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Leto XVII

Javni razpisi
Št. 316-20/2007
Ob-25513/07
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 126/06), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06 in 66/07), 12. poglavja
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06) in Pravilnika o dodeljevanju sredstev
za spodbujanje učinkovite rabe energije in
izrabe obnovljivih virov energije (Uradni list
RS, št. 49/03 in 38/05) Ministrstvo za okolje
in prostor objavlja
podaljšanje javnega razpisa
za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud za izvajanje energetskih
pregledov in pripravo investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za
projekte učinkovite rabe energije in
rabe obnovljivih virov energije
1. Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za izvajanje energetskih pregledov in pripravo investicijske
dokumentacije v fazi načrtovanja za projekte
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 48/07, št. objave Ob-15806/07, se podaljša do 12. 10. 2007.
2. Četrto odpiranje vlog bo v petek
12. 10. 2007 ob 14.30.
3. Vloge za četrto odpiranje morajo na
naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, prispeti najkasneje do 11. 10. 2007
do 15. ure.
4. Vloge morajo biti oddane in označene na način, kot je to zahtevano v razpisni
dokumentaciji.
5. V ostalem ostane javni razpis nespremenjen v veljavi.
6. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 16. 9. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 232/07

Ob-25683/07
Popravek
V Uradnemu listu RS, št. 83 z dne 14. 9.
2007 se javni razpis, št. Ob-24845/07 popravi tako, da se glasi: Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev
v Občini Šentrupert za leto 2007 (in ne v
Občini Trebnje).
Občina Šentrupert

Št. 400-171/2007/5
Ob-25963/07
Popravek
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
objavlja popravek javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 83 dne
14. 9. 2007.
V točki 5. Upravičeni stroški in merila za
dodelitev sredstev, se prvi odstavek glasi:
»Upravičeni stroški izvajanja nalog sub
jektov spodbujanja razvoja na regionalni
ravni so stroški dela, storitev in materiala,
nastalih v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2007. Upravičeni stroški so sofinancirani v
deležu 60%, vendar največ do vrednosti ki je
določena z indikativno razdelitvijo sredstev
po razvojnih regijah iz tabele v točki 6.«
V točki 11. Odpiranje vlog, se drugi stavek začne z besedo »Javno«.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Ob-25390/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 – Uradno prečiščeno besedilo ZUJIK
UPB-1), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) ter na podlagi 55. člena
Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št.
87/01 in 96/02 – ZUJIK), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor projektov nakupa knjižničnega
gradiva v splošnih knjižnicah, ki jih
bo v letu 2008 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo (javni projektni razpis 6,
oznaka JPR6-NKG-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa ter razpisno področje: predmet razpisa je financiranje nakupa
knjižničnega gradiva za splošne knjižnice.
Razpisno področje je knjižnična dejavnost
splošnih knjižnic.
2. Namen in cilj razpisa: namen razpisa
je sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, ki se sklada z javnim interesom na
področju kulture, kar zagotavlja optimalno
ponudbo knjižničnega gradiva v splošnih

knjižnicah, približevanje strokovnim priporočilom o letnem prirastu knjižničnega gradiva,
ponudbo informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in raziskovalne ter socialne potrebe
okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje, smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo
urejenih zbirk domoznanskega gradiva za
lokalne študije. S tem knjižnica prispeva k
razvoju bralne kulture, neformalnega izobraževanja, informiranosti ter k osebnostni
rasti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbuditi
in podpreti splošno dostopnost raznovrstne
in kakovostne založniške produkcije v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v
skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02
– ZUJIK) in so samostojne pravne osebe ali
organizacijske enote v okviru samostojnih
pravnih oseb (v nadaljevanju: knjižnice).
Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična
dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo, kot odgovorni nosilec nakupa knjižničnega gradiva.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik),
oziroma njihove pravne naslednice, če izpolnjujejo splošne pogoje za sodelovanje
na razpisu.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt nakupa knjižničnega gradiva je
vsebinska celota. Vse gradivo, kupljeno v
okviru projekta, mora biti dostopno javnosti.
Vsebino in obseg nakupa je mogoče razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in
obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega lahko predlagatelj
zaprosi v okviru dovoljenega obsega financiranja in predvidenih stroškov projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
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prihodkov celotnega projekta nakupa gradiva, prikazane v finančni zgradbi, ujemajo
(odhodki = prihodki).
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– zagotavljajo dostopnost po projektu
kupljenega gradiva javnosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v
primeru izbora zagotovil javno dostopnost
vsega kupljenega gradiva v enotah knjižnice
in v sistemu COBISS),
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnitvi pogodbenih obveznosti do ministrstva v
letu 2006),
– zagotavljajo, da so v prijavi navedeni
podatki točni in temeljijo na verodostojnih
poslovnih listinah (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o točnosti v prijavi
navedenih podatkov, ki temeljijo na verodostojnih poslovnih listinah),
– predlagajo projekt nakupa gradiva, pri
katerem zaprošeni znesek financiranja glede na splošne razpisne kriterije (5. točka
razpisa) ne presega 50% predvidenih stroškov (obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o nepreseganju najvišjega možnega zneska zaprošenih sredstev),
– bodo v projekt nakupa gradiva vključili
izdaje vsaj 50 slovenskih založb (obvezno
dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o
vključitvi ustreznega števila slovenskih založb v nakup gradiva),
– bodo v projekt nakupa gradiva vključili
naročnino na informacijski sistem pravnih
predpisov za potrebe uporabnikov, ki bo izbran za vse splošne knjižnice v okviru konzorcija (obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o nameri za sklenitev naročniškega razmerja na informacijski sistem
pravnih predpisov),
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin, s katerimi bodo kandidirali ali so že
bili izbrani v okviru neposrednega poziva
za sofinanciranje posebnih nalog območnih knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih
knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti,
ki jih bo v letu 2008 financiralo ministrstvo
(obvezno dokazilo: podpisana izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z
vsebinami, s katerimi bodo kandidirali ali so
že bili izbrani v okviru neposrednega poziva
za sofinanciranje posebnih nalog območnih
knjižnic ali za izvajanje nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti),
– soglašajo, da ministrstvo javno objavi podatke o višini odobrenih sredstev za
sofinanciranje projektov (obvezno dokazilo:
podpisana izjava predlagatelja, da dovoli
javno objavo podatkov o višini odobrenih
sredstev).
4.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu in razpisni
kriteriji:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala,
da se vloge predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne
in nepopolne vloge zavržejo.
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge upravičenih oseb obravnavala
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na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
posebnih razpisnih kriterijev.
5. Splošni razpisni kriteriji
5.1 Dosežena kakovost in uspešnost predlagatelja pri nakupu gradiva v letu 2006:
– doseženi obseg nakupa gradiva na
1000 prebivalcev,
– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med strokovnim in leposlovnim gradivom,
– doseženo razmerje v prirastu naslovov
med gradivom za odrasle in otroke oziroma
mladino,
– dosežena dostopnost (število ur odprtosti na 1000 prebivalcev, odstotek članov
glede na število prebivalcev),
– doseženi obrat izposoje (razmerje med
celotno zbirko in izposojenim gradivom),
– dosežena kakovost izvedenega nakupa gradiva,
– dosežena povprečna cena enote gradiva (brez elektronskih zbirk),
– dosežen obseg prihodkov knjižnice (za
delovanje in nakup gradiva, brez investicij)
s strani občin po podatkih iz sprejetega finančnega poročila knjižnice za leto 2006
(za vsako občino v mreži knjižnice in za vse
občine skupaj).
5.1.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.1
Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki
so v letu 2006, v okviru splošnih razpisnih
kriterijev iz točke 5.1, dosegli:
– večji obseg nakupa gradiva na 1000
prebivalcev,
– primernejše razmerje v prirastu naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom,
– primernejše razmerje v prirastu naslovov med gradivom za odrasle in otroke oziroma mladino,
– večjo dostopnost (letno število ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev, odstotek povečanja članstva),
– večji obrat izposoje (razmerje med izposojenim gradivom in celotno zbirko),
– primernejšo kakovost izvedenega nakupa gradiva (ocena),
– primernejšo povprečno ceno enote
gradiva (brez elektronskih zbirk, manj kot
23 EUR),
– primernejši obseg prihodkov knjižnice
s strani občin na prebivalca.
5.2 Načrtovana kakovost, izvedljivost in
celovitost predlaganega projekta nakupa
gradiva v letu 2008:
– utemeljitev vsebine in obsega nakupa,
– načrtovani obseg nakupa,
– načrtovani delež naslovov gradiva za
otroke in mladino,
– načrtovano razmerje naslovov med
strokovnim in leposlovnim gradivom,
– načrtovano število enot publikacij, katerih izdajo bo v letu 2008 finančno podprlo
Ministrstvo za kulturo v okviru založniških
programov in projektov,
– načrtovano število enot leposlovja slovenskih avtorjev in prevodov zahtevnejših
tujih leposlovnih del,
– načrtovano število enot gradiva s področja humanistike (filozofija, psihologija, religija, sociologija, zgodovina, kultura,
umetnost, jezikoslovje, literarna zgodovina,
esejistika, kritika ipd. – brez učbenikov za
osnovne in srednje šole),
– izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice,
– načrtovana dostopnost,

– načrtovani obseg nakupa gradiva iz
sredstev občin,
– načrtovani obseg nakupa gradiva iz lastnih sredstev predlagatelja,
– stopnja izvedljivosti projekta.
5.2.1 Način ocenjevanja splošnih razpisnih kriterijev iz točke 5.2
Višje bodo ocenjeni tisti predlagatelji, ki
bodo v okviru splošnih razpisnih kriterijev
iz točke 5.2 načrtovali primernejšo stopnjo
kakovosti, izvedljivosti in celovitosti projekta,
in sicer glede na:
– utemeljitev vsebine in obsega nakupa
(ocena),
– obseg nakupa gradiva na 1000 prebivalcev (minimalni pogoj iz Pravilnika je 200
enot na 1000 prebivalcev),
– delež naslovov gradiva za otroke in
mladino glede na pogoje iz Pravilnika oziroma glede na dostopnost naslovov na tržišču,
strukturo prebivalstva ali velikost knjižnice,
– primerno razmerje naslovov med strokovnim in leposlovnim gradivom glede na
pogoje iz Pravilnika,
– delež nakupa enot publikacij, katerih
izdajo bo v letu 2008 finančno podprlo Ministrstvo za kulturo v okviru založniških programov in projektov (ocena),
– delež nakupa leposlovja slovenskih
avtorjev in prevodov zahtevnejših tujih leposlovnih del (ocena),
– delež nakupa del s področja humanistike – filozofija, psihologija, religija, sociologija, zgodovina, kultura, umetnost, jezikoslovje, literarna zgodovina, esejistika, kritika
ipd. – brez učbenikov za osnovne in srednje
šole (ocena),
– izkazovanje ciljev za uveljavljanje enake dostopnosti knjižničnega gradiva za vse
prebivalce na območju knjižnice – razporeditev kupljenega gradiva v mreži knjižnice, dostopnost gradiva za posebne skupine
uporabnikov ipd. (ocena),
– primernejšo dostopnost (letno število
ur obratovalnega časa na 1000 prebivalcev,
odstotek povečanja članstva),
– načrtovani delež sredstev občin ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice za nakup gradiva v celotnem nakupu (za
posamezno občino in za vse občine skupaj;
obvezna priloga: izjava vseh občin – ustanoviteljic in/ali pogodbenih partneric knjižnice – o namenu, da bodo navedeni znesek
vnesli v predlog proračuna občine za 2008,
ki ga bo obravnaval občinski svet),
– načrtovani delež sredstev za nakup
gradiva iz lastnih sredstev predlagatelja,
– stopnjo izvedljivosti glede na predvideni obseg nakupa, predvideno povprečno
ceno gradiva ter glede na realizacijo 2006
(ocena).
5.3 Kriterij za določitev sredstev za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih
predpisov in za zmanjševanje razlik med
knjižnicami: ker je za enotno izvajanje javne
službe potrebno zagotoviti sredstva za plačilo naročnine na informacijski sistem pravnih predpisov za potrebe uporabnikov ter
zmanjšati razlike v prejetih sredstvih med
knjižnicami, ki izvajajo knjižnično dejavnost
na območjih z malo prebivalci in tistimi, ki
delujejo na bolj naseljenih območjih, se vsakemu predlagatelju, ki se uvrsti na seznam
odobrenih projektov, v odvisnosti od dosežene ocene doda delež od izhodiščno določene vrednosti.
5.3.1 Način določanja sredstev za plačilo
naročnine na informacijski sistem pravnih
predpisov in za zmanjševanje razlik med
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knjižnicami: višji delež sredstev bodo prejeli
tisti predlagatelji, ki bodo v okviru splošnih
razpisnih kriterijev iz točk 5.1 in 5.2 ocenjeni bolje.
5.4 Kriterij za določanje sredstev predlagateljem, ki izvajajo dejavnost za isto občino: predlagatelji, ki delujejo v isti občini in
predlagajo vsak svoj projekt nakupa gradiva
(npr. knjižnice v Ljubljani), morajo z ustanoviteljem uskladiti delilnik sredstev za nakup
knjižničnega gradiva v letu 2008, v katerem
je število prebivalcev eden od kriterijev. Delilnik, ki ga potrdi ustanovitelj, je potrebno
priložiti vlogi.
5.4.1 Način določanja sredstev za predlagatelje, ki izvajajo dejavnost za isto občino: predlagatelj, ki izvaja dejavnost za isto
občino skupaj z drugim predlagateljem, prejme sredstva na podlagi dosežene ocene po
splošnih razpisnih kriterijih iz točk 5.1 in 5.2
in usklajenega delilnika sredstev.
6. Posebni razpisni kriteriji
6.1 Do dodatnih sredstev bodo upravičeni predlagatelji, ki bodo izpolnjevali enega
ali več posebnih razpisnih kriterijev:
– bodo načrtovali določen delež nakupa
gradiva tudi za potrebe demografsko ogroženih naselij v skladu z Uredbo o območjih,
ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 19/99 in 60/99), največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali
– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe bibliobusa v svoji lasti glede
na število postajališč največ v obsegu, navedenem v razpisnih navodilih in/ali
– bodo načrtovali določen delež nakupa
tudi za potrebe sodelovanja s Slovenci v
zamejstvu, v sodelovanju z osrednjimi knjižnicami Slovencev v zamejstvu, s katerimi bodo pripravili skupen projekt nakupa
(obvezna priloga: skupni projekt nakupa),
največ v obsegu, navedenem v razpisnih
navodilih.
6.2 Način ocenjevanja posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1
Ocenjeni bodo tisti predlagatelji, ki so
upravičeni do predlaganja nakupa gradiva
v okviru posebnih razpisnih kriterijev iz točke 6.1 (navedenih v navodilih na prijavnem
obrazcu), višje bodo ocenjeni tisti, ki bodo
predlagali:
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
demografsko ogroženih naselij glede na
načrtovano število enot na naselje, obseg
sredstev in povprečno ceno enote,
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
bibliobusa v svoji lasti glede na načrtovano
število enot na postajališče, obseg sredstev
in povprečno ceno enote,
– ustreznejši obseg nakupa za potrebe
sodelovanja s Slovenci v zamejstvu glede
na oceno vsebine skupnega projekta nakupa, načrtovano število enot, obseg sredstev
in povprečno ceno enote.
6.3 Kriterij za določanje sredstev za demografsko ogrožena naselja predlagateljem, ki izvajajo dejavnost za isto občino:
predlagatelji, ki delujejo v isti občini in predlagajo vsak svoj projekt nakupa gradiva
(npr. knjižnice v Ljubljani), morajo med seboj
uskladiti število in/ali odstotek demografsko
ogroženih naselij v občini(-ah), na podlagi
katerih načrtujejo nakup gradiva po posebnih kriterijih. Število in/ali odstotek demografsko ogroženih naselij v občini(-ah) ne
sme presegati skupnega števila demografsko ogroženih naselij po uradnih podatkih,
ki jih je predlagatelj dolžan upoštevati v pri-

javi na ta razpis in so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
6.3.1 Način določanja sredstev za predlagatelje, ki izvajajo dejavnost za demografsko
ogrožena naselja v isti(-h) občino(-ah): predlagatelj, ki izvaja dejavnost za isto občino
skupaj z drugim predlagateljem in predlaga
nakup gradiva za demografsko ogrožena
naselja, prejme sredstva na podlagi ocene
izpolnjevanja tega posebnega kriterija iz točke 6.1 in usklajenega predlaganega števila
demografsko ogroženih naselij.
7. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo projekti nakupa gradiva
predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni z najmanj 41
točkami po splošnih razpisnih kriterijih. Dodatna sredstva bodo prejeli predlagatelji, ki
so upravičeni do predlaganja nakupa gradiva v okviru posebnih razpisnih kriterijev,
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni z najmanj 1 točko po posebnih
razpisnih kriterijih.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnih listih dostopni
v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo
izbrani tisti projekti, ki jih bo ministrstvo na
predlog imenovane strokovne komisije za
knjižnično dejavnost uvrstilo na seznam
odobrenih projektov.
Najnižji seštevek točk za projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 41 točk po splošnih
kriterijih. Višina odobrenih sredstev za projekt bo odvisna od:
– skupne višine prejetih točk, pri čemer
je najvišji seštevek za splošne razpisne kriterije, pod točkama 5.1 in 5.2, 80 točk, za
posamezni posebni razpisni kriterij, pod točko 6.1, pa največ po 20 točk, in
– števila izbranih projektov ter
– razpoložljivih sredstev.
Sredstva za projekte, ki bodo izpolnjevali
splošne razpisne kriterije, bodo razdeljena
glede na oceno in glede na število prebivalcev.
Sredstva za izpolnjevanje posebnih razpisnih kriterijev bodo razdeljena glede na
oceno in obseg sredstev za posamezni posebni razpisni kriterij.
Za projekte, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne kriterije, je namenjenih okvirno 85% razpisanih sredstev, za projekte,
ki bodo izpolnjevali poleg tega še posebne
razpisne kriterije, pa okvirno 15% razpisanih sredstev. Ocena po splošnih razpisnih
kriterijih bo določena v stopnjah na podlagi
ocenjevanja projektov po naslednji opisni
vrednostni lestvici: zelo kakovostno (od 71
do 80 točk), kakovostno (od 56 do 70 točk),
zadovoljivo (od 41 do 55 točk), nezadovoljivo (do 40 točk). Ocena po posebnih razpisnih kriterijih bo določena na podlagi ocenjevanja posameznega kriterija po naslednji
opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno
(od 16 do 20 točk), kakovostno (od 11 do 15
točk), zadovoljivo (od 1 do 10 točk).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR6-NKG-2008, znaša
3.190.000 EUR. Sredstva bodo predvidoma
dodeljena 61 predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 21. 9.
2007 in se zaključi 22. 10. 2007.
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11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– navedbo obveznih prilog za posamezni
element prijavljenega projekta,
– prijavni obrazec s podobrazci in navodili,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si. Ministrstvo je dolžno na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
Podatki za vse enote v mreži posamezne
osrednje knjižnice morajo biti navedeni zbirno na enem prijavnem obrazcu. Vsaka osrednja knjižnica lahko odda zgolj eno vlogo.
Podatkov, ki bodo predloženi ali navedeni
ločeno od podatkov za osrednjo knjižnico,
ne bo mogoče upoštevati.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 22. 10. 2007, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na
projektni razpis 2008, z obvezno navedbo
razpisnega področja (Knjižnična dejavnost)
in oznako JPR6-NKG-2008. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
12.2 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3.
točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 10. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
22. 10. 2007), z nujno oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65,
tatjana.likar@gov.si in mag. Jelka Gazvoda:
tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpo-
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gled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana), kot je
navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo predvidoma
začelo 26. 10. 2007. Strokovno presojo in
ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 408/07
Ob-25400/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07-UPB1) ter v skladu s 4. členom
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju v
Berlinu, ki jih bo v letu 2008 financirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR4-UAB-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev
v Berlinu v Zvezni republiki Nemčiji med
1. 1. 2008 – 31. 12. 2008; financiranje stroškov najemnine in vzdrževanje umetniškega stanovanja v Berlinu ter povračilo potnih
stroškov izbranim kandidatom.
2. Namen in cilji javnega razpisa: razpis
je namenjen vsem posameznikom, ki na
področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih
umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV
– kulture, esejistike, publicistike in kritike
v medijih (za področje kulture) delujejo v
slovenskem kulturnem prostoru, da se jim
omogoči bivanje in delovanje v umetniškem
stanovanju v Berlinu v času od 1. 1. 2008
– 31. 12. 2008.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso koristili umetniškega ateljeja v
Berlinu v letih 2005, 2006 in 2007,
– da niso koristili umetniškega ateljeja v
New Yorku v letih 2005, 2006 in 2007,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij Ministrstva za kulturo RS v letu 2007,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja: kandidat mora uporabljati stanovanje v skladu
s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v
ateljeju, ki jo podpiše pred odhodom. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s
skrbnostjo dobrega gospodarja in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi
neskrbne rabe stanovanja ter poravnal morebitne nastale materialne stroške in sproti
poravnaval obratovalne stroške v skladu s
pogodbo.
4.1 Izbranega kandidata ministrstvo pozove k podpisu pogodbe o pogojih bivanja in
delovanja v ateljeju. Kolikor se v roku 15 dni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na poziv ne odzove, se šteje, da je odstopil
od svoje zahteve za bivanje v stanovanju.
4.2 Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 2 meseca. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
4.3 Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t. i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,
če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
4.4 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandi
data,
– odmevnost v strokovni javnosti,
– stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
5.2. Med prijavami, ki bodo ustrezale
splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo
na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji:
– predstavitev čim bolj konkretnega projekta,
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor.
6. Ocenjevalni kriteriji
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani
bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku
izbire ugotovljena skladnost s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema.
6.1 Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen
v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti
kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Najvišje število prejetih točk je 100
točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v
izbor, je 75 točk.
6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici:
6.2.1 splošni razpisni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandidata
(0-20 točk),
– odmevnost v strokovni javnosti
(0-15 točk),
– učinkovita predstavitev slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru (0-15 točk),
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja (0-10 točk);
6.2.2. prednostni kriteriji:
– predstavitev čimbolj konkretnega projekta (0-20 točk),
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor (0-20 točk).
6.3. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev, bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,

