – ekonomski tehnik, izdano leta
2004. gnk-270511
Mis Luka, Vikrče 46, Ljubljana Šmartno,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2000. gnu-270676
Mujkić Edisa, Podpeč 23, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar v Ljubljani. gnd-270918
Nuždič Snežana, Cesta talcev 8/a,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice – smer zdravstveni
tehnik. gny-270972
Oblak Anamarija, Linhartova cesta 64,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 4. letnika Aškerčeve
gimnazije Ljubljana, izdano leta 1994, 1995,
1997, 1998 in 2000. gnh-270439
Ožegović Elvedina, Cikava 16, Grosuplje,
izkaz o uspehu in vedenju (od 1. do 8.
razreda) OŠ Luisa Adamiča v Grosupljem.
gnc-270919
Petrič Gašper, Clevelandska ulica 29,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2003. gny-270922
Pipan Tina, Čirče 27, Kranj, spričevalo
3. letnika Srednje ekonomske šole v Kranju,
izdano leta 2004. gni-270738
Plavc Draga, Novakova ulica 5, Ljubljana,
diplomo Šole za zdravstvene delavce –
ginekološka porodniška smer, izdana leta
1970. gnf-270691
Pogačar Tina, Libna 8, Krško, spričevalo
2. letnika Trgovske šole, izdano leta 2005.
gnm-270959
Poljanšek Maks, Ob Droptinki 2, Notranje
Gorice, spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 2007. gnj-270837
Povhe Slavica, Arto 6, Studenec,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Sevnica –
tekstilni konfekcionar. gnd-270943
Praznik Nina, Cesta Radomeljske čete
28/a, Radomlje, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gne-270467
Prelovšek Kaja, Gostičeva ulica 29,
Domžale, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Ljubljana, Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnc-270744
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Primožič Milan, Mislinjska Dobrava 69,
Mislinja, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske
šole Slovenj Gradec. gnb-270945
Ptičak Matevž, Pod hribom 12, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole
– aranžerski tehnik. gnz-270971
Pucelj Maja, Prištinska ulica 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2000. gnx-270823
Ravnik Jan, Ziherlova ulica 43, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2007. gnl-270460
Rexhepi Mirlinda, Ižanska cesta 15,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 2007. gno-270482
Ribarič Marija, Brodarska 12, Litija,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Ekonomske
šole Trbovlje, izdano leta 1988, 1989,
1990 in 1991, izdano na ime Pišek Marija.
gnn-270458
Rogelšek Bernarda, Lokovica 117/b,
Šoštanj, spričevalo 2. letnika – konfekcionar,
izdano leta 1979, izdano na ime Zager
Bernarda. gnh-270964
Sajovic Irena, Cesta na Markovec 61,
Koper – Capodistria, spričevalo o končani
OŠ Vide Pregarc v Ljubljani, izdano leta
1964, izdano na ime Klančar Irena.
gnq-270584
Sajovic Tanja, Cesta Osvobodilne
fronte 3, Log pri Brezovici, diplomo Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdana na ime
Štrukelj Tanja, leta 1991. gnp-270456
Seljak Tjaša, Ulica Henrika Freyerja 4,
Idrija, maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Jurija Vege Idrija, izdano leta 2001.
gnm-270509
Smrekar Marjan, Jakšičeva 2, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
Boris Kidrič v Ljubljani, izdano leta 1980 in
1981. gnw-270624
Smrekar Marjan, Jakšičeva 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Boris Kidrič Ljubljana, izdano
leta 1981. gnr-270979
Snoj Luka, Pavšičeva ulica 6, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2005.
gnd-270818
Sofič Melodi, Ulica proletarskih brigad
16, Izola – Isola, spričevalo Trgovske šole.
gnf-270941
Starc Neža, Šalek 93, Velenje,
spričevalo od 1 do 3. letnika C Velenje.
gnh-270589
Stipančič Nika, Prade, Cesta XI/3, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika SEPŠ
Koper. gng-270948
Szomi Loirelay, Miklošičeva ulica
2/d, Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gne-270817
Šauperl Nina, Črnci 23, Apače, spričevalo
1. letnika Srednje zdravstvene šole Murska
sobota, izdano leta 2004. gny-270822
Šiljak Sabina, Rašiška ulica 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani – smer ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 1995.
gnd-270868
Šinkovc Rok, Podlimbarskega 45/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1991.
gnu-270526
Šivec Silva, Hrupkarje 14, Cerknica,
spričevalo 8. razreda OŠ Notranjski odred
Cerknica, izdano leta 2005. gnd-270593