– prijavni obrazec 2 izjave predlaga
telja,
– ocenjevalni list.
7.1 Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure).
7.2 Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
7.3 Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR4-UAB-2008, znaša: 23.000 EUR
za leto 2008.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06
in 66/07).
10. Razpisni rok: razpis se prične 21. 9.
2007 in zaključi 22. 10. 2007.
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 22. 10. 2007 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici, z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
razpis 2008, stanovanje v Berlinu z oznako
JPR4-UAB-2008. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov.
11.2 Za pravočasno se šteje vloga, ki
je bila oddana kot priporočena pošiljka na
poštnem naslovu do vštetega 22. 10. 2007
oziroma je bila do tega dne predložena na
vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za
prepozne. Ministrstvo bo po odpiranju vlog,
ki bo 26. 10. 2007, iz nadaljnjega postopka
izločilo vse prepozne in nepopolne vloge
ter vloge, katerih prijavitelji ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
11.3 Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka
izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene,
– ki so nepopolne,
– ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12.1 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 22. 10. 2007, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
12.3 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
22. 10. 2007), z nujno oznako, na katero
vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Marina Barbara Žlender,
e-mail: Marina-Barbara.Zlender@gov.si, tel.
01/369-59-06.
13.1 Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 7.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
26. 10. 2007. Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradi list RS, št. 93/05) in največ do vred
nosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-56/2007
Ob-25685/07
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05),
Zakona o državni upravi (Uradni list RS,
št. 113/05, ZDU-UPB-4), Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 in 110/02, 127/06,
14/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Rebalans proračuna Republike Slovenije za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 66/07), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06, 50/07 v nadaljevanju: pravilnik) in Odločbe Evropske komisije
o državni pomoči št. N472/2006-Slovenija,
o programu tehnološkega razvoja, z dne
17. 11. 2006, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbude tehnoloških centrov v letih
2007 in 2008
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: Ministrstvo).
2. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje razvojno raziskovalnih projektov in podpornih dejavnosti ter
storitev tehnoloških centrov.
3. Namen razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje
razvoja tehnoloških centrov kot del inovacijskega okolja, ki bo malim in srednje velikim podjetjem omogočalo boljši dostop do
znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij
in drugih storitev za njihovo rast in lastni razvoj. Ta podjetja si težje sama zagotavljajo
kritično maso znanja in kadrov za vodenje
raziskovalno razvojnih aktivnosti ter uspešen
dolgoročen razvoj. Za razvoj inovacijskega
okolja ministrstvo sofinancira podporne dejavnost in storitve tehnoloških centrov.
Tehnološki center predstavlja skupno razvojno raziskovalno enoto več gospodarskih
družb, ki s svojim delovanjem zagotavlja racionalno izrabo razvojno raziskovalne infrastrukture, spodbuja trajnejše povezovanje

razvojno raziskovalne sfere in gospodarstva
ter gospodarskih organizacij med seboj. Naloga tehnoloških centrov je tudi omogočiti
lažji dostop malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših
tehnologij in raziskovalnih rezultatov, ki jih
za uporabnike razvije tehnološki center sam
oziroma je znanje pridobljeno v sodelovanju
z zunanjimi izvajalci.
Ministrstvo podpira razvojno raziskovalne projekte, projekte razvoja novih storitev
in razvoja podpornih dejavnosti tehnoloških
centrov za podjetja, kot npr. razvoj informacijskih povezav, razvoj meritev in certificiranja itd., in sicer s sofinanciranjem predlaganih projektov v okviru tega javnega
razpisa.
4. Upravičeni stroški
Sofinancirani bodo upravičeni stroški za
izvajanje razvojno raziskovalnih projektov
v višini do:
– 70% – za industrijske raziskave,
– 45% – za predkonkurenčne razvojne
dejavnosti,
– 75% – za študije tehnične izvedljivosti,
če so pogoj za izvedbo industrijske raziskave,
– 50% – za študije tehnične izvedljivosti, če so pogoj za izvedbo predkonkurenčne razvojne dejavnosti. Upravičeni stroški
za študije tehnične izvedljivosti so študijski
stroški.
Industrijske raziskave so načrtno raziskovanje ali kritična preiskava, da bi pridobili novo znanje, s ciljem, da bi bilo to
znanje lahko uporabno v razvoju novih pro
izvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju
pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode,
postopke ali storitve.
Predkonkurenčna razvojna dejavnost je
oblikovanje rezultatov industrijskih raziskav
v načrt, postavitev ali obliko za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, postopke
ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali
uporabi, vključno s sestavo začetnega prototipa, ki ne bi bil uporaben v trgovanju. To
lahko vključuje tudi osnovno opisovanje in
oblikovanje ostalih proizvodov, postopkov ali
storitev in začetne demonstracijske projekte ali pilotne projekte, če takih projektov ni
mogoče pretvoriti ali uporabiti za industrijsko
uporabo ali tržno izkoriščanje. Ne vključuje
preprostih ali ponavljajočih se sprememb na
proizvodih, proizvodnih linijah, proizvodnih
postopkih, obstoječih storitvah in ostalih postavitvah, ki se izvajajo, tudi če take spremembe lahko predstavljajo izboljšave.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja, raziskovalci, tehniki in
ostalo podporno osebje, ki je zaposleno izključno za raziskovalno dejavnost,
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– stroški instrumentov, opreme in zemlje
ter zgradb, ki se uporabljajo izključno in stalno za raziskovalno dejavnost,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
se uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost, vključno z raziskavami, tehničnim
znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih
virov,
– režijski stroški, ki so nastali neposredno kot rezultat raziskovalne dejavnosti,
– ostali stroški delovanja (npr. stroški
materialov, energentov in podobno), ki so
nastali neposredno kot rezultat raziskovalne
dejavnosti.
5. Pogoji sodelovanja
Upravičeni prejemniki sredstev so tehnološki centri, registrirani v skladu z Zakonom
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, ZGD1, 60/06) ali Zakonu o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98,
36/00 in 127/06).
Na razpis se lahko prijavi tehnološki center, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– mora biti samostojna pravna oseba in
biti vezan na oziroma ustanovljen znotraj
gospodarske panoge ali regije s strani več
ustanoviteljev iz podjetij, zavodov, fakultet,
občin itd.,
– mora imeti eno ali več raziskovalnih
oziroma razvojnih skupin, ki so evidentirane
v evidencah ARRS v okviru tehnološkega
centra in ne v okviru katere druge organizacije (v primeru na novo ustanovljenega
tehnološkega centra (v zadnjih dveh letih)
je dovolj dokazilo o oddaji prijave za evidentiranje raziskovalne skupine tehnološkega
centra pri ARRS).
Do sredstev iz razpisa ni upravičen tehnološki center:
– iz panog kmetijstva, ribištva in jeklarstva;
– ki je v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki z 31. 12. 2006 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00,
50/02 in 93/02);
– ki ima neporavnane obveznosti do države;
– so za iste stroške pridobili sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna.
Vloge prijaviteljev, ki ne ustrezajo pogojem sodelovanja, vloge, ki niso dopolnjene
v določenem roku in vloge, ki niso skladne
z namenom razpisa, se zavržejo.
6. Merila za izbiro projektov
Pri odločanju o višini dodeljenih sredstev,
bo ocenitev projektov v skladu z usmeritvami nacionalne tehnološke razvojne politike,
kar je razvidno iz naslednjih meril:

Merila
1. Organizacija tehnološkega centra (ocenjuje se opredeljenost smernic
razvoja tehnološkega centra za triletno obdobje, program dela tehnološkega
centra in poslovni načrt za leto 2007 in 2008 z opisi dela, mejniki in
pričakovanimi rezultati …)
2. Kakovost predstavljenih projektov tehnološkega centra (ocenjuje se
opredeljenost ciljev in rezultatov projektov, kakovost predstavitve projektov,
finančna konstrukcija posameznega projekta ...)
3. Tehnološka opremljenost tehnološkega centra (ocenjuje se količina opreme,
ki jo ima tehnološki center na razpolago)
4. Učinkovitost storitev tehnološkega centra (ocenjuje se količina in obseg
prikazanega razvojnega sodelovanja med podjetji in razvojno raziskovalnimi
in akademskimi organizacijami, število navedenih referenc tehnološkega
centra …)
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Meja nad katero se bodo sofinancirale
vloge, je 60 točk.
7. Višina sredstev: sofinanciranje je
predvideno v proračunu Republike Slovenije za leti 2007 in 2008. V letu 2007 je za
sofinanciranje predvidenih 700.000,00 EUR
na postavki 5688. V letu 2008 je za sofinanciranje predvidenih 1.500.000,00 EUR na
postavki 5686. Skrbnik postavk je dr. Aleš
Mihelič. Okvirna višina razpisanih sredstev
za posamezni razpis se lahko poveča za
nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke.
8. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev sta proračunski leti 2007
in 2008.
9. Način prijave in razpisni rok: popolna
prijava, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
do 4. 10. 2007, v zaprti ovojnici pod oznako
»Ne odpiraj – vloga za javni razpis za tehnološke centre v letih 2007 in 2008« in polnim
naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge,
ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo
pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
10. Odpiranje vlog: komisijsko odpiranje
vlog bo 5. 10. 2007, ob 11. uri, v prostorih
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Odpiranje ni javno.
11. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku najmanj 60 dni od datuma odpiranja
vlog.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana. Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj
navedeni e-mail naslov posreduje prošnjo
za dvig razpisne dokumentacije.
13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak dan med 9. in 11.
uro po telefonu 01/478-46-40, kontaktna
oseba: mag. Rajko Sabo. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: rajko.sabo@gov.si oziroma po
faksu 01/478-47-19.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 400-175/2007-9
Ob-25494/07
Na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05-ZVRS-UPB1),
Odloka o ustanovitvi in delovnih področjih
Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (Uradni list RS, št. 7/05 in 122/05), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni
list RS, št. 210/06, str. 25, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list RS,
št. 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1080/2006/ES), Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter
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Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 371/06,
str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1828/2006/ES), Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 116/05, 126/06), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06,
66/07), Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP,
14/07-ZSPDPO), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
(Uradni list RS, št. 93/05, 127/06-ZJZP),
Uredbe o regionalnih razvojnih programih
(Uradni list RS, št. 31/06), Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list
RS, št. 23/06), Pravilnika o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Uradni
list RS, št. 103/06, 14/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007-2013 (Uradni
list RS, št. 41/07), Informacije o izvedbeni
strukturi strukturnih skladov in kohezijskega
sklada v programskem obdobju 2007-2013,
ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije
na svoji 114. redni seji, dne 22. 3. 2007, Nacionalnega strateškega referenčnega okvira
za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Služba vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: SVLR), objavlja
drugi javni razpis
za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru
Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev Evropskega sklada
za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov (v nadaljevanju: operacij), vključenih v izvedbene načrte regionalnih razvojnih programov in potrjenih s
strani svetov regij, na naslednjih vsebinskih
področjih:
1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura;
2. prometna infrastruktura;
3. okoljska infrastruktura;
4. razvoj urbanih naselij;
– operacije usklajenega razvoja v urbanih območjih,
– operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa,
– operacije vzpostavitve katastrov gospodarske javne infrastrukture,
– celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij;
5. javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih;
6. socialna infrastruktura;

– socialnovarstvena infrastruktura,
– zdravstvena infrastruktura.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in navodili organa upravljanja v
Republiki Sloveniji.
1.1. Upravičeni nameni in upravičeni
stroški
1.1.1. Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1.A)
Upravičeni nameni:
1. komunalno urejanje zemljišč za poslovne in industrijske cone, katerih površina
je manjša od 50 ha;
2. komunalno urejanje zemljišč, nakup
oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija,
rekonstrukcija) objektov ter nakup opreme
za regijske inkubatorje, pri čemer je pogoj,
da gravitacijsko območje tega inkubatorja
zajema najmanj 30.000 prebivalcev in da
najmanjša posamična enota ni manjša od
200 m2; inkubatorji, vključeni v regionalna
gospodarska središča v okviru Resolucije
o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju
2007 do 2023, specializirani univerzitetni
inkubatorji in t. i. »spin-off« inkubatorji v
podjetjih se ne financirajo iz naslova tega
razpisa;
3. komunalno urejanje zemljišč in nakup
oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija,
rekonstrukcija) objektov za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od c) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) in
b). Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa objektov;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa, dobave in montaže
pripadajoče opreme;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.2. Prometna infrastruktura (1.B)
Upravičeni nameni:
1. investicije v kategorizirane lokalne ceste, s pripadajočo prometno infrastrukturo in
investicije v lokalno prometno infrastrukturo
(npr. mostovi, nadvozi, podvozi). Iz investicijske dokumentacije mora biti razvidno, da
njihova izvedba pomeni omogočanje oziroma spodbujanje gospodarskega razvoja v
širšem regionalnem okolju. To pomeni, da
mora biti v investicijski dokumentaciji jasno
in nedvoumno izkazano, da je investicija
potrebna zaradi izboljšanja dostopnosti bodisi do gospodarskega bodisi do turističnega objekta, ki se javno trži (gospodarski
oziroma turistični objekt mora biti poimensko naveden). Pri novogradnjah cest ali pri
investicijah v javne poti mora upravičenec
do konca izvedbe operacije izvesti prekategorizacijo novogradnje ali javne poti v lokalno cesto;
2. investicije v pristanišča na sladkih vodah za potrebe lokalnega javnega potniškega prometa.
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Regionalne in državne ceste ter regionalna in državna prometna infrastruktura
niso upravičeni za sofinanciranje po tem
javnem razpisu.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
1 so stroški navedeni od b) do i) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Pri tem upravičenem namenu so v okviru stroškov gradnje lokalnih cest in lokalne
prometne infrastrukture upravičeni stroški
tudi gradnja hodnikov za pešce, kolesarskih
poti, avtobusnih postajališč, križišč, krožišč,
javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa.
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
2 so stroški navedeni od c) do i) lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a)
in b).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa objektov;
c) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški nakupa, dobave in vgradnje
opreme prometne infrastrukture;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.3. Okoljska infrastruktura (2.A)
Upravičeni nameni:
1. izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo
gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot;
2. izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje);
3. vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na
vodovodnih sistemih;
4. vlaganja v oskrbo z vodo in vlaganja
v posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;
5. izgradnja rezervnih vodnih virov za
manjše vodovodne sisteme – do 49.000
prebivalcev;
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od b) do i) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;

h) stroški nakupa in dobave opreme
okoljske infrastrukture;
i) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Priključki stavb na javno kanalizacijo in
pretočne ter nepretočne greznice in male
čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od
50 PE, niso objekti javne kanalizacije in torej
ne predstavljajo upravičenega stroška.
1.1.4. Razvoj urbanih naselij (3.A)
1.1.4.1. Operacije usklajenega razvoja v
urbanih območjih
Upravičeni nameni:
1. izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske načrte in izdelava regionalnih prostorskih načrtov;
2. sofinanciranje skupnega načrtovanja
učinkovitega javnega potniškega prometa
v okvirih širših gravitacijskih območij; operacije morajo biti skladne z nacionalnimi
usmeritvami in veljavnimi standardi na tem
področju, zato mora biti vlogi priloženo soglasje RS, Ministrstva za promet, iz katerega izhaja ta usklajenost.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški c) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a) ali b). Upravičeni
stroški te vsebine so:
a) stroški storitev izdelave študij in prostorskih aktov v urbanih območjih;
b) stroški storitev izdelave študij za učinkovit javni potniški promet v okvirih širših
gravitacijskih območij;
c) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.4.2. Operacije zagotavljanja čistih
transportnih sistemov in javnega potniškega sistema
Upravičeni nameni:
1. gradnja infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti,
mirujoči promet) v mestnih naseljih;
2. gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov
»park&ride«. V investicijski dokumentaciji
mora biti grafični prikaz, iz katerega je jasno
razvidna lokacija parkirišča in opis park&ride
sistema;
3. izvajanje operacij za povečevanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje
motoriziranega prometa v mestnih naseljih.
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije,
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_
slo_03.pdf.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
– Pri upravičenih namenih pod zap. št.
1 in zap. št. 2 so upravičeni stroški od a)
do g); stroški navedeni od b) do g) so lahko
upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov
pod a).
– Pri upravičenem namenu pod zap. št.
3 so stroški navedeni od b) do g) lahko
upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov
a) in h).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrt
niških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
c) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
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d) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
e) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
f) stroški nakupa in dobave opreme prometne infrastrukture;
g) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji;
h) stroški storitev izvajanja operacij za
povečanje nemotoriziranega prometa in
zmanjševanje motoriziranega prometa v
mestnih naseljih, izgradnja pripadajoče infrastrukture in nakup, dobava in montaža
pripadajoče opreme.
1.1.4.3. Operacije vzpostavitve katastrov
gospodarske javne infrastrukture
Upravičeni namen:
1. operacije izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s Pravilnikom o vsebini in načinu vodenja zbirke
podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni
list RS, št. 9/04).
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenega namena te vsebine.
Stroški b) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški
te vsebine so:
a) stroški storitev izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture;
b) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.4.4. Celovita prenova mestnih jeder
in zgodovinskih mest ter degradiranih in
opuščenih urbanih območij
Upravičeni nameni:
1. povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih
in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij;
2. povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih
in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih
in industrijskih območjih).
Upravičene so le operacije celovite prenove mestnih jeder in naselij in celovita prenova urbanih območij. Prenova posameznih
objektov ni upravičen namen v okviru te vsebine. Predmet prenove so lahko tudi objekti
in zemljišča, ki niso v javni lasti, s tem da je
lahko investitor in nosilec operacije izključno
samoupravna lokalna skupnost. Pri izvedbi
je potrebno upoštevati pogoje in smernice
pristojnih služb (npr. pristojnega zavoda za
varstvo kulturne dediščine).
Mestna naselja so opredeljena v publikaciji Statističnega urada Republike Slovenije,
http://www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_
slo_03.pdf.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški navedeni od c) do g) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a)
in/ali b). Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški izvedbe prenove objektov, in
sicer: fasade, strehe in stavbnega pohištva
(stroški priprav za gradnjo ter stroški izvedbe pripadajočih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del);
b) stroški zunanjega urejanja objektov,
ulic in trgov (stroški priprav za gradnjo ter
stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v okviru novogradnje, adaptacije oziroma rekonstrukcije, spremljajoči
stroški komunalne ureditve teh območij);
c) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
d) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
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e) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
f) stroški nakupa in dobave opreme pripadajoče prometne infrastrukture;
g) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.5. Javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih
območjih (2.B.)
Upravičeni nameni:
1. izvedba operacij javne infrastrukture v
okviru območij Natura 2000 (opazovalnice,
razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki
niso del mreže državnih kolesarskih poti,
parkirišča, druga pripadajoča prometna infrastruktura);
2. lokalno-regionalne operacije trženja in
razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo
k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje
blagovnih znamk za širša območja varstva
narave, oblikovanje standardov, trženjske
aktivnosti);
3. obnova objektov kulturne dediščine,
razglašenih za kulturni spomenik lokalnega
pomena, katere namen je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno
upoštevati pogoje in smernice pristojnega
zavoda za varstvo kulturne dediščine;
4. gradnja objektov kulturne infrastrukture, ki morajo biti poleg kulture namenjeni tudi
drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin
objekta, ki je predmet operacije, namenjenih
kulturi); gre za večnamenske centre, katerih
namen je povečanje turistične atraktivnosti
regije in ustvarjanje novih delovnih mest;
5. izgradnja in urejanje javne turistične
infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena v vrednosti do
4 milijone EUR, katerih cilj je povečanje
turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje
novih delovnih mest. Projekti, financirani v
okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih
projektih v obdobju od 2007 do 2023, niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu.
Knjižnice niso upravičeni namen sofinanciranja po tem javnem razpisu. Športni
objekti in objekti športne infrastrukture niso
upravičeni namen sofinanciranja po tem javnem razpisu.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
– Pri upravičenih namenih pod zap. št.
1, zap. št. 3., zap. št. 4. in zap. št. 5 so
upravičeni le stroški od c) do j); stroški od e)
do j) so upravičeni le kot vzporedni stroški
stroškov c) in/ali d).
– Pri upravičenem namenu pod zap. št. 2
so upravičeni le stroški od a) do b) in stroški
j); stroški j) so upravičeni le kot vzporedni
stroški a) in/ali b).
Upravičeni stroški te vsebine so:
a) stroški storitev upravljanja operacije s
strani zunanjega izvajalca, izbranega v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje;
b) stroški storitev oblikovanja blagovnih
znamk, standardov, izdelkov in storitev, ki
promovirajo območja s posebnimi varstvenimi režimi s strani zunanjega izvajalca, izbranega v skladu z zakonodajo, ki ureja
javno naročanje;
c) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del in stroški zunanjega urejanja objektov;
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d) stroški nakupa objektov;
e) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
f) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
g) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
h) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
i) stroški nakupa in dobave pripadajoče
opreme;
j) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.6. Socialna infrastruktura (3.B.), kadar pomanjkanje te infrastrukture predstavlja pomembno oviro za regionalni razvoj ter
ustvarjanje delovnih mest
1.1.6.1. Socialnovarstvena infrastruktura
Upravičeni nameni:
1. gradnja in obnova domov za ostarele,
če je v investicijski dokumentaciji ustrezno
utemeljeno, da takšna investicija pomembno prispeva k razvoju regije, ustvarja nova
delovna mesta ter investitor dokaže, da ni
interesa zasebnega kapitala za izvedbo te
investicije;
2. gradnja in obnova varstveno-delovnih
centrov, če je v investicijski dokumentaciji
ustrezno utemeljeno, da takšna investicija
pomembno prispeva k razvoju regije, ustvarja nova delovna mesta ter investitor dokaže,
da ni interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije.
Operacija mora ob izpolnjevanju zgoraj
navedenih zahtev imeti pridobljeno tudi soglasje RS, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (to soglasje je pri operacijah
te vsebine obvezna priloge vloge).
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenih namenov te vsebine.
Stroški od b) do h) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški
te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav
za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;

Regija
Goriška
Gorenjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Spodnjeposavska
Zasavska
Koroška
JV Slovenija
Savinjska

g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.1.6.2. Zdravstvena infrastruktura
Upravičeni namen:
1. gradnja urgentnih centrov, ki so v lasti
samoupravnih lokalnih skupnosti ali javnih
zavodov, katerih ustanovitelj je samoupravna
lokalna skupnost
Operacija mora ob izpolnjevanju zgoraj
navedenih zahtev imeti pridobljeno pozitivno
mnenje RS, Ministrstva za zdravje.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le
v okviru upravičenega namena te vsebine.
Stroški od b) do h) so upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a). Upravičeni stroški
te vsebine so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje,
adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav za
gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del;
b) stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije, ki se prijavlja na ta razpis);
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški storitev izdelave investicijske
dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);
e) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
f) stroški zunanjega urejanja objektov;
g) stroški storitev strokovnega nadzora
gradnje;
h) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
1.2. Višina sredstev
1.2.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu
S tem javnim razpisom SVLR razpisuje sredstva, ki v postopku prvega javnega razpisa (Prvi javni razpis za prednostno
usmeritev »Regionalni razvojni programi«,
v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj
regij«, Uradni list RS, št. 48/07 z dne 1. 6.
2007) niso bila odobrena.
Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 106.334.091 EUR, in
sicer:
– v letu 2007: 33.229.260 EUR,
– v letu 2008: 38.186.734 EUR in
– v letu 2009: 34.918.097 EUR.
Glede na razpoložljiva sredstva po tem
javnem razpisu so posamezne regije (z upoštevanjem prehoda dveh občin med regijami)
upravičene do višine sredstev po letih, kot jih
izkazuje naslednja tabela:

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
PO DRUGEM JAVNEM RAZPISU
Leto 2007
Leto 2008
Leto 2009
2.358.322
2.894.370
2.781.841
4.323.450
4.611.768
3.480.488
1.771.841
1.839.565
1.653.517
701.806
1.179.176
1.080.851
4.627.928
4.913.825
4.435.192
942.354
1.455.155
1.505.388
10.101.962
11.093.665
10.773.173
1.607.617
1.064.802
764.845
0
0
1
1.430.547
1.074.695
1.259.034
1.861.080
4.291.340
4.359.093
3.502.353
3.768.373
2.824.674

Skupaj
8.034.533
12.415.706
5.264.923
2.961.833
13.976.945
3.902.897
31.968.800
3.437.264
1
3.764.276
10.511.513
10.095.400
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1.2.2. Višina sofinanciranja
Nepovratna sredstva so namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013 (razvojna prioriteta Razvoj regij, prednostna usmeritev Regionalni
razvojni programi). Z njimi se lahko sofinancira največ 85% celotnih upravičenih javnih
izdatkov operacije za upravičene stroške
operacije. Najmanj 15% (razliko) celotnih
upravičenih stroškov (tj. »lastno udeležbo«)
mora za vsak upravičeni strošek zagotoviti samoupravna lokalna skupnost iz lastnih
javnih virov. Delež sofinanciranja iz namenskih sredstev po tem javnem razpisu se zniža pri operacijah, ki ustvarjajo diskontirane
neto prihodke v ekonomski dobi investicije (v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodilom za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi).
Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj so zagotovljena v proračunu
Republike Slovenije, na proračunskih postavkah SVLR:
– št. 7616 Razvoj regij – infrastruktura
regijskih poslovnih con – 07-13-EU,
– št. 7618 Razvoj regij – prometna infrastruktura– 07-13-EU,
– št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura– 07-13-EU,
– št. 7620 Razvoj regij – razvoj urbanih
naselij– 07-13-EU,
– št. 7621 Razvoj regij – spodbujanje
razvoja turizma– 07-13-EU,
– št. 7622 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU.
Sredstva se upravičencu realizirajo na
osnovi vsakega posameznega zahtevka za
izplačilo, s priloženimi originalnimi računi
oziroma drugimi verodostojnimi knjigovodskimi listinami, ki izkazujejo nastanek obveznosti upravičenca in s priloženimi dokazili o
plačilu teh obveznosti. Višina sofinanciranja
je določena z višino v zahtevku izkazanih
upravičenih izdatkov, ki se povrnejo upravičencu v odobrenem deležu sofinanciranja.
Upravičeni stroški so opredeljeni pri posameznih upravičenih namenih. Stroški, ki
niso opredeljeni kot upravičeni, so neupravičeni stroški operacije. Davek na dodano
vrednost in davek od prometa nepremičnin
sta po tem javnem razpisu vselej neupravičeni strošek. Nakup objekta je lahko upravičen strošek, če je zanj izdelano poročilo,
ki izkazuje:
– da cena nepremičnine ne presega tržne vrednosti, kar mora potrditi neodvisni
usposobljeni cenilec;
– da je zgradba zgrajena v skladu z nacionalnimi predpisi, kar mora potrditi pooblaščeni uradni organ oziroma da izkazuje
točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je
predvideno, da jih bo upravičenec med operacijo odpravil;
– da zgradba v zadnjih desetih letih ni
prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali
nepovratnih sredstev Skupnosti, s katerimi
bi prišlo do podvajanja pomoči v primeru
sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– da se (bo) nepremičnina uporabljala
za namen in v skladu s cilji, določenimi v
operaciji.
Sredstva za vse neupravičene stroške v
celoti mora zagotoviti upravičenec.
1.3. Obdobje upravičenosti stroškov in
obdobje za porabo sredstev
1.3.1. Obdobje upravičenosti stroškov

Stroški, ki so nastali pred 1. 1. 2007, niso
upravičeni do sofinanciranja po tem javnem
razpisu.
Stroški, ki bodo nastali po 30. 9. 2009,
niso upravičeni do sofinanciranja po tem
javnem razpisu. Operacija se mora zaključiti
najkasneje 30. 9. 2009.
1.3.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo
sredstva v letu 2007, v letu 2008 in v letu
2009.
Sredstva, ki so na razpolago v letu 2007,
lahko upravičenci porabijo v letu 2007 ali v
letu 2008, in sicer morajo zahtevke za izplačilo na SVLR posredovati najkasneje do
30. 9. 2008. V vlogi na javni razpis je ne glede na to potrebno ločeno opredeliti porabo v
letu 2007 in ločeno v letu 2008.
Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli
črpati v letu 2007, bodo morali posredovati
zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje
30. 11. 2007. Za sredstva, ki jih bodo upravičenci želeli črpati v letu 2008, bodo morali
posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR
najkasneje 30. 9. 2008. Za sredstva, ki jih
bodo upravičenci želeli črpati v letu 2009,
bodo morali posredovati zahtevke za izplačilo na SVLR najkasneje 30. 9. 2009.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za
plačilo s strani upravičenca na SVLR), se
zaključi 30. 9. 2009. Izplačila za zahtevke,
posredovane po tem datumu, razen v izjemnih primerih in ob soglasju Nadzornega
odbora, niso več mogoča.
2. Upravičenci in prijavitelji
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so samoupravne lokalne skupnosti.
Sveti regij lahko v okviru izvedbenih načrtov sprejmejo odločitev, da je za določene
operacije upravičenec tudi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna
lokalna skupnost.
Prijavitelj operacije je upravičenec, ki je
določen v izvedbenem načrtu ali delnem izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega
programa.
Kadar se prijavljena operacija izvaja na
območju več samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma je v operacijo vključenih več upravičencev, morajo partnerji v operaciji določiti
nosilca operacije, ki je prijavitelj na tem javnem razpisu ter upravičenec za nepovratna
sredstva. Vse postopke v zvezi s to operacijo
izvaja njen nosilec in je zanje v celoti odgovoren. V tem primeru mora biti vlogi priložen
dogovor, ki natančno določa obveznosti in
pravice vseh udeležencev v operaciji; podpisati ga morajo vsi udeleženci operacije.
3. Pogoji za dodelitev sredstev
3.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s
predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Cilji in kazalniki operacije morajo jasno opredeljeni in morajo doprinesti k ciljem razvojne
prioritete »Regionalni razvojni program« v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013.
2. Operacija mora biti opredeljena v Izvedbenem načrtu regionalnega razvojnega
programa 2007-2009, ki mora biti potrjen s
strani sveta regije. Svet regije lahko potrdi
tudi delni izvedbeni načrt ali spremeni že
sprejeti izvedbeni načrt. Svet regije potrdi,
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da je operacija ustrezno zajeta v izvedbenem načrtu s potrditvijo obrazca 1 razpisne
dokumentacije.
3. Vrednost investicijske operacije mora
znašati najmanj 600.000 EUR (z vključenim
davkom na dodano vrednost), vrednost neinvesticijske operacije pa najmanj 150.000
EUR (z vključenim davkom na dodano vrednost). Posamezna operacija mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti,
ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, skladne z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo. Operacija mora
imeti v naprej določeno trajanje ter določen
začetek in konec operacije.
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne
operacije (po tekočih cenah). Če kateri od
ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo sredstva nadomestil
iz lastnih virov, v primeru da ti viri dejansko
ne bodo pridobljeni.
5. Pri vseh operacijah morajo »lastno
udeležbo«, tj. sredstva za upravičene stroške operacije, ki so breme samoupravne
lokalne skupnosti (minimalno 15% upravičenih stroškov), zagotavljati samoupravne
lokalne skupnosti iz lastnih javnih virov.
6. Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne lokalne skupnosti, in sicer investicijska operacija v načrtu razvojnih programov
(tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna oziroma v njegovih obrazložitvah. Kot lastni
vir za investicijske operacije lahko občine
koristijo investicijska sredstva, pridobljena
iz državnega proračuna na osnovi Pravilnika
o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij
občin (Uradni list RS, št. 19/07).
7. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno
določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
8. Prijavitelj mora predložiti podpisano
izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino
drugega javnega razpisa za prednostno
usmeritev Regionalni razvojni programi v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij
in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa,
– o označevanju operacij, informiranju in
obveščanju javnosti skladno z 9. členom
Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa
upravljanja,
– o hranjenju dokumentacije na operaciji
ter upoštevanju omejitev glede sprememb
na operaciji v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006/ES,
– o dostopnosti dokumentacije operacije
posredniškemu telesu, organu upravljanja,
organu za potrjevanje, revizijskemu organu
ter drugim nadzornim organom,
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale
ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne
zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja
operacije preseže maksimalno dovoljeno
stopnjo,
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– o vodenju ločene knjigovodske evidence za operacijo in spremljanju prihodkov na
operaciji,
– o strinjanju z elektronsko ali drugačno
objavo imena operacije, naziva upravičenca
in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji.
3.2. Posebni pogoji
1. Za investicijske operacije mora biti izdelana in s strani pristojnega organa upravičenca potrjena investicijska dokumentacija,
izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih
financ (Uradni list RS, 60/06) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj
dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Sestavni del tega dokumenta
morata biti analiza stroškov in koristi ter
določitev zneska nepovratne pomoči EU,
izdelana v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.
2. Za neinvesticijske operacije mora biti
izdelana dispozicija operacije, z minimalno
vsebino, ki jo določa razpisna dokumentacija. Kadar neinvesticijska operacija ustvarja
diskontirane neto prihodke, jih je potrebno
upoštevati pri določitvi zneska nepovratne
pomoči EU v skladu z Delovnim dokumentom št. 4 Evropske komisije.
3. Pri investicijskih operacijah mora biti
iz investicijskega dokumenta razvidno, da
bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije
upoštevana naslednja izhodišča varstva
okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
4. Sofinanciranje operacije, ki je predmet
prijave na javni razpis, ne sme predstavljati
državne pomoči.
4. Merila za izbiro operacij
O operacijah, ki bodo v okviru kvote za
posamezno razvojno regijo sofinancirane po
tem javnem razpisu, odločijo Sveti regij s
potrditvijo izvedbenih načrtov ali delnih izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov. Prijavljene operacije morajo izpolnjevati pogoje tega javnega razpisa.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
1. navodilo za izdelavo vloge;
2. seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (obrazec št. 1);
3. prijavni obrazec (obrazec št. 2);
4. obrazec izjave (obrazec št. 3);
5. obrazec podatkov o prijavitelju (obrazec št. 4);
6. obrazec dispozicije operacije (obrazec
št. 5);
7. vzorec pogodbe o sofinanciranju
(obrazec št. 6);
8. obrazec izjave o višini načrtovanih
zahtevkov za izplačilo za upravičene stroške operacije (obrazec št. 7);
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9. obvezne sestavine dokumenta identifikacije investicijskega projekta (priloga 1);
10. obrazec pravilne oprema ovojnice za
prijavo na javni razpis (obrazec št. 8).
Razpisna dokumentacija (navodila in
obrazci) je na voljo na spletnem naslovu:
http://www.svlr.gov.si ali vsak delovni dan
med 9. in 12. uro na sedežu Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v četrtem nadstropju (glavna pisarna). Razpisna
dokumentacija se lahko posreduje tudi po
elektronski pošti, na podlagi zahteve potencialnega prijavitelja, poslane na elektronski
naslov: andreja.erdlen@gov.si.
6. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za vse eventualno potrebne dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo sta Andreja Erdlen in Tanja Hrastnik. Vse informacije morajo biti zahtevane v pisni obliki in
se podajajo v pisni obliki ter se istočasno
objavljajo tudi na spletni strani SVLR. Vsi
objavljeni odgovori imajo status dopolnitve
razpisne dokumentacije. SVLR bo organizirala informativni dan za prijavitelje. Datum
in kraj bosta objavljena na spletnem naslovu www.slvr.gov.si. Potrebna je predhodna
najava udeležbe na elektronski naslov: andreja.erdlen@gov.si, najkasneje do 1. oktobra 2007.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski
pošti: andreja.erdlen@gov.si oziroma po
faksu: 01/478-37-60.
7. Rok in način prijave
Popolna vloga, izdelana v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, do vključno
12. 11. 2007 (velja poštni žig do vključno
12. 11. 2007).
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ki je na sprednji strani opremljena z naslovom SVLR (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj
– vloga 2. JR RRP« ter polnim naslovom
prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec
pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni
razpis (obrazec št. 8), ki ga lahko (izpolnjenega) nalepite na sprednjo stran ovojnice.
Nepravilno označene ovojnice in vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo
neodprte vrnjene prijaviteljem. V primeru,
da iz nepravilno označene ovojnice ne bo
mogoče ugotoviti pošiljatelja, bo ovojnica
komisijsko odprta zaradi ugotovitve naziva
in naslova prijavitelja ter naziva operacije in
nato vrnjena pošiljatelju.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno v
roku 8 dni od dostave vsake vloge. Odpiranja vlog bodo predvidoma 27. 9., 4. 10.,
11. 10., 18. 10., 25. 10., 5. 11., 8. 11. in vsak
delovni dan med 12. in 23. 11. 2007, po potrebi pa še 26. 11. 2007.
9. Obveščanje o izboru
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od
odpiranja vsake vloge. Prijavitelji bodo lahko
vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema
zahtevka za dopolnitev vloge.
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščani sprotno, najkasneje pa v roku 60 dni
od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog.
10. Pritožbeni postopek: za pritožbeni
postopek se uporabljajo določbe 231. člena

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07).
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 331-00001/2007
Ob-25285/07
Mestna občina Celje na podlagi 8. člena
Statuta Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in
108/01) in na podlagi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) objavlja
razpis
za dodelitev sredstev finančne
pomoči za nakup in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav
za komunalne odpadne vode do 50 PE.
II. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne
odpadne vode na območju Mestne občine
Celje. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2007 v višini 20.864,00 EUR.
Sofinanciralo se bo do 50% investicije. DDV
ni predmet sofinanciranja.
2. Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
Fizične osebe s stalnim prebivališčem v
Mestni občini Celje.
3. Pogoji:
– čistilna naprava mora imeti certifikat
oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednostih parametrov
odpadnih vod kot jih predpisuje Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS,
št. 103/02),
– čistilna naprava mora biti izven agromelioracij znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije – informacije si vlagatelj
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod
– kanalizacija d.o.o., Lava 2a, Celje,
– objekt za katerega se bo ali se je nabavila v letu 2007 čistilna naprava mora
biti legalen.
III. Vsebina vloge: upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi
prilogami). Razpisna dokumentacija bo na
razpolago od dneva objave javnega razpisa
na vložišču Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje in na spletnih straneh
Mestne občine Celje (www.celje.si) rubrika
Mestna občina – javna naročila in razpisi.
IV. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dalje.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili
osebno ali po pošti na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, do
16. 10. 2007. Prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
»ne odpiraj – razpis male čistilne naprave«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
V. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Strokovna komisija bo vloge odprla najkasneje do 17. 10.
2007. Vloge bo komisija obravnavala do
18. 10. 2007. Če vloga ne bo popolna bo
prijavitelj pozvan v roku osem dni od odpira-
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nja vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki
jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem
roku, bodo zavržene. Popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk
do porabe sredstev. V primeru, da bo več
vlog z istim številom točk, bodo imele prednost vloge, z izbranim merilom pod številko
1, če ostane še vedno več vlog z enakim
številom točk, bodo izbrane vloge z izbranim merilo pod številko 2, v primeru, da bo
še zmeraj več vlog z enakim številom točk
pa se bo upošteval vrstni red oddaje vlog.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v roku petnajst dni od dne, ko
bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 5. 2008.
VI. Nadzor in sankcije
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja
nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet
tega razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena ali da so bila dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov oziroma
je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku.
Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila dalje.
Mestna občina Celje
Ob-25288/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter po
sklepu Občinskega sveta in Programa prodaje občinske in finančnega premoženja z
dne 23. 4. 2007 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) Poslovni prostor na naslovu Center
111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 36,99 m².
Izhodiščna cena je 12.925,64 EUR.
b) Stanovanje na naslovu Center 111,
par. št. 257/3, k.o. Črna, 78,99 m².
Izhodiščna cena je 30.272,46 EUR.
Zemljiško knjižno stanje je urejeno.
Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
a) Poslovni prostor na naslovu Center
111, par. št. 257/3, k.o. Črna, 36,99 m²:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši kot 6 mesecev.
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b) Stanovanje na naslovu Center 111,
par. št. 257/3, k.o. Črna, 78,99 m²:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na omenjeni parceli;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec iz katere druge
države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe pod točko
je 8. oktober 2007 do 15. ure, v zapečateni
ovojnici s pripisom »Ponudba za poslovni
prostor ali Ponudba za stanovanje«. Ponudba se odda na sedež Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih
elementih ponudbo dopolnijo, prav tako
lahko v katerikoli fazi postopka odloči, da z
vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Ob-25307/07
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 6.
člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje (Ur. l. RS, št.
7/04 in 24/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju
športa, zavodi iz področja športa, vzgoje
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in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila
o doseženih rezultatih in finančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cest 2,
Mozirje, v času uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ter ustanove, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2007 – 5. 10. 2007.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Šmihelska cesta
2, 3330 Mozirje, s pripisom »Javni razpis
– Šport 2007 – Ne odpiraj«.
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite
na Občini Mozirje, Šmihelska cesta 2, Mozirje, tel. 839-33-06.
Občina Mozirje
Ob-25372/07
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št.
20/07) objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov drugih društev in
organizacij v letu 2007, ki jih bo občina
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov drugih društev in organizacij v
Občini Radlje ob Dravi. Okvirna vrednost
sredstev, namenjenih za predmet javnega
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razpisa, znaša 12.100,87 EUR in je namenjena sofinanciranju naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih drugih društev
in organizacij (Društvo prijateljev mladine,
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo, Združenje slovenskih častnikov,
Združenje šoferjev in avtomehanikov, Združenje borcev NOB idr., skupnosti, klubi, ki
ne spadajo v področja, navedena v drugem
odstavku 1. člena tega pravilnika);
– udeležba drugih društev na krajevnih,
občinskih, območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih prireditvah ali aktivnostih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za
delo na tem področju;
– prireditve in akcije, ki so pomembne
za populacijo, ki jo drugo društvo v svoji
dejavnosti zastopa;
– drugi programi in projekti drugih društev, ki kažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Radlje ob Dravi.
Izbrani izvajalci programov morajo sredstva porabiti v skladu s Pogodbo o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov drugih društev in organizacij, ki delujejo na območju Občine Radlje ob Dravi ali
katerih dejavnost se odvija na tem območju
in se ne uvrščajo v področje sociale, športa,
kulture in turizma ter ne morejo za vsebine
kandidirati na razpisih omenjenih področij.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne
javne organizacije.
Izvajalci programov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi ali delujejo na območju Občine Radlje ob Dravi oziroma se njihova dejavnost
odvija na tem območju,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti
društev oziroma s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na
tem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem
področju,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih, in so registrirana vsaj eno leto,
– da je vsaj 2/3 vseh članov društva občanov Občine Radlje ob Dravi,
– kolikor ne dosegajo 2/3 članstva, so
upravičeni do sorazmernega deleža po številu članstva iz matične občine,
– da občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poročila
o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
4. Merila in kriteriji:

Kriterij

Opis kriterija

A. Dejavnost

Redna dejavnost (poročilo,
plan)
– do 420 EUR

št. točk

5

– nad 420 do 1250 EUR

10

– nad 1250 do 2500 EUR

15

– nad 2500 do 4200 EUR

20

– nad 4200 EUR

25

Število članov
– do 20

10

– od 21 do 40

15

– nad 40

20

– doprinos h kvaliteti dejavnosti
v občini (odločitev odbora)
B. Izobraževanje

C. Organizacija prireditve in
tekmovanja

D. Jubileji

100

Sofinanciranje izvedbe:
– predavanje

20

– tečaj

30

– seminar

15

– delavnica

20

– na občinski ravni

10

– na regijski ravni

20

– na državni ravni

30

Delovanje:
– 5 let

5

– 10 let

10

– 15 let

15

– 20 let in več

20

5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava
na javni razpis – druga društva in organizacije«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih občine.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis;
– preglednico izvedenih programov
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2007;
– finančno poročilo za leto 2006;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zak
ljučnega računa za leto 2006.
7. Informiranje kandidatov
Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu občine v času uradnih ur in na spletni strani Občine Radlje ob Dravi www.
radlje.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisno dokumentacijo dobite na tel.
02/887-96-30.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o sofinanciranju programov v 15
dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 478-3/07-121
Ob-25389/07
Na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03, 77/03) ter občinskega
Programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2007 Občina Kočevje
objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnin
1 – Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2 – Predmet prodaje in začetna cena
Predmet prodaje so naslednja službena
stanovanja, zasedena z najemniki, ki imajo
z Občino Kočevje sklenjene najemne pogodbe za določen čas – do konca opravljanja del pri sedanjem delodajalcu. Kupec, ki
ni hkrati tudi najemnik, v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona, vstopi v pravni položaj najemodajalca, saj sprememba
lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa
najemna razmerja.
A – zasedeno stanovanje št. 19, Kidričeva ul. 7, parc. št. 1301, 279.ES, k.o. Kočevje, v velikosti 53,62 m².
Začetna cena: 44.510 EUR.
B – zasedeno stanovanje št. 12, Kidričeva ul. 8, parc. št. 1322, 1.ES, k.o. Kočevje, z oznako stanovanja 12.E, velikosti
78,58 m².
Začetna cena: 65.222 EUR.
C – zasedeno stanovanje št. 6, Roška c.
12, parc. št. 1605, k.o. Kočevje, v velikosti
44,88 m².
Začetna cena: 25.133 EUR.
D – nezasedeno stanovanje št. 6, Trg
zbora odposlancev 10, parc. št. 1213/2, k.o.
Kočevje, v velikosti 79,63 m².
Začetna cena: 73.260 EUR.
E – zasedeno stanovanje št. 2, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES
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z oznako stanovanja 2.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 52,35 m².
Začetna cena: 45.160 EUR.
F – zasedeno stanovanje št. 3, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES
z oznako stanovanja 3.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 111,20 m².
Začetna cena: 91.000 EUR.
G – zasedeno stanovanje št. 7, Trg zbora
odposlancev 12c, parc. št. 1210/2, 1086.ES
z oznako stanovanja 7.E, k.o. Kočevje, v
velikosti 111,15 m².
Začetna cena: 89.550 EUR.
H – nezasedeno stanovanje št. 9, Trg
zbora odposlancev 12c, parc. št. 1210/2,
1086.ES z oznako stanovanja 9.E, k.o. Kočevje, v velikosti 61,80 m².
Začetna cena: 63.042 EUR.
I – zasedeno stanovanje št. 17, Turjaško
naselje 10, parc. št. 1031/2, 1031/5, 725.
ES z oznako stanovanja 117.E, v velikosti
61,41 m² in 118.E, k.o. Kočevje, v velikosti
47,30 m².
Začetna cena: 70.068 EUR.
J – zasedeno stanovanje št. 17, Ulica heroja Marinclja 3, parc. št. 1500/3, z oznako
stanovanja 117.E, k.o. Kočevje, v velikosti
74,96 m².
Začetna cena: 65.815 EUR.
3 – Metoda prodaje: stanovanja se bodo
v skladu z 29/2. členom Uredbe prodajala
po metodi javne ponudbe. Udeleženci razpisa morajo tako v zaprtih kuvertah poslati ponudbo za nakup določenega stanovanja ter
pri tem določiti ceno, ki jo za to stanovanje
ponujajo (najmanj začetno ceno). V primeru,
da bo za določeno stanovanje prispelo več
ponudb (dve ali več), se bo med temi ponudniki opravila licitacija.
4 – 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 400
EUR. Licitacija za stanovanja, za katera bo
prispela več kot ena ponudba, se bo izvedla
v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c.
26 v Kočevju, datum bo določen naknadno
in sporočen vsem udeležencem.
Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno.
Najemniki službenih stanovanj imajo pod
enakimi pogoji predkupno pravico, kar pomeni, da jim do konca dražbe ni potrebno
višati do tedaj najvišje dosežene cene, ampak jo zgolj izenačevati.
5 – Kdo lahko sodeluje v postopku:
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, najemniki in drugi, ki lahko
v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji pridobivajo nepremičnine.
Na razpisu ne morejo sodelovati osebe,
ki v skladu z 41. členom Uredbe ne morejo
kot dražitelji sodelovati na dražbi (osebe,
ki so sorodstveno ali drugače povezane s
cenilcem ali člani občinske komisije, pristojne za razpolaganje z občinskim premoženjem).
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 znaša 10% od začetne cene,
postavljene za posamezno stanovanje, iz 2.
točke tega razpisa.
Kupcu se kavcija všteje v pogodbeno
ceno, neuspelim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi licitacije.
7 – Vsebina, rok in način ponudbe:
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti potrdilo o
vplačilu kavcije ter navesti naslednje:
– 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,
– navedbo nepremičnine (stanovanja), ki
ga želi kupiti, in ponujeno ceno,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije,
– izjavo, da pri osebi niso podani pogoji
iz 41. člena Uredbe, ki preprečujejo sodelovanje na licitaciji (izpisek člena Uredbe je
mogoče dobiti skupaj s pomožnim obrazcem za prijavo na javni razpis).
Udeleženec na javnem razpisu lahko
zgornje podatke navede na pripravljenem
obrazcu ali na svoji lastni listini.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za nakup nepremičnine – (navedba konkretnega stanovanja), ne odpiraj – ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v roku 15 dni od objave
javnega razpisa 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. ure
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 – Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe:
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni
po zaključku licitacije. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov,
ki so na njegovi strani, se pogodbe ne sklene ter se zadrži njegovo kavcijo.
Kupec mora plačati celotno kupnino v
enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje
št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
Kupec, s katerim se sklene pogodba, je
tudi dolžan plačati stroške postopka (cenitev, notarski stroški overitve) ter davek na
promet nepremičnin.
9 – Drugo:
Župan lahko v skladu s 3. in 51. členom
Uredbe ustavi postopek prodaje nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe
iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v
takem primeru pravico do povrnitve neka-
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terih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem
na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (M. Bence 01/893-82-35
ali D. Marinč 01/893-82-45) ali osebno na
Oddelku za proračun, finance in upravljanje
premoženja, in sicer v času uradnih ur:
– ponedeljek od 7.30 do 10. in od 11.
do 14.30,
– torek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
14.30,
– sreda od 7.30 do 12. ure in od 13. do
17. ure,
– petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do
13. ure.
Občina Kočevje
Št. 411-1/05-121
Ob-25391/07
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), sklepa 33. redne seje Komisije
za vodenje, nadzor postopkov pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja z zemljišči in
objekti last Občine Kočevje z dne 13. 7.
2007 in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe
Prodaja poslovnega prostora v Kočevski
Reki 24, ki stoji na parc. št. 17/6, k.o. Kočevska Reka, v izmeri 22,46 m2 (frizerski
salon).
Poslovni prostor je nezaseden in se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša:
– poslovni prostor št. 1 (frizerski salon)
11.100,50 €.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi
kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo
konkretne nepremičnine nosi prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
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01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti kuverti
mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine
– (navesti konkretno nepremičnino) – Ne
odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje, pri Mojci Bence, tel.
01/893-82-35.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje
Št. 352-33/2007-1
Ob-25401/07
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ob uporabi določb Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in
34/04) ter Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB in
105/06) objavlja
javni razpis
za oddajo tržnih stanovanj v najem za
določen čas
1. Predmet razpisa
1.1. Občina Postojna (v nadaljevanju:
razpisnik) razpisuje zbiranje ponudb za oddajo v najem 3 tržnih stanovanj za določen
čas, ki bodo uspelim upravičencem oddana
v najem v letu 2007. Lastnik stanovanj je
Občina Postojna, s katero bodo tudi sklenjene najemne pogodbe.
1.2. Predmet oddaje so naslednja stanovanja:
– Dvosobno stanovanje na podstrešju
stanovanjske hiše na naslovu Ulica Prekomorskih brigad 6 v Postojni, št. stanovanja
135, s površino 59,96 m2, za izhodiščno najemnino v višini 183,95 EUR.
– Štirisobno stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica
Vilka Kledeta 3 v Postojni, št. stanovanja 46,
s površino 81,51 m2, za izhodiščno najemnino v višini 248,76 EUR.
– Dvosobno stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Ulica
Prekomorskih brigad 6 v Postojni, št. stano-
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vanja 125, s površino 46,35 m2, za izhodiščno najemnino v višini 137,96 EUR.
Stanovanja bodo predvidoma vseljiva
v mesecu oktobru 2007 in se oddajajo za
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo.
Varščina se po poteku najemnega razmerja
najemniku vrne pod pogoji, ki jih podrobneje
določa najemna pogodba.
Izhodiščna najemnina za dodeljena stanovanja je določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
(Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) in se
usklajuje mesečno z rastjo cen življenjskih
potrebščin v Republiki Sloveniji.
2. Razpisni pogoji
2.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve
profitnega stanovanja po tem razpisu, so:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– stalno prebivališče na območju Občine
Postojna in
– dohodki gospodinjstva prosilca v obdobju leta dni pred tem razpisom morajo
presegati odstotke dohodkov, ki jih za oprostitev plačila lastne udeležbe in varščine
predvideva Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem v 1. in 2. odstavku
9. člena.
3. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
3.1. Priloge k vlogi
Interesenti za najem stanovanja morajo
k vlogi na razpis priložiti:
– podatke o najemniku in osebah, ki
bodo z njim uporabljale stanovanje,
– višino ponujene mesečne najemnine,
– potrdilo o skupnem neto dohodku
gospodinjstva v obdobju 1 leta pred razpisom ter
– potrdilo o izplačanih zadnjih treh neto
plačah zase in za vse bodoče uporabnike.
3.2. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo
interesentov za najem posameznega stanovanja več, bodo pri oddaji stanovanja poleg
splošnih pogojev (državljanstvo RS, stalno
bivanje v Občini Postojna) upoštevani še višina ponujene najemnine in materialno stanje vlagatelja in njegovih družinskih članov,
pri čemer imajo prednost tisti vlagatelji, pri
katerih predstavlja višina profitne najemnine
manjši delež v družinskem dohodku.
4. Oddaja vloge
Zainteresirani lahko dvignejo vlogo za
oddajo ponudbe v sprejemno-informacijski
pisarni Občine Postojna (št. 3/2) ali na spletni strani www.postojna.si med aktualnimi
razpisi.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno 8. 10. 2007, do 12. ure, na naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, s pripisom (Javno zbiranje ponudb
– oddaja tržnih stanovanj za določen čas).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje vloga za pravočasno, kolikor je oddana
kot priporočena najkasneje dne 8. 10. 2007.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni v 8 dneh po prejemu poziva za
dopolnitev, sicer se te vloge kot nepopolne
zavrnejo.
5. Izbira najugodnejšega ponudnika in
sklenitev najemne pogodbe: najugodnejši
ponudniki bodo izbrani najkasneje v roku
15 dni po izteku roka za zbiranje ponudb.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri
najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponu-

dniki bodo morali z najemodajalcem skleniti
najemno pogodbo najkasneje v 8 dneh po
pravnomočnosti sklepa o izbiri. V primeru,
da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe in se pogodba lahko sklene z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
6. Občina Postojna si pridržuje pravico,
da najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Občina Postojna
Št. 030-23/2007
Ob-25509/07
Občina Slovenska Bistrica na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05-UPB4) in
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS,
št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
programa predšolske vzgoje in varstva
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije
za izvajanje programa predšolske vzgoje
in varstva na območju Občine Slovenska
Bistrica.
Občina Slovenska Bistrica bo koncesijo
podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, ki
izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov, kot so:
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva
za šolstvo in šport Republike Slovenije o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– da ima odločbo MŠŠ o vpisu v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja;
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi
delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter
ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki
ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven
program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za
splošno izobraževanje,
– da ima poslovni in letni delovni načrt,
– da izvaja oziroma bo izvajal najmanj
9-urni dnevni program glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– da ima izdano publikacijo za starše, s
katero predstavi program, ki ga izvaja ter
vsebine in metode dela,
– da bo opravljal dejavnost za ceno programa, kot ga določa občinski svet.
Koncesija se podeli za določen čas za
obdobje 20 let z možnostjo podaljšanja. Pričetek izvajanja programa je 1. 10. 2007.
Koncesija se podeli za najmanj 2 oddelka prvega in najmanj za 2 oddelka drugega
starostnega obdobja.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec
ali zasebnik, ki izpolnjuje pogoje določene
za izvajanje javno veljavnih programov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki morajo biti priložena pri prijavi:
– veljavno dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– odločbo Ministrstva za šolstvo in šport
o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi
strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo,
– dokazilo, da razpolaga z ustreznimi
poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo
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normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– pozitivno mnenje Strokovnega sveta
Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– poslovni načrt in letni delovni načrt,
– izjavo, da bo izvajal najmanj 9 urni
dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– izvod publikacije za starše s katero
predstavlja program, ki ga izvaja ter vsebino in metode dela,
– izjavo, da bo opravlja dejavnost za
ceno programa, kot jo določa Občinski
svet.
3. Merila za izbor ponudnika
Ocena objekta, prostora in opreme –
največ 30 točk. Ocenjuje se funkcionalnost
objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, število in kvaliteta igral, dostop in
parkirna mesta.
Lokacija vrtca – največ 30 točk. Večje
število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost
opravljal v središču posameznega območja.
Rok pričetka izvajanja javne službe
– največ 30 točk. Ocenjuje se odstopanje
od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu
določen. Za vsakih 10 dni nad določenim
rokom dobi ponudnik eno točko manj.
4. Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti
oznako »Ne odpiraj – koncesija vrtec« in
navedenega naslovnika, na zadnji strani
pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo oddajo v glavni pisarni Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310

Št.
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Slovenska Bistrica, ali pošljejo po pošti na
naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica.
5. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele v glavno pisarno Občine
Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
Slovenska Bistrica, najkasneje do torka, dne
2. 10. 2007 do 13. ure.
6. Komisija v roku 8 dni po odpiranju
ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na
podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o
ocenjevanju izdela poročilo, ter na podlagi
ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku, na predlog komisije, občinska uprava v roku 15 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene
koncesijsko pogodbo s koncedentom v roku
15 dni od pravnomočnosti odločbe.
7. Če se na razpis javi le en ponudnik in
ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent
z njim sklene koncesijsko pogodbo.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v glavni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, ali jo zahtevajo po e-pošti
na naslovu: zlatka.mlakar@slov-bistrica.si.
Prav tako pa bo razpisna dokumentacija na
voljo na uradni spletni strani občine: www.
slovenska-bistrica.si
9. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, Slovenska Bistrica, pri
Ireni Jereb na tel. 02/843-28-20, 843-28-22
ali Zlatki Mlakar na tel. 02/843-28-32, vsak
delavnik od 9. do 12. ure.
Občina Slovenska Bistrica
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Javne dražbe
Št. 478-31/2007

Ob-25686/07
Preklic
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
7, Kostanjevica na Krki, objavlja preklic javne dražbe za odprodajo nepremičnega premoženja Občine Kostanjevica na Krki – za
predmet prodaje pod zaporedno številko 5.
I. Prekliče se objava javne dražbe za odprodajo nepremičnega premoženja Občine
Kostanjevica na Krki, in sicer v delu, ki se
nanaša na predmet prodaje pod zaporedno številko 5 – na »nepremičnino parc. št.
1459/8 – travnik v izmeri 7 64 m2, vpisano
v zemljiškoknjižnem vložku št. 2016, k.o.
Kostanjevica«, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 83 z dne 14. 9. 2007, pod
št. 478-31/2007, Ob-24704/07.
II. Ta preklic velja takoj.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 352-27/2007/6
Ob-25290/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Programa prodaje državnega stvarnega premoženja za leti 2006 in 2007 (Ur. l.
RS, št. 116/05) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje, izklicna cena in
ogled:
I. Dvosobno stanovanje št. 4, v izmeri
67,81 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Ul.
dr. Antona Korošca 3, Sv. Jurij ob Ščavnici, parc. št. 187/4, ZKV, 256, k.o. Jamna
– prazno.
a) Izklicna cena: 22.400,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33
ali 02/522-43-01 (tajništvo).
II. Dvosobno stanovanje št. 5, v izmeri
70,67 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Ul.
dr. Antona Korošca 3, Sv. Jurij ob Ščavnici, parc. št. 187/4, ZKV, 256, k.o. Jamna
– prazno.
a) Izklicna cena: 27.700,00 €.
c) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33 ali
02/522-43-01.
III. Enosobno stanovanje št. 5, v izmeri
36,10 m2, v 2. nadstropju, na naslovu Ul.
Gradnikove brigade 10, Vipava, parc. št.
439.S, ZKV 1436, k.o. Vipava – prazno.
a) Izklicna cena: 34.295,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel.
05/303-43-01.
IV. Dvosobno stanovanje št. 3, v izmeri
56,39 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Mačkovci št. 48 b, Mačkovci, parc. št. 733/2, zk.
vl. št. 229, k.o. Mačkovci – prazno.
a) Izklicna cena: 15.600,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru z Miro Prelec, tel. 02/522-43-33
ali 02/522-43-01 (tajništvo).
V. Dvosobno stanovanje št. 16, v izmeri
56,74 m2, v 3. nadstropju, na naslovu Ul.

talcev 4, Deskle, parc. št. 381/1, zk. vl. št.
706, k.o. Deskle – prazno.
a) Izklicna cena: 35.470,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem dogovoru z Ivanom Bratužem, tel.
05/303-43-01.
2. Najnižji znesek zvišanja: najnižji znesek zvišanja je 200 €.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.
4. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin.
5. Kavcija:
Ponudniki morajo do 9. 10. 2007 do 12.
ure vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicne številke:
a) Za
stanovanje
pod.
I.:
28
17116-2990008-48014407.
b) Za
stanovanje
pod
II.:
28
17116-2990008-48014507.
c) Za
stanovanje
pod
III.:
28
17116-2990008-48014607.
d) Za
stanovanje
pod
IV.:
28
17116-2990008-48014707.
e) Za
stanovanje
pod
V.:
28
17116-2990008-48014807.
Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
končanem postopku javne dražbe.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do
zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«,
– stanovanja so etažno in zemljiško
knjižno neurejena,
– uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni
po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
– kupec mora nepremičnine prevzeti v
roku 15 dni od plačila celotne kupnine,
– vse morebitne stroške, ki bi nastali v
zvezi s prodajo, plača kupec,
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni
do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.

7. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 10. 10. 2007, ob
12. uri, v sejni sobi na naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ul. 4, medetaža.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo
pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javni dražbi.
Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni
na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni
organ.
Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer
vračila kavcije, davčno oziroma ID št. za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-25287/07
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 62/99,
40/01, 75/03 in 127/03) in sklepa Občinskega sveta občine Črna na Koroškem z dne
23. 4. 2007, Občina Črna na Koroškem s
sedežem v Črni na Koroškem, Center 101,
razpisuje
javno dražbo
ki bo v ponedeljek, 8. 10. 2007, ob 11.
uri v prostorih Občine Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, sejna
soba, 2. nadstropje, za prodajo naslednje
nepremičnine:
1. Nepremičnina, v naravi tri sobno stanovanje na naslovu Rudarjevo 23 A, Črna
na Koroškem, s koristno površino 77,74 m²,
stoječa na par. št. 61/21, 62/24 in 69/3, k.o.
Črna, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih in napravah ter zemljišču, za
izklicno ceno 44.379,62 EUR.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene za nepremičnino na par. št.
61/21, 62/24 in 69/3, k.o. Črna, znaša 400
EUR.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za
omenjeno nepremičnino.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Varščino je potrebno plačati pred javno
dražbo na transakcijski račun Občine Črna
na Koroškem 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup stanovanja znaša
10% od vrednosti stanovanja.
2. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi.
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Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj
nastopa pri nakupu stanovanja, za katerega
je plačal varščino. V primeru, da dražitelj z
nakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v kupnino.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni, iz katerega bo razvidno, da imajo sedež
na območju Republike Slovenije, in fizične
osebe s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za
licitiranje.
4. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina
pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine je
bistveni element pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine, se pogodba šteje
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiško
knjižnim prenosom se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
5. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo po tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Ob-25373/07
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v skladu s
sklepom seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 14. 5. 2007, Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
II. Predmet prodaje in izklicna cena:
1. poslovni prostor – lokal št. 2, v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 28,90 m², vložek št. 190/2,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 19.400,00 EUR.
2. poslovni prostor – lokal št. 3, v kleti
objekta Sokolska ulica 44, Maribor (nezaseden), v izmeri 33,60 m², vložek št. 190/3,
k.o. Studenci.
Izklicna cena je 22.600,00 EUR.
3. poslovni prostor – lokal št. 19, Koroška cesta 105, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 95,73 m², vložek št. 2008/9,
k.o. Koroška vrata.
Izklicna cena je 45.500,00 EUR.
4. poslovna stavba, Plinarniška ulica 29,
Maribor (nezasedena), parcelna št. 530, vložek št. 39 – stavba v izmeri 455,00 m² in
dvorišče v izmeri 561,00 m², parcelna št.
531 – njiva v izmeri 270,00 m² in parcelna
št. 532 – sadovnjak v izmeri 657,00 m2,, obe
vložek št. 270, vse k.o. Melje.
Izklicna cena je 120.700,00 EUR.
5. poslovni prostor v objektu Celestrina
1, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 236,73 m² (poslovni prostor št. 1, v pritličju – 2. etaža, v izmeri 154,91 m² in prostor v kleti – 1. etaža, v izmeri 81,82 m²),