Škufca Jure, Glavna cesta 87a, Mirna,
spričevalo Srednje kmetijske šole Grm Novo
mesto, izdano leta 1999. gnt-270977
Škvarč Ivan, Dolenje Skopice 53, Krška
vas, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krško,
izdano leta 2004. gnx-270598
Štembergar Janez, Roška cesta
11, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1977 in
1978. gnq-270980
Šubic Anja, Hotovlja 96, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazie Škofja
Loka, izdano leta 2006. gnl-270960
Težak Oliver, Ul. V. prekomorske 21I,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1979. m-672
Turk Lilijana, Belokranjska cesta
55, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2005. gnt-270827
Tušek Polona, Zg. Luša 13, Selca,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2001. gns-270707
Tušek Polona, Zg. Luša 13, Selca,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2000. gnn-270708
Tušek Polona, Zg. Luša 13, Selca,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Kranj, izdano leta 2001.
gnm-270709
Urbanija Tina, Vaška pot 15, Radomlje,
diplomo Šolskega centra Rudolfa Maistra
Kamnik – Srednja ekonomska šola Kamnik,
izdana leta 2003. gnw-270549
Uršej Urška, Gozdarska cesta 157,
Mislinja, spričevalo 8. razreda OŠ Mislinja.
gnh-270514
Vehovec Mitja, Kresnice 17a, Kresnice,
spričevalo o zaključnem izpitu Kadetska šola
za miličnike, izdano leta 1989. gnb-270820
Vidmar Petra, Prešernova 25, Jesenice,
spričevalo 1. letnika Srednje gostinske in
turistične šole v Radovljici. gnu-270451
Vladović Marin, Podvozna 3, Portorož
– Portorose, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske
in turistične šole Izola, izdano leta 1999 in
2000. gnp-270510
Zajc Jasmina, Podlimbarskega ulica
13, Ljubljana, indeks, št. 20202732, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni-270538
Zukić Alen, Pod hribom 55/a, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2007. gnu-270476
Žakelj Rok, Cesta vstaje 32, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnb-270845

Drugo preklicujejo
Bajec Tina, Jurčičeva ulica 2, Novo
mesto, delovno knjižico. gnn-270483
Barbon Štok Katja, Ivančičeva 6, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnc-270944
Beganović Safet, Tomačevska cesta 11 a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-270986
Bitenc Vesna, Mucherjeva 11, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št.
63020010,
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnd-270518
Camlek Aleksandra, Tržaška 463,
Brezovica pri Ljubljani, štampiljko z napisom
Asa vizija d.o.o. gng-270590
Čekrlić Smiljana, Ulica Marje Borštnikove
5, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-270814