parcelna št. 274/4, št. vložka 231, k.o. Celestrina.
Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Mariboru vknjižba etažne lastnine pod
DN 3009/2007.
Izklicna cena je 95.400,00 EUR.
6. poslovni prostor v kleti objekta Framska ulica 9, Maribor (zaseden z najemnikom), v izmeri 52,55 m², vložek št. 2037/33,
k.o. Tabor.
Izklicna cena je 30.500,00 EUR.
7. poslovni prostor št. 1 v pritličju – 2.
etaža, Koroška cesta 19, Maribor (zaseden
z najemnikom) v izmeri 41,90 m², vložek št.
1716/9, k.o. Maribor-Grad.
Izklicna cena je 35.900,00 EUR.
8. poslovni prostor v objektu Meljska
cesta 57, Maribor (nezaseden), v izmeri
125,51 m2 (poslovni prostor v pritličju – 2
etaža, v izmeri 82,02 m², WC v pritličju – 2.
etaža, v izmeri 1,24 m² in kletni prostor – 1.
etaža, v izmeri 42,25 m²), parcelna št. 313,
vložek št. 137, k.o. Melje.
Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Mariboru vknjižba etažne lastnine pod
DN 3103/2007.
Izklicna cena je 57.900,00 EUR.
9. poslovni prostor v objektu Nasipna ulica 61, Maribor (zaseden z najemnikom), v
izmeri 36,75 m² (poslovni prostor št. 1, v
kleti, 1. etaža, v izmeri 34, 60 m² in kletni
prostor v 1. etaži, v izmeri 2,15 m²), parcelna
št. 1495/1, vložek št. 3287, k.o. Pobrežje.
Za predmetni objekt je predlagana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru
vknjižba etažne lastnine pod DN 17902/2006
in DN 17903/2006.
Izklicna cena je 11.100,00 EUR.
10. poslovni prostor, št. 8 v pritličju objekta Slovenska ulica 8, Maribor (zaseden z
najemnikom), v izmeri 25,69 m², vložek št.:
1610/5, k.o. Maribor-Grad.
Izklicna cena je 18.800,00 EUR.
11. poslovna stavba Sokolska ulica 19,
Maribor (zaseden z najemnikom), parcelna
št.: 1075, stavba v izmeri 266,00 m², vložek
št. 2135, k.o. Studenci.
Dostop do predmetne stavbe je preko
parcele št. 1949/2 (služnost dostopa ni urejena).
Izklicna cena je 145.600,00 EUR.
12. poslovni prostor v pritličju objekta,
Ulica Staneta Severja 7, Maribor (zaseden
z najemnikom), v izmeri 78,93 m², parcelna
št. 1621/1, vložek št. 1317, k.o. Spodnje
Radvanje.
Za predmetni objekt etažna lastnina še
ni vzpostavljena.
Izklicna cena je 73.700,00 EUR.
13. poslovni prostor pritličju objekta, Ulica Staneta Severja 7a, Maribor (zaseden z
najemnikom), v izmeri 64,93 m², parcelna
št. 1621/1, vložek št. 1317, k.o. Spodnje
Radvanje.
Za predmetni objekt etažna lastnina še
ni vzpostavljena.
Izklicna cena je 60.600,00 EUR.
III. Znesek višanja
Znesek višanja za vse nepremičnine je
200,00 EUR.
Pri enaki ponudbi je najnižji znesek višanja 40,00 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Uspeli dražitelj mora v roku 30 dni po
opravljeni javni dražbi podpisati prodajno
pogodbo.
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Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v roku 8 dni
od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Maribor št.
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če
kupec ne poravna kupnine na določen način
v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se
opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo
izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu
celotne kupnine.
VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne
dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih
Mestne občine Maribor – klet (sejna soba),
Ulica heroja Staneta 1, Maribor, dne 9. 10.
2007, ob 9. uri.
VII. Višina kavcije: dražitelji morajo do
vključno 6. 10. 2007 plačati kavcijo v višini
10% od navedene izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.
01270-0100008403-UJP Urad Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo kavcije za javno
dražbo nepremičnin« in oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina.
VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje
kavcije
Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
(kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 10
dni po opravljeni javni dražbi.
Če kupec ne podpiše prodajne pogodbe
ali ne plača kupnine, organizator zadrži njegovo kavcijo.
IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS
oziroma na območju države članice EU in
fizične osebe, ki so državljani RS oziroma
državljani države članice EU. Pravne osebe
morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni.
Fizične osebe pa potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od
30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši
od 30 dni, fot. dokazila o državljanstvu in
izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(original) in priložiti celotno številko TR računa (štev. banke in štev. računa) za primer
vračila kavcije.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti pisno notarsko overjeno
pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne
dražbe.
Državljani oziroma pravne osebe države
članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih
izdajajo institucije v njihovih državah, ki so
enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil
– potrdila o plačanih davkih in prispevkih, ne
morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo,
da imajo plačane davke in prispevke.
Vsa dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku.
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X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
– Davščine v izklicno ceno niso zajete in
jih plača kupec.
– Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe javne dražbe.
– Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi
s prenosom lastninske pravice, vključno z
notarskimi stroški.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
– Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
(prodaje) s stvarnim premoženjem last Mestne občine Maribor, v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03).
XI. Informacije
Za vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na telefon: 02/220-14-11. Za ogled nepremičnin
se lahko interesenti predhodno najavijo na
telefon: 02/220-14-11.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Mestne občine Maribor,
www.maribor.si, rubrika Razpisi.
XII. Ustavitev postopka: pristojna komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja (prodaje) s soglasjem župana lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavi.
Mestna občina Maribor
Ob-25392/07
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice objavlja v skladu z Uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv
in
sedež
organizatorja javne dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel.
07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-pošta:
obcina.brezice@brezice.si.
2. Predmet prodaje
2.1. Predmet prodaje so nepremičnine
parc. št. 64/2.S – stavbišče v izmeri 110 m2,
parc. št. 1469/2 – travnik v izmeri 397 m2,
parc. št. 4659 – njiva v izmeri 1308 m2 ter
parc. št. 4791 – njiva v izmeri 881 m2, vse
vpisane pri vl. št. 1439, k.o. Krška vas po
izklicni ceni 34.661,90 EUR. Nepremičnine
pod to točko se prodajajo skupaj.
2.2. Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 1029/1 – njiva v izmeri 3915 m2 ter
parc. št. 72.S – stavbišče v izmeri 705 m2,
obe vpisani pri vl. št. 729, k.o. Globočice, po
izklicni ceni 24.531,24 SIT. Nepremičnini se
prodajata skupaj.
3. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali fizična oseba, državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da najkasneje 8. 10.
2007 po pošti oziroma do najkasneje 14.30
istega dne, osebno na sedež Občinske
uprave Občine Brežice, Cesta prvih borcev
18, pisno prijavi svojo udeležbo in predloži
naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih (samo pravne osebe in s.p.),
staro največ 30 dni,
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani
oziroma tuje pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled),
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
tudi zakoniti zastopnik pravne osebe),
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem 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.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško,
št. 01209-0100008385 z navedbo »Varščina
za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
5. Pravila javne dražbe:
– Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 250,00 EUR.
– Nepremičnine se prodajajo posamezno. Nepremičnine se prodajajo po načelu:
»videno-kupljeno«.
– Davščine na promet z nepremičninami, druge davke in druge dajatve, stroške
notarja in stroške v zvezi s prenosom lastništva, ki v izklicni ceni niso zajeti, nosi in
trpi kupec.
– Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
– Ugovore zoper dražbeni postopek je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. O morebitnih ugovorih odloči komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja
s stvarnim premoženjem Občine Brežice
nemudoma.
– Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se

dražiteljem povrne vplačana varščina brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
6.1. Prodajna pogodba za nepremičnine
iz točk 2.1 in 2.2 se sklene pod sledečimi
pogoji:
– Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ …).
– Pri nepremičninah iz točke 2.1 in točke
2.2 te dražbe zaradi objave prodaje kmetijskih zemljišč na oglasni deski Upravne
enote na oglasni deski, uspeli dražitelj pridobi možnost skleniti prodajno pogodbo,
se mu varščina všteje v znesek kupnine,
v nasprotnem primeru se mu vrne v roku
10 dni od izteka objave. Pogodba se v takšnem primeru sklene v roku 15 dni od
izteka objave. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše iz razlogov, ki so
na njegovi strani, zadrži Občina Brežice
njegovo varščino.
– Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti iz prve alineje te točke v roku 10 dni
od uspele dražbe, se šteje, da od ponudbe
odstopa, in se iz položene varščine plačajo
stroški izvedbe javne dražbe, preostali del
varščine pa obdrži Občina Brežice.
– V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško,
št. 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete
prodaje pod točko 2.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba je razpisana na dan 9. 10.
2007, s pričetkom ob 13. uri in bo potekala
v sejni sobi Občine Brežice, Cesta prvih
borcev 18, 8250 Brežice.
Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1. in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 07/499-15-44 (kontaktna
oseba: Samo Zorko), faks 07/499-00-52,
e-pošta: obcina.brezice@brezice.si. Ogled
nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Št. 3502-0339/2007-183
Ob-25402/07
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02-ZJU), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) in sklepa Komisije za
vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Mestne občine Murska Sobota z
dne 14. 9. 2007
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe so nezazidana
stavbna zemljišča, ki se nahajajo na območju Severno obrtno industrijske cone mesta
Murska Sobota v k.o. Nemčavci, in sicer:
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– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.
– parc. št.

539/14
539/12
539/29
539/30
539/31
539/32
539/33
539/34
539/35

površine
površine
površine
površine
površine
površine
površine
površine
površine

8.473 m²
16.288 m²
2.914 m²
2.915 m²
2.916 m²
2.916 m²
5.831 m²
5.830 m²
2.915 m²

Izklicne cene ne vključujejo DDV po stopnji 20%.
Predmetno območje se ureja z Odlokom
o sprejetju zazidalnega načrta za severno
obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 8/04) ter je namenjeno
izgradnji objektov za različne gospodarske
dejavnosti.
II. 1. Na javni dražbi lahko sodelujejo domače fizične in pravne osebe ter tujci, ki
izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS, ki morajo pred začetkom
javne dražbe predložiti komisiji naslednje
dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za fizične osebe ali izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo o plačilu kavcije v višini 10% od
izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili,
vplačano na transakcijski račun Mestne občine Murska Sobota, št. 01280-0100011405,
z navedbo »Plačilo kavcije za javno dražbo
nepremičnin«,
– pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
2. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
viša ceno je 2.000 EUR.
3. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je
predmet dražbe.
4. Uspešni dražitelj je dolžan v 15 dneh
po javni dražbi skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v 8 dneh od
podpisa pogodbe. Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino, neuspelemu dražitelju pa vrne
brezobrestno v 8 dneh po izvedeni dražbi. Če uspeli dražitelj odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade vplačana kavcija v korist Mestne občine
Murska Sobota.
6. Prodaja nepremičnin se izvede po načelu »videno – kupljeno«.
7. V izklicni ceni zemljišča niso zajeti
stroški komunalne infrastrukture, ki jo izbrani dražitelj plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
8. Uspešni dražitelj – kupec je dolžan
začeti z gradnjo na zemljišču najpozneje do
30. 6. 2008. Rok začetka gradnje je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni
po izklicni ceni

Št.
275.373,00 EUR
140.077,00 EUR
48.081,00 EUR
48.098,00 EUR
48.114,00 EUR
48.114,00 EUR
96.212,00 EUR
96.195,00 EUR
48.098,00 EUR

9. V izklicni ceni niso vključene davščine,
stroški pogodbe in zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih plača kupec.
10. Mestna občina Murska Sobota lahko
na podlagi tega razpisa postopek prodaje
ustavi do sklenitve pravnega posla.
11. Javna dražba bo v ponedeljek 8. 10.
2007 ob 12. uri v sejni sobi urada župana
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje).
Komisija bo javno dražbo izvedla v skladu z
določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
12. Pojasnila v zvezi z javno dražbo in o
nepremičninah lahko dobijo interesenti na
Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa
2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 23 ali po
tel. 02/525-16-24.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 169/07
Ob-25694/07
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251
Moravče, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), na podlagi sprejetih Posamičnih programov prodaje, 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 prodajo nepremičnin v Moravčah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.
Opis predmeta prodaje:
1. Trosobno stanovanje na naslovu Vegova 13, Moravče, št. stan. 7, v II. nadstropju, zasedeno, 64,50 m2, parc. št. 99/33,
ZKV 918, k.o. Moravče. Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo.
a) Izklicna cena: 50.075,00 EUR
2. Dvosobno stanovanje na naslovu Vegova 1, Moravče, št. stan. 11, v II. nadstropju, zasedeno, 53,20 m2, parc. št. 5/1, 6/1,
6/2, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, vse k.o. Moravče.
Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni
vpisano v zemljiško knjigo.
a) Izklicna cena: 43.065,00 EUR
3. Enosobno stanovanje na naslovu Vegova 1, Moravče, št. stan. 11, v II. nadstropju, zasedeno, 42,57 m2, parc. št. 5/1, 6/1,
6/2, 8/1, 8/2, 9/2, 9/3, vse k.o. Moravče.
Etažna lastnina ni urejena, stanovanje ni
vpisano v zemljiško knjigo.
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a) Izklicna cena: 34.141,00 EUR
4. Enosobno stanovanje na naslovu Trg
svobode 4, Moravče, št. stan. 20, v I. nadstropju, zasedeno, 50,86 m2, parc. št. 27,
k.o. Moravče. Etažna lastnina ni urejena,
stanovanje ni vpisano v zemljiško knjigo.
a) Izklicna cena: 27.023,00 EUR
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Informacije in ogled nepremičnin: razpisno dokumentacijo lahko vsi zainteresirani
ponudniki dobijo na vložišču Občine Moravče in na spletnih straneh Občine Moravče (http://www.moravce.si). Dokumentacija
je brezplačna. Ogled stanovanj je možen
po predhodnem dogovoru. Za vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnin
smo dosegljivi na tel. 723-10-44, med 10.
in 12. uro, kontaktna oseba: Nuška Jerman
Ben Amor.
Kriteriji dvigovanja izklicne cene: višanje bo mogoče v zneskih po najmanj 1.000
EUR.
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 kavcijo.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe
na transakcijski račun Občine Moravče
št. 01277-0100001755. Plačilo kupnine v
roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega
posla. Občina Moravče bo kupcu za poravnane pogodbene obveznosti izstavila
račun.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 10% izklicne cene. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Moravče št. 01277-0100001755 s
pripisom »za dražbo, stanovanje št. --« do
ponedeljka, 8. 10. 2007 do 13. ure. Vplačana
kavcija bo neizbranim ponudnikom brezobrestno vrnjena najkasneje 5 dni po izvedeni
dražbi. Vplačana kavcija bo pri izbranemu
ponudniku poračunana pri plačilu kupnine.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
10. 10. 2007 ob 10. uri, v sejni sobi Občine Moravče, na naslovu Vegova 7, 1251
Moravče.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi. Pisne prijave morajo
prispeti na Občino Moravče, Trg svobode 4,
1251 Moravče, s pripisom »za dražbo – št.
stanovanja --« najkasneje do 9. 10. 2007
do 12. ure. Poleg prijave mora posamezni
dražitelj do začetka dražbe za sodelovanje na dražbi komisiji predložiti dokazilo o
plačilu kavcije in parafirano kupoprodajno
pogodbo.
Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno kupljeno. Predpisane davčne dajatve
in stroške notarskih overitev plača kupec.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo izkazani
stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Moravče
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Razpisi delovnih mest
Ob-25403/07
Preklic
Svet Centra za socialno delo Tržič,
Usnjarska ulica 3, 4290 Tržič objavlja preklic razpisa za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo
Tržič, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,
št. 81/2007 z dne 7. 9. 2007.
Svet Centra za socialno delo Tržič
Ob-25375/07
Sprememba
V javnem natečaju Občine Sevnica, Glavi trg 19a, Sevnica, za prosti delovni mesti
v občinski upravi, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 81/07, Ob-24255/07, se spremeni rok za vložitev prijave, in sicer je rok
za oddajo (na pošto) 29. 9. 2007.
Občina Sevnica
Št. 110-262/2007-31111
Ob-25286/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.

Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1100-10/2007
Ob-25374/07
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana, na
podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena Sklepa o organizaciji in začetku dela Zavoda za
gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93,
3/94, 43/94, 15/98, 72/02 in 112/06) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja / direktorice Zavoda za gozdove Slovenije.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba gozdarske,
ekonomske, pravne ali managerske smeri,
– pet let delovnih izkušenj na vodilnih
mestih,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
Splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta so: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna smer izobrazbe ter leto in ustanova,
na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih mestih,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano 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.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru z
natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina in izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v državah
EU in drugih razvitejših državah sveta.
Zaželeno je tudi, da kandidati predložijo
vizijo razvoja in dela Zavoda za gozdove v
naslednjem mandatu.
Izbrani/a kandidat/ka bo na razpisano
delovno mesto imenovan/a za štiriletno
mandatno obdobje.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje najkasneje v 8 dneh po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na

spletni strani Ministrstva za javno upravo,
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000
Ljubljana.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Vsi prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, tel.
01/478-91-44.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Št. 02-580/07
Ob-25393/07
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na
podlagi 13. člena Statuta razpisuje delovno
mesto
strokovnega direktorja onkološkega
inštituta (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– naziv visokošolskega učitelja medicinske fakultete,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj s strokovnim vodenjem,
– da predloži program strokovnega dela
in razvoja OI.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev,
– program strokovnega dela in razvoja OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki
inštitut Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-25404/07
Svet Centra za socialno delo Tržič razpisuje na podlagi 35. člena Zakona o Zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US:
U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98,
36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 56. in 57.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 3/07 (23/07, 41/07-popr.), 114/06-ZUTPG) ter 22. in 22.a člena Statuta Centra za
socialno delo Tržič in Sklepa Sveta centra z
dne 31. 8. 2007 prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Tržič.
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še pogoje, ki jih določa 56. in 57. člen Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07 (23/07,
41/07-popr.), 114/06-ZUTPG):
– da imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj in
opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
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– da imajo višjo strokovno izobrazbo iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj
pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva in
opravljen strokovni izpit po tem zakonu;
– da imajo opravljen program za vodenje
socialno varstvenega zavoda, ki ga določi
Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom RS za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Če tega programa ne opravi v roku,
mu mandat na podlagi zakona preneha.
Kandidati naj ob prijavi predložijo okvirni
program dela in razvoja centra za mandatno
obdobje.
Mandat direktorja/direktorice traja 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, 4290 Tržič, z
oznako »za razpisno komisijo«.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
določenim z zakonom.«
Svet Centra za socialno delo Tržič
Št. 110-246/2007
Ob-25405/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-265/2007-31111
Ob-25406/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Civilnem oddelku Okrožnega sodišča v
Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-25496/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
1. Podsekretar/Podsekretarka za pravne zadeve v Tajništvu Občine Tržič
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: Podsekretar.
Opis del in nalog:
– po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v postopkih pred državnimi
organi in drugimi institucijami,
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na
naloge vseh notranjih organizacijskih enot
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občinske uprave in sodeluje pri kadrovskih
zadevah,
– za potrebe organov občine pripravlja
tolmačenja posameznih določil splošnih
pravnih aktov občine,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
o koncesijah in uporabi javnega dobra ter o
drugih razmerjih, v katera vstopa občina,
– sodeluje pri pripravi pravno – strokovnih podlag za odloke in drugih splošnih
pravnih aktov občine ter skrbi za njihovo
usklajenost z ustavo, zakoni in podzakonskim predpisi,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri; predpisana izobrazba je tudi izobrazba, pridobljena po
študijskem programu druge stopnje, v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (1.
odstavek 87. člena ZJU-UPB3),
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen pravniški državni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke 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,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
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– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, kandidat/kandidatka v
njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu po potrebi.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto Podsekretar za
pravne zadeve v Tajništvu Občine Tržič« ali
na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Ob-25511/07
Svet javnega zavoda Zdravstveni dom
Krško razpisuje delovno mesto
direktorja/ice za mandatno obdobje
4 let.
Pogoj:
– visoka izobrazba zdravstvene smeri,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, kratkim
življenjepisom, dosedanjimi delovnimi izkušnjami ter programom in vizijo razvoja ter
dela zavoda za mandatno obdobje, pošljite
najkasneje do 10. 10. 2007 na naslov: Svet
zavoda Zdravstveni dom Krško, Cesta krških žrtev 132c, 8270 Krško, z oznako »Prijava za razpis direktorja/ice«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Zdravstveni dom Krško
Št. 110-269/2007-31111
Ob-25681/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 17 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-25682/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (UL RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta na položaju
vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar, v
Operativno-tehničnemu sektorju.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge:
– nadomeščanje vodje sektorja,
– načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil,
upravljanja ter obratovanja objektov in naprav,
– načrtovanje in izvajanje investicij,
– priprava letnih planov, projektnih nalog,
finančnih načrtov in javnih naročil v okviru
oddelka,

– opravljanje nalog s področja varstva pri
delu in požarnega varstva,
– izvajane nalog v zvezi z varovanjem
oseb in objektov,
– vodenje predpisanih evidenc.
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. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen 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.
Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z
navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati
pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – vodja oddelka« v 8 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi internega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor RS
Ob-25687/07
Na podlagi 515. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06,
26/07, 33/07, 67/07), določili Akta o ustanovitvi družbe PRVI KAPITAL, d.o.o. in sklepa nadzornega sveta ustanovitelja Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo z
dne 18. 12. 2006 PRVI KAPITAL, poslovno
svetovanje, d.o.o., Trubarjeva ulica 11, 2000
Maribor, objavlja javni razpis za
direktorja/direktorico družbe PRVI KAPITAL, d.o.o., za mandatno dobo 4 let.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati
naslednje razpisne pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja
bančništva, financ ali s področja lastniškega financiranja,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– predstavitev razvojnega načrta družbe,
– poznavanje in izkušnje na trgu kapitalskih naložb s poudarkom na malih in srednje
velikih podjetij,
– poznavanje evropskih in slovenskih regulativ za naložbe s tveganim kapitalom,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– dobro poznavanje dela z računalnikom.
Vloga z življenjepisom in dokazili se pošlje v roku 8 dni od objave razpisa v zaprti kuverti na naslov: Javni sklad Republike
Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva ulica
11, 2000 Maribor, s pripisom »Prijava na
javni razpis za direktorja/direktorico družbe
PRVI KAPITAL, d.o.o. – ne odpiraj«.
Nepopolne in nepravočasne vloge se ne
upoštevajo.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom/kandidatko.
PRVI KAPITAL, d.o.o.
Ob-25688/07
Na podlagi prvega odstavka 21. člena
Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št.
52/02, 51/04) in prvega odstavka 26. člena
Statuta Javne agencije Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije (čistopis št.
08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007 ter št.
010/2006-SA z dne 2. 7. 2007) in skladno z
določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 32/06 – UPB2), Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter v
skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta
Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta

direktorja Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj deset let delovnih izkušenj;
– strokovnjak na področju dela javne
agencije;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– znanje tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva
ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v
enaki stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je
bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem
delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba
kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– in da 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 Javni agenciji RS za
podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence;
– pisna predstavitev vizije razvoja Javne
agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje področja dela javne agencije;
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
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– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let. S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije,
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat odda prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto direktorja Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije«, na naslov:
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje
investicije, Dunajska cesta 156, 1000 Ljub
ljana, in sicer v 15 dneh dni po objavi v
Uradnem listu RS ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Larisa Dražumerič Istenič na tel.
01/589-18-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in drugim kandidatom,
bo izdan pisni sklep posebne natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Ob-25689/07
Na podlagi 9. člena Uredbe o organizaciji,
upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije v tujini (Uradni
list RS, št. 94/06) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
32/06 – UPB2), Zakona o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02) in Pravilnika o plačah in drugih prejemkih zaposlenih delavcev
v predstavništvih Javne agencije Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
z dne 14. 6. 2007 ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije (čistopis številka 08/2006-SA z
dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve
z dne 14. 6. 2007 ter številka 010/2006-SA
z dne 2. 7. 2007) Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
objavlja javni natečaj za zasedbo 3 prostih
delovnih mest, in sicer:
vodja predstavništva slovenskega gospodarstva (m/ž).
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali tehnične ali naravoslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– dobro poznavanje poslovnega okolja v
Republiki Sloveniji in v državi, v kateri deluje
predstavništvo slovenskega gospodarstva;
– najmanj pet let delovnih izkušenj v
mednarodni trgovini;
– znanje uradnega jezika;
– aktivno znanje angleškega jezika in
praviloma tudi jezika države, v kateri deluje
predstavništvo slovenskega gospodarstva;
– znanje dela z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva enaka stopnja izobrazbe in čas pripravništva v enaki stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi 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.
Naloge vodje predstavništva slovenskega gospodarstva so:
– organiziranje dela in opravljanje nalog
predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega programa
dela predstavništva slovenskega gospodarstva;
– priprava predloga letnega finančnega
načrta predstavništva slovenskega gospodarstva;
– izvajanje letnega programa dela ter doseganje ciljev skladno s smernicami;
– vodenje finančnega poslovanja predstavništva slovenskega gospodarstva;
– poročanje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
in Ministrstvu za gospodarstvo.
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,
– in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
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4. izjava o aktivnem znanju angleškega
jezika,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
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. Izbrani
kandidati bodo delo opravljali na delovnem
mestu vodja predstavništva slovenskega
gospodarstva – podsekretar. Z izbranimi
kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas, za tri leta, s polnim delovnim
časom, enomesečnimi pripravami na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidati
bodo delo opravljali na predstavništvih slovenskega gospodarstva, in sicer v Ruski
federaciji v mestu Kazan, v Zvezni republiki
Braziliji v mestu Sao Paulo in v Ljudski republiki Kitajski v mestu Šanghai.
Formalno nepopolne prijave skladno z
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat odda ponudbo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z oznako: »za
javni natečaj za prosto delovno mesto vodja
predstavništva slovenskega gospodarstva
– podsekretar v … (navedba države in mesta)«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156,
1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh po objavi
v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 60 dneh po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
posreduje Larisa Dražumerič Istenič na tel.
01/589-18-71.
Javna agencija Republike Slovenije
za podjetništvo in tuje investicije
Št. 1100-6/2007/3-0023292 Ob-25820/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in 33/07) Ministrstvo za promet,
Langusova 4, Ljubljana, objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Direkcije Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v Ministrstvu za
promet.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem pravne, ekonomske, prometne ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi, Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za promet
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih me-
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stih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi

razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Mariboru, Kopitarjeva ulica 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Direktor Direkcije Republike Slovenije
za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo v Ministrstvu za promet bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
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natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška cesta
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS, ali dnevnem
časopisju ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za promet
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Druge objave
Št. 352-27/2007/6
Ob-25289/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno vabilo
k nakupu zasedenih stanovanj
1. Predmet prodaje, izhodiščna cena in
ogled:
I. Enoinpolsobno stanovanje št. 12 s kletjo, v izmeri 52 m2, v 3. nadstropju, na naslovu Ul. Zvonimira Miloša 12, Izola, ZKV
1637/28, k.o. Izola – zasedeno.
a) Izhodiščna cena: 109.200,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru z najemnikom Nevijem Božičem,
tel. 041/604-663.
II. Enoinpolsobno stanovanje št. 2, v izmeri 47,10 m2, v pritličju, na naslovu Stresova 3, Kobarid, ZKV 711/1, k.o. Kobarid
– zasedeno.
a) Izhodiščna cena: 25.905,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru z najemnikom Vanjem Pajntarjem,
tel. 031/679-809.
III. Trisobno stanovanje št. 10, v izmeri
82,77 m2, v 3. nadstropju, na naslovu Rimska ploščad 1, Ptuj, ZKV 3000/11, k.o. Ptuj
– zasedeno.
a) Izhodiščna cena: 69.800,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru s hčerko najemnice Natašo Bratkovič, tel. 040/711-908.
IV. Dvosobno stanovanje št. 2 s pomožnim prostorom, v izmeri 57,36 m2, v 1. nadstropju, na naslovu Lackova 43, Maribor,
ZKV 1251/11 k.o. Zgornje Radvanje – zasedeno.
a) Izhodiščna cena: 68.000,00 €.
b) Ogleda stanovanja: po predhodnem
dogovoru z najemnikom Stojančem Lazarovom, tel. 051/601-766.
V. Dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 13, v izmeri 89,98 m2, v 2. nadstropju, na naslovu Ul. Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, ZKV 2788/20, k.o. Nova
Gorica – zasedeno.
a) Izhodiščna cena: 103.500,00 €.
b) Ogled stanovanja: po predhodnem
dogovoru z najemnikom Brankom Karbo,
tel. 05/300-28-23.
2. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
3. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah.
4. Kavcija:
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene
izklicne cene za posamezno stanovanje.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).

Sklicne številke:
a) Za
stanovanje
pod.
I.:
28
17116-2990008-48017307.
b) Za
stanovanje
pod
II.:
28
17116-2990008-48017407.
c) Za
stanovanje
pod
III.:
28
17116-2990008-48017507.
d) Za
stanovanje
pod
IV.:
28
17116-2990008-48017607.
e) Za
stanovanje
pod
V.:
28
17116-2990008-48017707.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
5. Drugi pogoji:
– nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ima oseba, ki
zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega
premoženja MNZ s soglasjem predstojnika
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
6. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 8. in 15.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Služba za gradnje in
razpolaganje s stvarnim premoženjem, Cankarjeva 4 (1. nadstropje). Kontaktna oseba:
Saša Renko, tel. 01/428-40-79.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 5 €.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 5 €.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve).
Sklicna številka: 28 17116-240100248017307.
7. Predložitev ponudb
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 9. 10. 2007, najkasneje do 15. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki
na predpisanih obrazcih iz dokumentacije,
in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
8. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki
so vezani na ponudbo najmanj do 10. 12.
2007.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10.
2007, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 649/07
Ob-25495/07
Sekretariat Združenih narodov (OZN)
in Ministrstvo za zunanje zadeve bosta organizirala nacionalne izpite za zaposlovanje mladih strokovnjakov v sistemu OZN
na nižjih rangih P1/P2. Pisni izpiti bodo v
Ljubljani predvidoma 26. februarja 2008 za
naslednja strokovna področja: finance, človekove pravice, informacijska tehnologija,
politične zadeve, programsko ocenjevanje,
okolje in statistika.
Kandidati morajo imeti najmanj prvo stopnjo univerzitetne izobrazbe s strokovnega
področja, iz katerega se bodo prijavili za
izpit. Ne smejo prekoračiti starosti 32 let na
dan 31. december 2008, morajo biti državljani Republike Slovenije in tekoče obvladati angleški ali francoski jezik.
Podrobnosti razpisa so objavljeni na spletni strani OZN: www.un.org/
Depts/OHRM/examin/exam.htm (v angleščini), www.un.org/french/Depts/OHRM/examin/fexam.htm (v francoščini).
Rok za prijavo je 31. oktober 2007, prijave pa je treba poslati direktno na naslov:
UNITED NATIONS 2008 NCRE, Room
S-2575E, Examination and Tests Section,
OHRM

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
New York, NY 10017, U.S.A. ali po faksu: 00 1 212 963 3683 ali po e-mailu:
OHRM-NCE2008@un.org.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-25291/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
1. 10. 2007 prične s poslovanjem notarka
Darja Jarnovič, v Laškem, Mestna ulica 2.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-25411/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja notarja:
1. 10. 2007 prične s poslovanjem notar
Gorazd Šifrer v Mariboru, Trg svobode 3.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-25376/07
Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za
zapiranje rudnika urana d.o.o., Todraž 1,
4224 Gorenja vas, objavlja prodajo trisobnega stanovanja (75 m²), št. 29/7, Podlubnik 161, 4220 Škofja Loka, po izklicni ceni
80.000,00 €.
Stanovanje je zasedeno. Stanovalec ima
doživljenjsko stanovanjsko pravico in pravico do plačevanja neprofitne najemnine.
Prav tako ima stanovalec predkupno pravico
pod enakimi pogoji.
Stanovanje bo prodano najugodnejšemu
ponudniku z javnim zbiranjem ponudb, pri
čemer prodajalec ni dolžan sprejeti nobene
od prispelih ponudb.
Za veljavne bodo štele pravočasno prispele, pravilne in popolne pisne ponudbe z
vsemi zahtevanimi prilogami in pravočasno
vplačano varščino.
Ponudniki morajo oddati pisno ponudbo,
ki mora vsebovati:
Naziv kupca, njegov natančen naslov,
davčno številko, ponujeni znesek, ki ne sme
biti nižji od izklicne prodajne cene (brez davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan
na končno prodajno ceno). Ponudbo mora
podpisati pooblaščena oseba za zastopanje
družbe oziroma ponudnik.
Ponudbi mora biti priložen veljavni sklep
o registraciji podjetja, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, če je ponudnik družba, oziroma kopija osebne izkaznice, če je ponudnik
fizična oseba, in dokazilo o pravočasnem
plačilu varščine, potrjeno s strani poslovne
banke, ki je izvedla plačilo.
Ponudnik mora pravočasno vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
(8.000 €) na transakcijski račun prodajalca
št. 07000-0000168385 pri Gorenjski banki
d.d. Kranj. Za pravočasno plačano varščino
štejejo plačila, prispela na TRR prodajalca
vključno do 11. 10. 2007.
Ponudba mora prispeti na naslov: Rudnik
Žirovski vrh, Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Na
zaprti ovojnici mora biti oznaka Ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo prispele na naslov vključno do 12. 10.
2007, do 14., ure ne glede na način in rok
oddaje na pošto.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih sestavin oziroma prilog in podatkov, ali bodo prispele nepravočasno, ne

bodo upoštevane, morebitna vplačana varščina pa bo ponudniku vrnjena v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Plačana varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa vrnjena v 8 dneh po odpiranju
ponudb. Varščina se ne obrestuje.
Stanovanje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake na premoženju.
Davek na prodajo nepremičnin ni vključen v ceno. Obračunan bo na končno prodajno ceno in ga plača kupec.
Vsi stroški, povezani s spremembo lastništva, bremenijo kupca. Prav tako je kupec dolžan hkrati s plačilom davka na promet nepremičnin plačati tudi vso neplačano
najemnino in druge stroške do dneva prevzema stanovanja upravljalcu družbi SPO
d.o.o., Blaževa 3, Škofja Loka (cca 800 €).
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v 10 dneh po prejemu obvestila o
izbiri, kupnino in neplačano najemnino in
druge stroške pa mora v celoti plačati v 45
dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.
Kupljeno stanovanje bo kupcu izročeno
v last v 8 dneh po plačilu celotne kupnine,
davka na promet nepremičnin in neplačane
najemnine ter drugih stroškov. Kupec od
tega dne prevzame tudi vse stroške in druge
obveznosti v zvezi z lastništvom.
Če uspešni ponudnik ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku, šteje, da je od nakupa
odstopil in je prodaja razdrta. V tem primeru
plačano varščino zadrži prodajalec.
Informacije: od 24. 9. 2007 do 9. 10.
2007, med 8. in 10. uro, Dolenc, tel.
04/515-93-00. Za ogled je potreben predhodni dogovor.
Rudnik Žirovski vrh,
javno podjetje za zapiranje rudnika
urana d.o.o.
Ob-25684/07
Na podlagi sklepa, ki ga je Občinski svet
Občine Bovec sprejel na svoji 8. redni seji
18. 9. 2007, na podlagi in v povezavi s Strategijo razvoja turizma na Bovškem (2005)
ter v skladu s Prostorskimi sestavinami Dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje
1986–2000 (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in
Srednjeročnim družbenim planom Občine
Tolmin za obdobje 1986–90 (Uradno glasilo
Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin
8/87, 5/91) ter z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega in Srednjeročnega družbenega plana
Občine Tolmin za območje Občine Bovec
(Uradno glasilo občin 3/97) ter s Prostorskimi ureditvenimi pogoji – PUP (Uradno glasilo 2/89, 4/92) Občina Bovec objavlja
javno povabilo
k oddaji ponudbe za izgradnjo
komunalne infrastrukture na območju
Boke pri Žagi (parc. št. 1792/19, 1853/1,
1854/2, 1854/1 vpisane v zemljiško
knjižnem vložku št. 485,
k.o. Žaga in parc. št. 1849, 1857/5,
1792/35 in 1792/36 vpisane v zemljiško
knjižnem vložku št. 185,
k.o. Žaga).
Občina za ta namen daje na razpolago
nepremičnine družbi, ki bi bila pripravljena
izgraditi komunalno infrastrukturo in turistične objekte na lokaciji Boka. Po dokončani
izgradnji komunalne infrastrukture in turistič-
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nih objektov ponudnik prevzame v last in posest turistične objekte, občina pa komunalno
infrastrukturo.
1. Opis lokacije Boka: lokacija Boka se
nahaja južno od slapu Boka, na vstopno
izstopnem mestu pri mostu, ki vodi čez reko
Sočo proti naselju Log Čezsoški. Zemljišče
leži na vzhodni strani regionalne ceste R
301 v predelu med mostom čez Boko in
mostom čez Sočo za Log Čezsoški.
2. Namen in cilj ureditve lokacije Boka:
– Občina Bovec je lastnik nepremičnin s parc. št. 1792/19 pašnik 3.864 m2,
št. 1853/1 njiva 273 m2, št. 1854/2 cesta
388 m2, št. 1854/1 neplodno 1.865 m2, vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 485, k.o.
Žaga in parc. št. 1849 neplodno 8.760 m2,
št. 1857/5 pašnik 1.310 m2, št. 1792/35 neplodno 929 m2, št. 1792/36 pašnik 2071 m2
vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 185,
k.o. Žaga; navedene nepremičnine spadajo
v planskih dokumentih Občine Bovec med
tiste površine, ki so namenjene za turistično
dejavnost – gostinska ponudba;
– iz obstoječih prostorskih dokumentov je
razvidno, da je osnovna namenska raba parcele št. 1792/19 – nezazidano stavbno zemljišče namenjeno turistično rekreativnim dejavnostim, gostinstvu in parkirnim površinam pri
dostopu k Soči ter da je osnovna namenska
raba parcele št. 1854/1, k.o. Žaga – območje
gradbeno inženirskih objektov: obstoječa lokalna cesta (neodmerjena), neurejena parkirna mesta in steber DV 20 kV, zelenica s spomenikom NOB, ter da so omejitve vezane na
objekta javne infrastrukture – varovalni pas
državne ceste na zahodni strani in priobalno
zemljišče potoka na vzhodni strani;
– namembnost obravnavanega prostora je opredeljena v prostorskih sestavinah
planskih dokumentov Občine Bovec, opredelitve lokacije ter vsebina in obseg programa objektov na njem pa v lokacijski dokumentaciji št. 213-31/91, ki določa izgradnjo
gostinskega objekta z ureditvijo potrebnega
funkcionalnega zemljišča, večjega javnega
parkirišča in ureditvijo manipulativnega prostora z možnostjo dostopa do Soče in Boke
na južni strani obravnavanega prostora, ki
se nahaja na vzhodni strani regionalne ceste R 301 v predelu med mostom čez Boko
in mostom čez Sočo za Log Čezsoški;
– okvirni gabariti gostinskega lokala so dimenzij 22 m/30 m in večjega
volumna(K+P+1+M), z možnostjo ponudbe
pijače in hrane v objektu in na prostem ter
nočitvenimi kapacitetami (ca. 50 gostov), ki
niso apartmajskega tipa. Možno je zgraditi
tudi dodatno turistično infrastrukturo (trgovina s športnimi artikli, s souvenir programom
ter drugi potrebni skladiščni in servisni prostori….); gostinski objekt je lociran v severnem delu določenega zazidljivega prostora,
preostala površina pa je zasnovana kot javno parkirišče ter potrebne komunikacijske in
zelene površine;
– Občina Bovec ima interes urediti
osnovno komunalno infrastrukturo in zelene
površine (parkirišča, sanitarije ter ustrezno
komunalno opremo) ponudnik pa interes za
izgradnjo gostinskega objekta s prenočišči;
– z namenom določitve medsebojnih
pravic in obveznosti ter potrebnih nadaljnjih
aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta bo
sklenjena pogodba.
3. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in mora vsebovati najmanj
naslednje dokumente:
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– predstavitev ponudnika z osnovnimi
podatki (polni naziv ponudnika; skrajšani
naziv ponudnika; naslov ponudnika; pravnoorganizacijska oblika; telefon; telefaks;
e-naslov; davčna številka; naziv vpisnega
registra in številka vpisa v register; druge
informacije);
– izjavi o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila;
– strinjanju z pogoji, ki so navedeni v
javnem povabilu;
– projekcijo poslovanja in razvoja (finančno konstrukcijo, vire financiranja, projekcijo
razvoja lokacije).
Ponudnik lahko navedene informacije
poda v obliki tabele ali opisno.
4. Opredelitev zahtev
Občina Bovec od ponudnika zahteva,
da bo v ponudbi upošteval naslednja izhodišča:
1. Ponudnik vlaga denarna sredstva, potrebna za izgradnjo komunalne infrastrukture in turističnih objektov.
2. Občina Bovec vlaga del zemljišča
s parc. št. 1792/19, k.o. Žaga, skupaj v približni izmeri 1.800 m2 vključno s komunalnim prispevkom.
3. Odmera zemljišča, potrebnega za izgradnjo gostinskega objekta, bo izvedena
po zaključku celotne investicije in pridobitvi
uporabnega dovoljenja za gostinski objekt,
pri čemer bo zgrajenemu gostinskemu
objektu pripadalo tudi funkcionalno zemljišče v širini 2 m.
4. Preko odmerjenega zemljišča, ki po
sklenitvi pogodbe preide v last ponudnika,
se vzpostavi služnostna pravica pešpoti širine najmanj 1,20 m v korist nepremičnin, ki
se nahajajo severno od predmetne nepremičnine in ponudnik se s tem v zvezi zaveže
izdati zemljiškoknjižno dovolilo za vpis te
služnosti.
5. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja
za zgrajeni gostinski objekt, izvedeni odmeri potrebnega zemljišča ter ugotovitvi solastninskih deležev, bo Občina Bovec sklenila
razdelilno pogodbo, po kateri bo ponudnik
postal izključni lastnik zgrajenega gostinskega objekta z zemljiščem, na katerem bo
gostinski objekt stal, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Za zemljišče na parc.
št. 1792/36 in 1792/35, k.o. Žaga bo občina
s ponudnikom sklenila pogodbo o dolgoročnem najemu.
Vrednost solastninskega deleža Občine
Bovec bo ponudnik izplačal z vrednostjo
vseh izvedenih del javnega dela projekta,
na površinah last Občine Bovec, ki ostanejo
tudi v nadaljnjem njena last.
6. Ureditev javnega dela, ki se ga zaveže
urediti s svojimi sredstvi ponudnik, zajema
ureditev javnih parkirišč vključno z asfaltacijo (služijo tudi gostinskemu objektu) in s
postavitvijo vseh robnikov, ureditvijo zelenih parkovnih površin z zatravitvijo, ureditev peš dostopne poti mimo novozgrajenega
gostinskega objekta, izgradnjo komunalno
urejenega servisnega objekta (sanitarije in
slačilnice).
7. Ponudnik je dolžan izvesti tudi vse
komunalne priključke (elektrika, vodovod,
kanalizacija ...) potrebne za funkcioniranje
celotnega kompleksa.
8. Občina Bovec bo sofinancirala izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, elektrika) ter rekonstrukcijo
priključka na javno cesto, v sorazmernem
deležu glede na obseg rabe teh naprav za
druge uporabnike.
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9. Projekt bo izveden v skladu z idejno
zasnovo in ob upoštevanju vseh tehničnih
normativov ter ob upoštevanju vseh zahtevanih pogojev in izdanih soglasij soglasjedajalcev.
10. Ponudnik se zaveže na svoje stroške
pridobiti vse potrebne projekte za izvedbo
investicije. Občina Bovec se zaveže nuditi
vso potrebno pomoč pri pridobivanju potrebnih pogojev, soglasij in dovoljenj za izvedbo
investicije.
11. Objekti morajo biti skladni s krajinsko
arhitekturo značilno za to območje.
12. Gostinski objekt mora upoštevati naslednje:
– nočitveni del ni apartmajskega tipa,
– skupno število posteljnih kapacitet naj
bi bilo cca. 50 postelj,
– gostinski objekt je lahko predmet prodaje samo kot celota.
13. Občina Bovec podeli potrebno pravico na njenih nepremičninah ponudniku
za namen izgradnje gostinskega objekta in
komunalne infrastrukture ter zunanje ureditve.
14. Ob zaključku izgradnje gostinskega
objekta in izvedeni parcelaciji se uredijo lastniška razmerja in sicer:
– ponudnik pridobi lastninsko pravico na
gostinskem delu,
– Občina Bovec postane lastnik komunalne infrastrukture.
Ponudnik se strinja, da kolikor roku dveh
let po podpisu pogodbe ne bo pričel z izvedbo, se pogodba razveljavi in ponudnik
nima več nobene pravice v zvezi z izgradnjo
objektov.
5. Način, kraj in rok predložitve ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je 19. oktober
2007. Za pravočasno prispelo ponudbo se
šteje tudi ponudba, ki je bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan roka.
Ponudniki oddajo svoje ponudbe s pripisom »Ponudba na javno povabilo – Boka
– Ne odpiraj« na naslov: Občina Bovec, Trg
Golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.
Ponudbe, ki jih bo Občina Bovec prejela
po skrajnem roku za oddajo ponudb, so prepozne in jih bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnila ponudnikom.
7. Odpiranje in ocenjevanje ponudb: odpiranje in ocenjevanje ponudb bo opravila
komisija v 5 dneh po koncu razpisa brez
prisotnosti ponudnikov. Komisija Občine Bovec za odpiranje in ocenjevanje ponudb (v
nadaljevanju: komisija) nepopolnih, nepravilnih ponudb oziroma ponudb, ki ne bodo
izkazovale izpolnjevanja obveznih pogojev,
ne bo upoštevala pri ocenjevanju. Komisija
je pooblaščena začeti postopek kadarkoli
prekiniti oziroma ustaviti in sicer do obvestila
o izbiri najboljšega ponudnika.
8. Merila za izbor: izbran bo ponudnik,
ki bo v največji možni meri izpolnil zahteve
občine, navedene v prejšnji točki in izkazal
usposobljenost za izvedbo ter financiranje
celotnega projekta.
8.1. Merila za ocenjevanje ponudb
Najugodnejša ponudba se bo izbrala glede na naslednja merila:
1. Ustreznost
predlagane ponudbe
2. Dodatna turistična
infrastruktura
3. Časovna
opredelitev projekta

od 0 do 60 točk
od 0 do 20 točk
od 0 do 20 točk

9. Pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe
Posamezni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo v zvezi s pripravo ponudbe, lahko obvesti Občino Bovec pisno ali po telefaksu,
številka 05/384-19-15, na poštni naslov: Trg
golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ali na elektronski naslov: obcina.tajnik@bovec.si.
Na vsa vprašanja bo podano pisno pojasnilo.
10. Zaključek
Ponudniki, katerih ponudbe bodo upoštevane v postopku ocenjevanja, bodo o
izbiri obveščeni v roku 7 delovnih dni po
potrditvi izbire s strani Občinskega sveta
Občine Bovec.
Občina Bovec bo s ponudnikom, ki bo
predstavil najboljši projekt in bo izkazal
usposobljenost za izvedbo in financiranje
celotnega projekta, izvedla drugi del postopka in sicer bosta občina in ponudnik
na temelju zahtev občine in izbrane ponudbe s pogajanji opredelila v družbeni
pogodbi pravice in obveznosti. Obveznost
občine, da sklene pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Bovec
Ob-25837/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada št. IS 8-407/07, 5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 17/94, 22/00-ZJS in 59/01), 4. člena
Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in
85/02), četrtega odstavka 1. člena Splošnih
pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št.
135/04), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
koprodukcijskih projektov za leto 2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva: predmet poziva je
zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto 2008.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
je skupaj 280.000,00 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ter fizične
osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, registrirana za opravljanje filmske
in video dejavnosti (v nadaljevanju: slovenski producent).
3.2. Za sredstva Filmskega sklada lahko
kandidira projekt, kjer bosta udeležena najmanj dva producenta s sedežem v različnih
državah, od katerih mora biti eden slovenski
producent.
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3.3. Za sofinanciranje lahko kandidira in
pridobi finančna sredstva projekt, v katerem
skupni slovenski delež dosega minimalno
10% in maksimalno 49,99% pri multilateralnih koprodukcijah in najmanj 20% in maksimalno 49,99% pri bilateralnih koprodukcijah
v predloženi finančni konstrukciji projekta in
v zaključeni finančni konstrukciji projekta.
3.4. Za sofinanciranje lahko kandidira
samo projekt, katerega slovenski producent
bo zagotovil porabo produkcijskih sredstev
v Republiki Sloveniji v višini dodeljenih sredstev s strani Filmskega sklada.
3.5. Producent lahko prijavi največ dva
projekta »umetniške koprodukcije« oziroma
največ dva projekta »finančne koprodukcije« ali en projekt »umetniške koprodukcije«
in en projekt »finančne koprodukcije«. Kolikor producent prijavi več projektov, pristojna
oseba za odpiranje zavrže kasneje odprte vloge, ki presegajo cenzus prejšnjega
stavka.
3.6. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.7. Predlagatelj ne sme kandidirati s
projekti očitno pornografske narave, s projekti, ki zagovarjajo nasilje ali tistimi projekti,
ki očitno žalijo človeško dostojanstvo.
3.8. Predlagatelj, ki je z istim projektom
kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne
more z istim projektom potegovati na tem
javnem pozivu Filmskega sklada.
3.9. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje projektov lahko kandidira in
pridobi sredstva producent, ki je izpolnil vse
zapadle pogodbene in finančne obveznosti
do Filmskega sklada.
3.10. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku
in v angleškem jeziku.
4. Merila in kriteriji
Pri izboru projektov bo Filmski sklad
upošteval merila in kriterije določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list RS, št.
135/04).
Filmski sklad oceni posamezen projekt
s točkami v okviru določb za posamezen
kriterij.
4.1 Kriteriji za izbor » umetniške koprodukcije«
Pri ocenjevanju projektov » umetniške
koprodukcije« se upoštevajo naslednji kriteriji:
– vsebinska vrednost projekta – do
45 točk,
– angažiranost slovenskih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov v koprodukcijskem projektu – do 30 točk,
– strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta – do 10 točk,
– udeležba slovenskih tehničnih delavcev in tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 15 točk,
– promotivni potencial filma – do 5 točk.
Ocena strokovne komisije »umetniške
koprodukcije«: do 105 točk.
Strokovno-programska komisija ocenjuje
kriterij določen v prvi alineji prvega odstavka te točke, Strokovna služba ali zunanji
strokovnjak pa ocenjuje kriterije določene
v drugi do pete alineje prvega odstavka te
točke.