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Davidovski Violeta, Goriška cesta 63,
Velenje, preklic vozniškega dovolenja,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 77/07.
gne-270417
Debelak Deneb, Tekstilna ulica 17/a,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 63010023,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko v Ljubljani. gnq-270480
Deželan Jože s.p., Zloganje 38, Škocjan,
licenci za vozili z reg. št. NM 17-20T, LJ
X3-290 in NM C5 – 563. gns-270478
Exprestrade d.o.o., Preglov trg 13,
Ljubljana, bosansko tretjo dovolilnico, ID
070/11, št. 1008247. gnn-270583
Filipan Naja, Lojzeta Spacala 36,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnm-270459
Gabrič Maja, Na zelenici 15, Celje,
študentsko izkaznico, št. 21030914,
Fakultete za družbene vede v Ljubljani.
gnl-270485
Grobin Zdenka, Krivica 25, Prevorje,
delovno knjižico. gnu-270826
Hafner Mark, Rožna dolina, Cesta
II/21, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnc-270694
Hull Benjamin, Črnivec 11, Brezje,
študentsko izkaznico, št. 63040052, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnk-270661
Jamnik Stanka, Simona Blatnika 1,
Velenje, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdala Bolnica Slovenj Gradec, leta
1993. gnt-270952
Jež Mitja, Slap 82, Vipava, študentsko
izkaznico, št. 64040080, izdala Fakulteta za
elektrotehniko Ljubljana. gnp-270981
Kemperle Ana, Dašnica 92, Železniki,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gni-270917
Kralj Salvko, Črešnjevec ob Bistrici 4,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
31210142, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gnh-270614
Kranjec Katarina, Želimlje 7/a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnv-270475
Kvar Claudia, Smetanova 47, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 32060160, izdala
NTF – oddelek za tekstilstvo Ljubljana.
gnl-270985
Linxar d.o.o., Bravničarjeva ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o plovnosti letala, št.
531. gnf-270766
Ljubec Valerija, Spodnjevaška pot 28/a,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 51327.
m-674
MAG d.o.o., Hrušica 1 a, Hrušica,
licenco, št. 1012722 za vozilo z reg. št. KR
J1 – 850. gnl-270835
Maksimović
Dragomir,
Kersnikova
cesta 001, Grosuplje, obrtno dovoljenje, št.
0409-02-20070905-0049. gnz-270821
Mali Janez, Letence 14, Golnik, delovno
knjižico. gnt-270477
Marinko Anton, Osredek 20, Dobrova,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6918/00-00, ser. št. 4081/99.
gns-270453
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Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana,
licenco, št. 354 za vozilo z reg. št. LJ K1
– 25K. gny-270847
Mestek Jure, Cesta revolucije 6, Jesenice,
študentsko izkaznico, št. 21061240, izdala
FDV v Ljubljani. gnw-270449
Mićanović Tanja, Glinškova ploščad 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-270517
Mihalič Jernej, Majaronova 16, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21050895, izdala
FDV v Ljubljani. gnl-270660
Miklavc Peter, Moste 27, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 21018175, izdala
FDV v Ljubljani. gnk-270761
Nunič Jelena, Cesta na Lenivec 20,
Sežana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 29/2004, izdano 27. 10. 2004.
gnw-270824
Ogorevc Matej, Fram 162, Fram, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-1705/00-98. gnl-270710
Pelovski Milan, Cesta 24. junija 60,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19443974, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnx-270448
Petek Marko, Drakši 29, Ormož,
študentsko izkaznico, št. 31210100, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnj-270762
Poklicna
gasilska
enota
Celje,
Dečkova 36, Celje, vpisni list za čoln, št.
3734-00036/05-07, reg. št. KP – 1086 z dne
4. 4. 2005. gnm-270834
Potočnik Alenka, Legenska cesta 27,
Slovenj Gradec, študentsko izkaznico,
št. 18030815, izdala FF v Ljubljani.
gnp-270831
Prohart Dan, Zbiljska cesta 2, Medvode,
delovno knjižico. gni-270488
Ravnikar Marija, Glavarjeva ulica 40,
Komenda, delovno knjižico, reg. št. 6430.
gnn-270841
Repka Ivica, Bogomira Magajne 10, Izola
– Isola, delovno knjižico. gne-270942
Slokan Jaki, Dolga reber 11, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-01056-01/92.
gnl-270585
Slotrans d.o.o., Ankaranska cesta
7, Koper – Capodistria, licenco, št.
GE001666/04067 za vozilo z reg. št. ZA 050NM. gnw-270599
Šinko Dejan, Sv. Jurij 11/f, Rogašovci,
študentsko izkaznico, št. 61209390, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. gne-270967
Šinkovec Martina, Majaronova ulica
12, Ljubljana, vozno karto, št. 764 s 100%
popustom, izdal LPP. gnf-270591
Šribar Saraja, Grajzerjeva 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18051210, izdala
FF v Ljubljani. gng-270815
Topalovič Tanja, Spodnje Škofije 170,
Škofije, delovno knjižico. gny-270947
Ulcej Blaž, Šentjanž 114, Šentjanž
pri Dravogradu, študentsko izkaznico,
št. 21060658, izdala FDV v Ljubljani.
gnv-270600
Usenik Vanja, Rimska cesta 30, ŠmarjeSap, študentsko izkaznico, št. 21050788,
izdala FDV v Ljubljani. gns-270978

Stran

6303

Stran

6304 /

Št.

81 / 7. 9. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
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
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6249
6264
6267
6273
6279
6280
6281
6281
6281
6284
6286
6288
6288
6289
6291
6292
6294
6294
6295
6295
6295
6298
6300
6302

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike  Slovenije d.o.o. – direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list  Republike Slovenije d.o.o.
• Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