Merila za ocenjevanje skupne ocene kriterijev »vsebinska vrednost projekta«, »angažiranost slovenskih avtorjev, soavtorjev in
avtorjev prispevkov v koprodukcijskem projektu«, »strokovna in finančna kredibilnost
glavnega producenta in slovenskega koproducenta«, »udeležba slovenskih tehničnih
delavcev in tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji« in »promotivni potencial filma«,
so določena v 10. do 14. členu Pravilnika o
merilih in kriterijih za izbor koprodukcijskih
projektov (Uradni list RS, št. 135/04).
4.2. Kriteriji za izbor »finančne koprodukcije«
Pri ocenjevanju »finančne koprodukcije«
se upoštevajo naslednji kriteriji:
– vsebinska vrednost projekta – do
30 točk,
– strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta – do 10 točk,
– število snemalnih dni v Republiki Sloveniji – do 10 točk,
– angažma slovenskih filmskih delavcev
– do 20 točk,
– uporaba tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji – do 10 točk,
– postprodukcija – do 10 točk,
– promotivni potencial filma – do
10 točk.
Ocena strokovne komisije »finančne koprodukcije«: do 100 točk.
Strokovno-programska komisija ocenjuje
kriterij določen v prvi alineji prvega odstavka te točke, Strokovna služba ali zunanji
strokovnjak pa ocenjuje kriterije določene
v drugi do sedme alineje prvega odstavka
te točke.
Merila za ocenjevanje skupne ocene
kriterijev »vsebinska vrednost projekta«,
»strokovna in finančna kredibilnost glavnega producenta in slovenskega koproducenta«, »število snemalnih dni v Republiki
Sloveniji«, »angažma slovenskih filmskih
delavcev«, »uporaba tehničnih zmogljivosti
v Republiki Sloveniji«, »postprodukcija« in
»promotivni potencial filma«, so določena
v 16. do 22. člena Pravilnika o merilih in
kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov
(Uradni list RS, št. 135/04).
4.3 Kriteriji za izbor »koprodukcijskih projektov« s strani Uprave Filmskega sklada
V postopek ocenjevanja uprave se sprejmejo samo tisti projekti, ki imajo zaključeno
finančno konstrukcijo najmanj v višini 50%,
izkazano s predpogodbami ali pismi o nameri po producentu. Predpogodba ali pismo
o nameri morajo izkazovati višino vloženih
sredstev.
Projekti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, so v postopku vrednotenja
s strani uprave ocenjeni z 0 točkami.
Kriteriji za vrednotenje »finančne koprodukcije« in »umetniške koprodukcije« s strani Uprave Filmskega sklada so:
– želena udeležba Filmskega sklada v
projektu, navedena v vlogi, ob upoštevanju
razpoložljivih sredstev Sklada – do 5 točk,
– pokrivanje vsebinske raznolikosti v slovenski filmski industriji glede na realizirane
projekte preteklih dveh let ter glede na poslovne cilje Filmskega sklada, opredeljene v
poslovnem načrtu ter programskem načrtu
direktorja Filmskega sklada in upoštevaje
različne ciljne skupine občinstva, pokrivanje
žanrske raznolikosti ter raznovrstnost avtorske poetike – do 20 točk,
– uresničevanje strateških povezav nacionalne filmske produkcije – do 5 točk,
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– izpolnjevanje kriterijev 15. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
(slovenski film – v zvezi s 17. alinejo prvega
odstavka drugega člena SPP) - do 5 točk,
– izpolnjevanje določbe 22. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada
(odstotek porabe sredstev v Republiki Sloveniji) – do 5 točk.
Ocena uprave za »finančne koprodukcije« in »umetniške koprodukcije«: do
40 točk.
Pri oblikovanju skupne ocene kriterija
»uresničevanje strateških povezav nacionalne filmske produkcije«, mora uprava upoštevati parametre določene v tretjem odstavku
25. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za
izbor koprodukcijskih projektov (Uradni list
RS, št. 135/04).
5 Obvezne priloge:
5.1 Obvezne priloge:
5.1.1 Obvezne priloge za sofinanciranje
»umetniške koprodukcije«:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja s pogoji
poziva,
– izpolnjena in podpisana izjava št.
2 glavnega avtorja (po 105. členu Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom
ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdivizualnih medijev
v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih
sredstev oziroma ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 koproducentov o sodelovanju pri
koprodukcijskem projektu,
– izpis iz sodnega registra oziroma registra ustanov, ki ne sme biti starejše od
šestih mesecev in s katerim se dokazuje
registracija prijavitelja za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ter v kateri je naveden zakoniti zastopnik
pravne osebe,
– štiri izvode sinopsisa v slovenskem in
angleškem jeziku,
– štiri izvode scenarija v slovenskem in
angleškem jeziku,
– biografija režiserja projekta z referencami,
– seznam avtorske ekipe z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov,
– seznam igralske ekipe,
– zaključeno finančno konstrukcijo z
dokazili koproducentov projekta (pisma o
nameri, predpogodbe, pogodbe), katera
morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v
okviru predračuna zagotavlja producent s
koproducenti,
– biografija glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih filmskih projektov,
potrjenimi s strani distributerja,
– potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti
za gospodarske družbe ali letno poročilo
minulega leta za javne zavode in ustanove,
potrjeno s strani odgovorne osebe,
– biografija slovenskega producenta z
referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih filmskih projektov,
potrjenimi s strani distributerja,
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– terminski plan s specifikacijo udeležbe
tehničnih zmogljivosti v Sloveniji,
– snemalna knjiga,
– seznam izvedbene tehnične ekipe,
– pred odkupne pogodbe z distributerji
in pred odkupne pogodbe s TV hišami v EU
in drugje,
– parafirana pogodba.
5.1.2. Obvezne priloge za sofinanciranje
»finančne koprodukcije«:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 prijavitelja, da se strinja z pogoji
javnega poziva,
– izpolnjena in podpisana izjava št. 2 glavnega avtorja (po 105. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša z navedenimi podatki, če sam ni predlagatelj,
– izpis iz sodnega registra oziroma registra ustanov, ki ne sme biti starejši od
šestih mesecev in s katerim se dokazuje
registracija prijavitelja a opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
ter v kateri je naveden zakoniti zastopnik
pravne osebe,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom ni
kandidiral za proračunska sredstva drugega
sklada s področja avdiovizualnih medijev v
Republiki Sloveniji in ni pridobil proračunskih
sredstev oziroma ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji,
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 koproducentov o sodelovanju pri
koprodukcijskem projektu,
– izpis iz sodnega registra oziroma registra evidence ustanov, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev in s katerim se
dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video
dejavnosti ter v kateri je naveden zakoniti
zastopnik pravne osebe,
– zaključeno finančno konstrukcijo z
dokazili koproducentov projekta (pisma o
nameri, predpogodbe, pogodbe), katera
morajo izkazovati višino sredstev, ki jih v
okviru predračuna zagotavlja producent s
koproducenti,
– štiri izvode sinopsisa v slovenskem in
angleškem jeziku,
– štiri izvode scenarija v slovenskem in
angleškem jeziku,
– biografija režiserja projekta z referencami,
– biografija slovenskega producenta z
referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih filmskih projektih,
potrjenimi s strani distributerja;
– biografija glavnega producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na
mednarodnih filmskih festivalih ter dokazili
o gledanosti realiziranih filmskih projektov,
potrjenimi s strani distributerja;
– potrdilo o solventnosti družbe, s predložitvijo bančnega potrdila o solventnosti
za gospodarske družbe ali letno poročilo
minulega leta za javne zavode in ustanove,
potrjeno s strani odgovorne osebe
– biografija slovenskega producenta, z
referencami in dokazili o udeležbi in do-
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sežkih na mednarodnih filmskih festivalih
ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih
projektov, potrjenimi s strani distributerja
– terminski plan s specifikacijo snemalnih dni v Republiki Sloveniji in udeležbo
tehničnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji
za produkcijo in post produkcijo,
– snemalna knjiga,
– seznam avtorske ekipe, z navedbo avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov ter
izvajalcev ter seznam izvedbene ekipe
– pred odkupne pogodbe z distributerji
in pred odkupne pogodbe s TV hišami v EU
in drugje,
– parafirana pogodba.
6 Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka praviloma predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na
poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge ocenjeval tudi Filmski sklad.
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje, vendar najmanj s 110 točkami po vrstnem redu od najvišjega števila točk navzdol, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju
višine razpisanih sredstev Filmskega sklada, v višini največ do 150.000,00 EUR.
7 Način ocenjevanja projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni z točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in
kriterijih za izbor koprodukcijskih projektov
(Uradni list RS, št. 135/04). Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk,
skupna ocena projekta je seštevek posameznih točk posameznih kriterijev ocenjevanja umetniške koprodukcije in finančne
koprodukcije.
Če se v okviru javnega poziva obravnava
vlogo predlagatelj, ki je interesno ali drugače vezan član strokovne komisije, le – ta ne
sme biti prisoten pri razpravi o vlogi in se
mora vzdržati glasovanja. V takem primeru
se projektu prišteje povprečje števila točk
ostalih ocenjevalcev.
8 Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 6
mesecev od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma
do zaključka javnega poziva.
Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta:
1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 21. 12. 2007.
2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 23. 5. 2008.
9 Dokumentacija javnega poziva obsega
9.1. besedilo javnega poziva
9.2. prijavni list za:
– prijavni list za finančne koprodukcije,
– prijavni list za umetniške koproduk
cije,
9.3. izjave št. 1. do št. 4:
– izjava št. 1,
– izjava št. 2,
– izjava št. 3,
– izjava št. 4,

9.4. predlog pogodbe.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na
ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne
priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec
in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje koprodukcijskih projektov za leto
2008«, do 21. 3. 2008, oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime
pravne osebe oziroma fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov
stalnega prebivališča fizične osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin,
ki jih zahtevata besedilo in dokumentacija
javnega poziva in, ki ni izpolnjena v skladu
z drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo
za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
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Evidence sindikatov
Št. 101-5/2007-2
Ob-24717/07
1. S sklepom zbora SVIZ Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, dne 2. 4. 2007
so bila sprejeta Pravila sindikata zavoda
SVIZ s katerimi je bil spremenjen naziv sindikata iz Sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije (staro ime) v Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije (fakultete, inštituta, arhiva, šole,
vrtca ...) Gimnazije in srednje kemijske šole
Ruše, okrajšano ime: SVIZ (fakultete, inštituta, arhiva, šole, vrtca ...) (novo ime).
2. Nov naziv sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (fakultete, inštituta, arhiva,
šole, vrtca ...) Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, okrajšano ime: SVIZ (fakultete, inštituta, arhiva, šole, vrtca ...).
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 35 z dne 3. 9. 2007
pri Upravni enoti Ruše.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata
je 5980739.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-95/2007-12
Ob-25292/07
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad), je dne 7. 9. 2007 na podlagi
priglasitve koncentracije izdal odločbo, s
katero je v skladu s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (uradno prečiščeno besedilo,
ZPOmK-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/07; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncentraciji
družb Helios, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo
2, 1230 Domžale, in Belinka Holding, d.d.,
Zasavska cesta 95, 1000 Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Koncentracija se bo izvedla z združitvijo
dveh predhodno neodvisnih družb, natančneje s pripojitvijo družbe Belinka Holding,
d.d. (v nadaljevanju: Belinka d.d.), k družbi
Helios, sestavljeno podjetje za kapitalske
naložbe in razvoj, d.d. (v nadaljevanju: Helios d.d.), zato gre v navedenem primeru za
koncentracijo v smislu prve alineje drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Ob upoštevanju podatkov iz priglasitve
in drugih razpoložljivih podatkov je Urad
ugotovil, da v zvezi s koncentracijo družb
Helios d.d. in Belinka d.d. ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-116/2007-5
Ob-25508/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
10. 9. 2007 na podlagi priglasitve koncen-

tracije izdal odločbo, s katero je v skladu
z drugim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 64/07; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da koncentracija družb Bubnič transport, d.o.o., Sermin 8a, 6000 Koper, TIB
Transport, d.d., Šercerjeva cesta 17, 6250
Ilirska Bistrica, Integral, promet in delavnice, d.d., Industrijska ulica 1, 9220
Lendava in Bubnič Ivan, s.p. – Avtoprevozništvo, Obrov 61/b, 6243 Obrov, ni podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža v družbi TIB
in družbi Integral, s strani družbe Bubnič
transport, kar pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK. Priglasitelj je priglasil tudi nameravano koncentracijo, ki se
bo izvedla predvidoma do 30. 9. 2007, ko se
bo Bubnič Ivan s.p. pripojil k družbi Bubnič
transport, kar pomeni koncentracijo v smislu
določila prve alinee drugega odstavka 11.
člena ZPOmK. Priglašena koncentracija se
nanaša na trg cestnih prevozov nevarnih
snovi.
Na podlagi podatkov iz priglasitve je
Urad ugotovil, da priglašena koncentracija
ne izpolnjuje ekonomskih pragov iz prvega odstavka 12. člena tega zakona. V takšnih primerih Urad ne presoja vsebinske
skladnosti priglašene koncentracije s pravili
konkurence, zato je skladno z drugim odstavkom 38. člena ZPOmK izdal odločbo
o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena
določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-25293/07
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,
drugič 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-25497/07
Direktor družbe TPC Livade d.o.o. Izola,
s sedežem na naslovu Južna cesta 101,
6310 Izola, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vložno številko
1/05332/00, v skladu s 520. členom ZGD-1
objavlja naslednji sklep, ki ga je zaradi izključitve družbenika skupščina družbenikov
družbe sprejela dne 5. 7. 2007:
Na podlagi prve alinee drugega odstavka
502. člena ZGD-1 se osnovni kapital zmanjša za znesek 5.700,000,00 SIT, in sicer s
125,880.000,00 SIT na 120.180.000,00
SIT.
Direktor družbe drugič poziva upnike
družbe, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
TPC Livade d.o.o. Izola
Alojz Bolčina
direktor

Sklici skupščin
Št. 2001/54
Ob-25397/07
V skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah in 40. členom statuta družbe uprava družbe Iskra Prins d.d. sklicuje
12. skupščino
družbe Iskra Prins prodaja, inženiring,
servis d.d., Ljubljana,
ki bo v Ljubljani, dne 23. 10. 2007, ob 10.
uri, na sedežu družbe Cesta dveh cesarjev
403, Ljubljana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Izvolijo se organi skupščine v predlagani
sestavi:

Za predsedujočega skupščine se izvoli
Slavica Mrkun, za ugotavljanje sklepčnosti
in preštevanje glasov se izvolita Geza Horvat in Mira Spenko.
Seji skupščine bo prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala družbe v postopku prisilne poravnave.
Predlog sklepa:
a) Poveča se osnovni kapital družbe Iskra Prins, d.d. v prisilni poravnavi, z vključitvijo novih delničarjev – upnikov družbe
Iskra Prins, d.d., ki so se javili na poziv
lastnikov družbe Iskra Prins, d.d., da namesto izplačila svojih terjatev prejmejo nove
delnice dolžnika.
Osnovni kapital se poveča za
638.420,38 EUR tako, da po povečanju
znaša 1.328.480,45 EUR in je razdeljen na
159.139 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vse delnice so izdane
v nematerializirani obliki.
Novo izdane delnice družbe, ki štejejo 76.456 delnic, in jih bo le-ta izdala na
podlagi izvršene konverzije terjatev upnikov v postopku prisilne poravnave, dajejo
imetnikom pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, pravico do dela dobička ter
pravico do ustreznega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe, sorazmerno z udeležbo v osnovnem
kapitalu družbe.
Prodajna cena za eno delnico v postopku
povečanja kapitala v postopku prisilne poravnave znaša 8,35 EUR za eno delnico.
b) Povečanje osnovnega kapitala se izvrši s konverzijo terjatev upnikov družbe, z
namenom izvedbe postopka prisilne poravnave, kot sledi:
1. Upnik Iskra elektro in elektronska industrija, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku 487.893,10 EUR
in v skladu s prodajno ceno delnice pridobi
58430 delnic družbe.
2. Upnik Iskra Commerce Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kotnikova
28, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku
113.900,28 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 13641 delnic družbe.
3. Upnik Iskra Tela, d.d., Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, konvertira terjatev v
znesku 4.854,51 EUR in v skladu s prodajno
ceno delnice pridobi 581 delnic družbe.
4. Upnik Iskra Sistemi, d.d., Stegne
21, Ljubljana, konvertira terjatev v znesku
14.682,68 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 1758 delnic družbe.
5. Upnik Tevis – Agencija za kadre, d.o.o.
Ljubljana, Kotnikova 28, konvertira terjatev v
znesku 7.434,84 EUR in v skladu s prodajno
ceno delnice pridobi 890 delnic družbe.
6. Upnik Iskra Invest, d.d., Stegne 25a,
Ljubljana, konvertira terjatev v znesku
9654,97 EUR in v skladu s prodajno ceno
delnice pridobi 1156 delnic družbe.
c) Skupščina je sklenila, da se v korist
upnikov, navedenih v točki 2. tega sklepa,
ki konvertirajo terjatve v delnice družbe v
postopku povečanja osnovnega kapitala v
postopku prisilne poravnave, izključi prednostna pravica delničarjev družbe, v postop-

ku vplačila novih delnic po tem sklepu o
povečanju osnovnega kapitala.
č) Skupščina pooblasti upravo, da z
upniki, ki želijo konvertirati svoje terjatve
v lastniški delež, sklene pogodbo o konverziji njihovih terjatev v lastniški delež ter
izda ustrezno potrdilo o vpisu novih delnic
v postopku povečanja kapitala družbe, ki se
izvede v postopku povečanja osnovnega kapitala v postopku prisilne poravnave.
d) Zgoraj navedeni sklepi so sprejeti pod
odložnim pogojem, kolikor bo prisilna poravnava nad dolžnikom Iskra Prins, d.d. pravnomočno potrjena.
e) Za revizijo v zvezi s prisilno poravnavo
in povečanjem osnovnega kapitala družbe s
stvarnimi vložki se pooblasti revizijska hiša
KPMG.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da uskladi besedilo statuta
družbe z na tej skupščini sprejetimi sklepi in
priglasi vpis sprememb statuta v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Prijava udeležbe na skupščini:
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 z najavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, katerih delnice so na dan zasedanja
skupščine vpisane v KDD. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila ter načrtom finančne reorganizacije
so delničarjem na vpogled tudi na sedežu
družbe, in to vsak delovnik med 10. in 13.
uro, od dneva sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v 7 dneh po objavi tega vabila
in obrazloženi.
Čas prihoda na skupščino je pol ure pred
začetkom zasedanja.
Iskra Prins d.d.
uprava družbe
Št. 42/07
Ob-25398/07
Na podlagi točke 7.2. Statuta družbe
Agromehanika, proizvodnja in trgovina,
Kranj, d.d., Hrastje 52a, uprava in nadzorni
svet družbe sklicujeta
6. sejo skupščine
Agromehanike d.d.,
ki bo v torek dne 23. oktobra 2007, ob
13. uri, na sedežu družbe v Hrastju 52a, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalca glasov.

Stran

6464 /

Št.

85 / 21. 9. 2007

2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2006. Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta
k predlogu uprave o uporabi bilančnega
dobička sprejme sklep, da celotni bilančni dobiček v višini 2.083.156,94 EUR, ki je
sestavljen iz preostanka čistega dobička za
leto 2006 v znesku 260.640,67 EUR in iz
prenesenega dobička iz prejšnjih let v znesku 1.822.516,27 EUR, ostane nerazporejen (preneseni dobiček), o katerega uporabi
se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
3. Pooblastilo upravi družbe za nakup
lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina v skladu z osmo alinejo
247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe
za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe, s tem, da najvišja nakupna cena ne
sme preseči knjigovodske vrednosti delnice
na dan 31. 12. 2006, najnižja nakupna cena
pa ne sme biti manjša od povprečne nakupne cene lastnih delnic, ki je bila dosežena
v času od 1. 1. 2003 do 1. 1. 2006.
Pooblašča jo tudi, da delnice pridobljene
na podlagi tega sklepa, kadarkoli po delih
ali v celoti umakne brez nadaljnjega sklepa
skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe in da sprejme sklep, s katerim razveljavi delnice in pravice iz lastnih delnic, ki
so predmet umika.
Pooblastilo velja 18 mesecev od dneva
sprejetja tega sklepa na skupščini.
b) Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih
delnic po tem sklepu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev.
c) Skupščina pooblašča nadzorni svet za
uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 2007 se imenuje SN revizija d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino: poročilo nadzornega sveta družbe skupščini delničarjev o
preveritvi in sprejemu revidiranega poročila
za poslovno leto 2006, letno poročilo družbe
Agromehanika d.d., predlogi sklepov in njihove utemeljitve so na vpogled delničarjem
na sedežu družbe vsak delovni dan od 8.
do 9. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora vsebovati poleg zakonskih
določil še splošne podatke o identifikaciji
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis
pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje 24. 10. 2007, ob 8. uri, v istem prostoru. V tem primeru bo skupščina
sklepčna, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Agromehanika d.d.
uprava in nadzorni svet
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Ob-25407/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
Iskraemeco, družba za upravljanje in svetovanje, d.d., sklicuje uprava družbe
skupščino
družbe Iskraemeco, DUS, d.d.,
4000 Kranj, Savska Loka 4,
ki bo 22. 10. 2007 ob 13. uri, v Kranju,
na naslovu Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine in preštevalcev glasov).
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2006.
3. Odločanje o razrešnici.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom nadzornega
sveta družbe za leto 2006.
4. Prehod na evro in uvedba kosovnih
delnic.
Predlog sklepa:
a) Nominalni znesek ene delnice družbe
znaša 41,70 EUR.
b) Osnovni kapital družbe je enak vsoti
nominalnih zneskov vseh delnic in znaša
4.787.868,90 EUR. Razlika do zneska v
sodni register vpisanega osnovnega kapitala, ki izhaja iz preračunavanja znaša
3.359,61 EUR in se prerazporedi v kapitalske rezerve, v skladu s prvim odstavkom
693. člena ZGD-1.
c) Družba s sprejetjem tega sklepa uvede kosovne delnice. Osnovni kapital družbe
je razdeljen na 114.817 navadnih kosovnih
delnic, ki se vse glasijo na ime. Dosedanje delnice družbe z nominalnim zneskom
se pretvorijo oziroma zamenjajo v kosovne
delnice tako, da vsaka dosedanja delnica
družbe z nominalnim zneskom postane 1
kosovna delnica.
d) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
5. Soglasje upravi za odsvojitev delnic
Iskraemeco d.d.
Predlog sklepa: upravi družbe se daje
soglasje za prodajo in odsvojitev 116.279
delnic izdajatelja Iskraemeco, d.d., matična
številka 5045193.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Skupščina nadalje pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut, tako da ga po
potrebi uskladi z veljavno sprejetimi sklepi
te skupščine.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe na zahtevo in po predlogu delničarja družbe Utrinek d.o.o., Podvin 24, Žalec.
Predlog sklepa:
Skupščina za člane nadzornega sveta
izvoli Marka Laznika, Franca Kuharja, Boštjana Marovta, Jožeta Peteka in Branimirja Brezovšek.
Mandat članov traja 4 leta, šteto od dneva sprejetja tega sklepa dalje.
Udeležba na skupščini in uresničevanje
glasovalnih pravic.
Delničar se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico na skupščini, pod pogojem, da na sedežu uprave
družbe v registrirni pisarni najkasneje 3
dni pred dnevom skupščine pisno napove

svojo udeležbo na skupščini. Prijava za
udeležbo je pravočasna, če uprava družbe
prijavo prejme najpozneje tri dni pred dnem
zasedanja skupščine.
Pravico udeležiti se skupščine imajo vsi
imetniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastila za udeležbo oziroma
zastopanje morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino – letno poročilo
za leto 2006, poročilo nadzornega sveta
za leto 2006, predlagane spremembe statuta in predlogi sklepov z utemeljitvami je
dostopno na sedežu družbe vsak delavnik
od 10. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Iskraemeco, DUS, d.d.
Boštjan Marovt, direktor
Ob-25510/07
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik
d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik, sklicuje na
zahtevo delničarjev: Condor d.d., Lamutova 16, 1000 Ljubljana, Grašič Milan, Rakitna 120, 1352 Preserje, Vilhelm Darko,
Privoz 3a, 1000 Ljubljana, Bajde Marija,
Hrib 5, 1240 Kamnik, Urankar Marjana,
Oševek 15, 1240 Kamnik, Rak Stanislav,
Groharjeva 8, 1241 Kamnik, Jamnik Janez, Medvedova 5/a, 1240 Kamnik, Mali
Rajko, Godič 24A, 1242 Stahovica, Kališnik
Generoz, Godič 48, 1242 Stahovica, Burja
Jernejka, Zduša 4a, 1241 Kamnik
14. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 22. 10. 2007,
ob 15. uri v poslovni stavbi, Fužine 9 v
Kamniku.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
5. Predložitev konsolidirane bilance
družbe Skupina KIK Kamnik d.d. za leto
2005 in leto 2006.
Poleg tega bo skupščina obravnavala
še naslednjo točko dnevnega reda:
6. Uporaba bilančnega dobička oziroma
pokrivanje izgube za družbo Skupina KIK
Kamnik d.d. za leto 2006 ter razrešnica
nadzornega sveta in uprave za leto 2006.
7. Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
Uprava Skupine KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-25512/07
Na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Tabor Ljubljana,
d.d., Ljubljana, Tabor 9, uprava sklicuje
skupščino
družbe Tabor Ljubljana, d.d. Tabor 9,
Ljubljana
Skupščina bo v ponedeljek, dne 22. 10.
2007, ob 15. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Tabor 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta in
uprave je:
Skupščina izvoli:
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– za predsednika skupščine: Damjan
Škofič,
– preštevalki glasov: Maja Drnovšek,
Zdenka Trček Perdan.
2. Sprejetje letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je: skupščina sprejme poročilo o poslovanju delniške družbe Tabor Ljubljana v
letu 2006, kot letno poročilo za leto 2006, v
vsebini, kot je predloženo skupščini.
3. Uporaba bilančnega dobička in odločanje o razrešnici.
Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta:
a) Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe Tabor Ljubljana, d.d. na dan 31. 12.
2006, ki znaša 119.371.000 SIT oziroma
498.126,35 EUR.
Bilančni dobiček se ne razdeli med delničarje in v celoti ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina
odločala v naslednjih poslovnih letih.
b) Skupščina podeli razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta za
poslovno leto 2006.
4. Soglasje skupščine k pogodbi o prenosu več kot 25% premoženja družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta je:
Skupščina v skladu s 330. členom Zakona o gospodarskih družbah daje soglasje k prenosu več kot 25% premoženja na
drugo družbo, kot vplačila v kapital druge
družbe.
Skupščina nadalje soglaša s Pogodbo
o vlaganju v kapital družbe, ki je priloga
notarskega zapisnika te skupščine.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija d.o.o.
Gradivo za skupščino, ki vsebuje predloge sklepov z utemeljitvami, letno poročilo za leto 2006 z mnenjem revizorja,
pisno poročilo nadzornega sveta skupščini
in Pogodbo o vlaganju v kapital družbe,
je delničarjem dostopno v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, ves čas od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine. Predlogi sklepov z utemeljitvami
so objavljeni tudi na spletni strani družbe
www.hotelpark.si.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in izvrševanje glasovalne pravice je, da delničar vsaj tri dni pred

zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe
pa tudi z izpisom iz sodnega registra, ki dokazuje upravičenost za zastopanje.
Tabor Ljubljana, d.d.
direktor družbe
Darko Kudeljnjak
Ob-25964/07
Na podlagi statuta družbe Transavto
Postojna d.d., ter 403. člena Zakona o
gospodarskih družbah, sklicuje direktor
družbe
skupščino delničarjev
družbe Transavto Postojna d.d., Tržaška
cesta 61, Postojna,
ki bo dne 24. 10. 2007, s pričetkom ob
10. uri v prostorih družbe Skupina Viator &
Vektor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana,
s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti zastopanega kapitala.
2. Imenovanje predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in potrditev notarja.
Predlog sklepa: skupščina za predsednico skupščine izvoli Barbaro Kürner Čad, za
preštevalko glasov Olgo Pangerc in potrdi
notarko Nado Kumar iz Ljubljane.
3. Sprejem sklepa o likvidaciji družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi sklepa skupščine se iz poslovnih razlogov začne postopek redne likvidacije
družbe Transavto Postojna d.d., Tržaška cesta 61, Postojna.
Spremeni se firma družbe, ki se glasi:
Transavto Postojna, Podjetje za prevoz blaga v javnem cestnem prometu, d.d. – v likvidaciji.
Spremeni se skrajšana firma družbe, ki se
glasi: Transavto Postojna d.d. – v likvidaciji.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Erik Hofbauer iz Ljubljane, Svetosavska
ulica 6.
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika je 30
dni od objave tega sklepa.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo vsi delničarji, ki svojo udeležbo
skladno z zakonom pisno prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Delničar lahko za zastopanje na skupščini
pooblasti pooblaščenca, ki se mora izkazati s
pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem družbe Transavto Postojna d.d. na vpogled na sedežu družbe Skupine Viator & Vek-
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tor d.d., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 11. uro.
Transavto Postojna d.d.
direktor družbe
Erik Hofbauer
Ob-25999/07
V skladu s Statutom delniške družbe in
Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje
uprava s soglasjem nadzornega sveta
12. skupščino
delniške družbe Jelovica,
lesna industrija, d.d., Kidričeva 58,
4220 Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 25. 10. 2007 ob 10.
uri na sedežu družbe Kidričeva 58, Škofja
Loka.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta Jelovice d.d.
Predlog sklepov:
Sklep k tč. 1: po predlogu uprave se izvoli predsednik skupščine in 3-članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Erika
Braniselj.
Sklep k tč. 2: za člana nadzornega sveta
Jelovice d.d. se do izteka mandata 29. 7.
2009 izvolita Gregor Benčina, roj. 3. 12. 1972,
EMŠO 0312972500277, stanujoč Prešernova 19, Kranj, po izobrazbi univ. dipl. ekon.,
in Robert Kupec, roj. 14. 12. 1971, EMŠO
1412971500050, stanujoč Marjana Kozine
31 C, Novo mesto, po izobrazbi elektrotehnik.
Pogoji udeležbe in distribucija gradiva
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v
tajništvu pri Tini Masnec vsak delavnik od 8.
do 12. ure.
Nasprotne predloge morajo delničarji pred
ložiti pisno in z obrazložitvijo v enem tednu
po objavi sklica skupščine na naslov družbe s
pripisom »nasprotni predlog za skupščino«.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci
delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana, katerih prijava udeležbe prispe na
sedež družbe vsaj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 3 dni pred
skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisot
nost na skupščini vpisati v listo udeležencev
vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in
prevzeti glasovnice.
Jelovica, lesna industrija, d.d.
uprava
nadzorni svet
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-25410/07
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Ur. l. RS, št. 80/06),
podjetja: Comet d.d., Zreče; Unior d.d., Zreče; Cinkarna Celje, d.d., Celje; CM Celje,
d.d., Celje; Aero d.d., Celje; Klima Celje d.d.,
Celje; Bosio d.o.o., Štore; GKN Driveline
Slovenija d.o.o., Zreče; Terme Olimia, d.d.,
Podčetrtek; Pivovarna Laško, d.d., Laško;
Štore Steel d.o.o., Štore; Alpos d.d., Šentjur;
Celjske mesnine d.d., Celje; Prometno in
turistično podjetje Izletnik Celje, d.d., Celje; Tehnos d.o.o. Žalec; Optis d.o.o., Celje;
Zdravilišče Laško, medicina in turizem d.d.,
Laško; Paron d.o.o., Laško; Cetis d.d., Celje; Pocinkovalnica d.o.o., Celje; Container
d.o.o., Celje; Maksim d.o.o., Celje; Firaba
d.o.o., Gorica pri Slivnici; Wravor d.o.o.,
Stranice; Omco Feniks d.o.o., Žalec; Schiki
d.o.o., Slovenske Konjice; Visoka komercialna šola Celje, Celje sklicujejo
ustanovno skupščino
Regionalne gospodarske zbornice
Celje,
ki bo dne 4. oktobra 2007 ob 10.30, v
Narodnem domu Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine.
2. Ustanovitev Regionalne gospodarske
zbornice Celje in sprejem Statuta RGZC.
3. Izvolitev predsednika.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
5. Določitev članarine.
6. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je v skladu s 4. členom
Zakona o gospodarskih zbornicah ter 2. in
17. členom predloga Statuta Regionalne gospodarske zbornice Celje postala član Regionalne gospodarske zbornice Celje.
Ustanovne skupščine se lahko, razen
zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega
odstavka, s pisnimi pooblastili udeležijo tudi
njihovi pooblaščenci.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini in uresničevanja glasovalne pravice
imajo samo tiste osebe, ki bodo do vključno 1. oktobra 2007 prijavile svojo udeležbo
na naslov: GZS-Območna zbornica Celje,
Ljubljanska cesta 14/II, 3000 Celje, ali e-naslov: oz.celje@gzs.si
Predlog statuta in druga gradiva za ustanovno skupščino ter dodatne informacije so
bodočim članom Regionalne gospodarske
zbornice Celje na voljo na naslovu GZS
Območna zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14/II in na spletni strani: http://www.
gzs.si/slo/regije/oz_celje
Aleš Mikeln
predsednik iniciativnega odbora za
ustanovitev
Regionalne gospodarske zbornice Celje
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Zavarovanja terjatev
SV 440/07
Ob-25821/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-440/07 z
dne 14. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 19, v
IV. nadstropju tretjega stopnišča B, v izmeri 30,82 m2, last Barbare Omerzel, rojene
5. 3. 1975, stanujoče Novo mesto, Ulica
Mirana Jarca 41, v stavbi Smoletova ulica
12 B, Ljubljana, stoječi na parc. št. 2102/1,
vl. št. 956 k.o. Bežigrad, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 679/91, sklenjene
dne 18. 11. 1991, med prodajalcem Intereuropa, mednarodna špedicija, transport in
pomorska agencija p.o., Koper in kupcem
Igorjem Brezovarjem, ter na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 3. 6.
1998, med prodajalcem Igorjem Brezovarjem in kupovalko Barbaro Verček (sedaj
Omerzel), zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve glavnice
v višini 76.923,08 CHF, kar znaša na dan
10. 11. 2004, 12.072.046,64 SIT, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF
Libor + 2,55% letno, z zapadlostjo zadnje
anuitete dne 30. 11. 2014 in z vsemi ostalimi pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa
kreditne pogodbe št. 107828 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko,
opr. št. SV-575/04 z dne 15. 11. 2004 in
notarskega zapisa aneksa št. 1 h kreditni
pogodbi št. 107828 z dne 10. 11. 2004, opr.
št. SV-440/07 z dne 14. 9. 2007 oziroma z
odpoklicem zavarovane terjatve.
SV 443/07
Ob-25822/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz
Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-443/07 z
dne 18. 9. 2007, je bila garsonjera št. 6, v
II. nadstropju, v izmeri 32,87 m2, last Lasla
Babinskega, rojenega 30. 1. 1978, stanujočega Ljubljana, Gotska ulica 13, v stavbi
Frankopanska ulica 23, Ljubljana, stoječi
na parc. št. 1235, vl. št. 362 k.o. Spodnja
Šiška, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 14/02-466-201/94, sklenjene dne
24. 10. 1994, med prodajalko Občino Ljubljana - Šiška in kupcem Jožefo Pirc, darilne pogodbe, sklenjene dne 21. 2. 1996,
med darovalko Josipino Pirc in obdarjenko
Urško Pirc, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 2. 1999, med prodajalko
Urško Pirc in kupcem Edinom Beganovičem in kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 3. 9. 2007, med prodajalcem Edinom
Beganovićem in kupcem Laslom Babinskim, zastavljena v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi
zavarovanja denarne terjatve glavnice v višini 112.057,20 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem
na dan plačila obveznosti, s spremenljivo obrestno mero 6-mesečni CHF Libor
+ 1,65% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 30. 9. 2037 in z vsemi ostalimi
pripadki, kot izhaja iz notarskega zapisa
kreditne pogodbe št. 121482 in sporazuma

o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko,
opr. št. SV-443/07 z dne 18. 9. 2007 oziroma z odpoklicem zavarovane terjatve.
SV 1570/2007
Ob-25823/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1570/2007 z dne
17. 9. 2007, je bila nepremičnina, in sicer
trisobno stanovanje št. 7, v II. nadstropju,
v izmeri 75,92 m2 in kletna shramba št. 7,
v izmeri 4,50 m2, na naslovu Mlinska ulica
30, 2000 Maribor, stoječe na par. št. 1788/1,
parc. št. 1789/1, parc. št. 1799/1, parc. št.
1789/2, parc. št. 1890 in parc. št. 2175/2,
vpisane k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja Liljan Belšaka, EMŠO 2006966500382,
stanujočega Maribor, Mlinska ulica 030, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 9. 1994, sklenjene med Zavarovalnico Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor in Belšak Liljanom, aneksom št. 1, h
kupoprodajni pogodbi z dne 25. 7. 2005,
ter aneksom št. 2, h kupoprodajni pogodbi
z dne 5. 12. 2005, sklenjene med Zavarovalnico Maribor d.d., Cankarjeva ulica 3,
Maribor in Belšak Liljanom, zastavljena v
korist upnice Volksbank - Ljudske banke
d.d., Dunajska 128 A, Ljubljana, matična št.
5496527, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 142.200,00 CHF, s pripadki v euro
protivrednosti po referenčnem tečaju ECB
na dan plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 31. 8. 2027.
SV 597/07
Ob-25824/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 597/07 z dne 17. 9. 2007,
je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje
z balkonom št. 12, v izmeri 57,71 m2, ki se
nahaja v 4. nadstropju (5. etaži) 4. nadstropnega bloka, s shrambo št. 12, v kleti (1.
etaži), na naslovu Gradišče 14 A, stoječi
na parc. št. 1935/6, parc. št. 1935/7, parc.
št. 1935/8, vse vpisane v vl. št. 3124, k.o.
Vrhnika in parc. št. 2857/10, vpisana v seznamu I-javno dobro, k.o. Vrhnika, z ident.
št. 20022583 12, ki je last zastaviteljev Kobe
Petra, stanujočega Ljubljanska cesta 58,
Celje in Velkavrh Anite, stanujoče Brezje pri
Dobrovi 24, za vsakega do idealnega solastninskega deleža 1/2, zastavljena v korist
kreditodajalca Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št.
1319175, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 82.450,00 CHF in v višini 110.483,00
CHF, s pripadki.
SV 681/2007
Ob-25825/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 681/2007 z dne 14. 9.
2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 2, v II.
nadstropju stanovanjskega bloka H 8, ki ima
ident. št. stavbe 2100-83, na naslovu Dražgoška ul. 3, Kranj, v skupni izmeri 125,78 m2
in je v lasti zastaviteljice Tedje Trojer do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji nepremičnine z dne 10. 9. 2007,
sklenjene s prodajalko Elizabeto Valič, Vodopivčeva ulica 12, Kranj, zastavljeno v

korist zastavne upnice Volksbank Kärnten
Süd, reg. Gen.m.b.H, s sedežem v Avstriji, Hauptplatz 6, Borovlje, matična številka
1900625, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 70.000,00 EUR, z 7,75% rednimi letnimi obrestmi ter 5% zamudnimi obrestmi in
končnim rokom zapadlosti 20. 9. 2022.
SV 630/07
Ob-25826/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 13. 9. 2007, opr.
št. SV-630/07, je bilo 73,86 m2 veliko stanovanje št. 1, v prvem nadstropju stanovanjske hiše v Rogatcu, Trg 26, stoječe
na parc. št. 23/1.S k.o. Rogatec, last Stabus Srečka, 3252 Rogatec, Trg 26, EMŠO
1804968500029, na podlagi kupne pogodbe,
sklenjene 17. 11. 1999, s prodajalko Kampuš Gertrud, katera je postala lastnica tega
stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36101-91/3– 4/2
z dne 30. 12. 1994, v zvezi z odobritvijo
pogodbe z dne 29. 10. 1999, zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d., bančna skupina Banke Celje, 3000 Celje, Vodnikova 2,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve do Stabus Srečka, 3252
Rogatec, Trg 26, EMŠO 1804968500029, v
višini 24.300,00 EUR s pripadki.
SV 606/2007
Ob-25827/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi
hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic,
Maistrova 2, opr. št. SV 606/2007 z dne
12. 9. 2007, je bila nepremičnina, ki v naravi
predstavlja stanovanje z ident. št. 00282, v
izmeri 58,93 m2, št. 6, v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Černelčeva
ulica 3 v Brežicah, ki stoji na parc. št. 251,
vpisani v vl. št. 30, k.o. Brežice, ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega
lastnica je Jazbec Nataša, Velike Malence
14, Krška vas, EMŠO 3007977505025, v
celoti, na osnovi kupoprodajne pogodbe z
dne 31. 8. 2007, sklenjenega med Schneberger Georgom, kot prodajalcem in Jazbec
Natašo, kot kupovalko, le ta pa je nepremičnino pridobil s kupoprodajno pogodbo
z dne 31. 3. 2005, s kupcem Kranjčič Stankom in ta s kupoprodajno pogodbo z dne
24. 6. 1998, s prodajalko Občino Brežice,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. 980-29802585033767 z dne 12. 9.
2007, do dolžnice Jazbec Nataše v višini
38.000,00 EUR s pripadki, z zapadlostjo
30. 9. 2029.
SV 653/07
Ob-25828/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 653/07 z dne 13. 9. 2007,
je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Delavska ulica 4, stoječe na parc. št. 1225/3,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 40,88 m2, last
zastaviteljev Fehima Ramića in Kado Ramić
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– vsakega do 1/2, oba Delavska ulica 4, Jesenice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 104-90/93 z dne 26. 3. 1993, zastavljeno
v korist upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob
v Rožu, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob
i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.
SV 1159/2007
Ob-25829/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1159/2007 z dne 12. 9.
2007, je stanovanje št. 7/P v izmeri 62,79
m², Ul. Nade Kovačič 7, Miklavž – parc.
št. 872, k.o. Miklavž na Dravskem polju,
last Lesjak Ljudmile, stanujoče Miklavž, Ul.
Nade Kovačič 7, na temelju posadne listine
z dne 27. 2. 2002, zastavljeno v korist Valič
Andreja, stanujočega Laznica, Ul. Alojzije
Marinšek 4, za zavarovanje posojila v znesku 15.000,00 EUR s pp.
SV 1173/2007
Ob-25830/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1173/2007 z dne 14. 9.
2007, je stanovanje št. 7 v izmeri 122,76 m²,
v II. nad. stanovanjske hiše v Mariboru, Krekova ul. 4, ki stoji na parc. št. 905, pripisane
k vl. št. 25 k.o. Maribor, Grad, last Osmanović Jasmina, stanujoča Maribor, Krekova
ul. 4, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 17. 5. 2006 in stanovanje št. 3 v izmeri
132,93 m², v pritličju stanovanjske hiše v
Mariboru, Maistrova ul. 1, ki stoji na parc. št.
936/1, pripisane k vl. št. 1518 k.o. Maribor
Grad, solast Repa Darka in Repa Jasmine,
oba stanujoča Maribor, Maistrova ul. 1, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1.
2002, zastavljeno v korist Probanke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
230.000 EUR s pp.
SV 1176/2007
Ob-25831/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1176/2007 z dne 14. 9.
2007, je trgovski lokal št. 1.1.19 v izmeri
115,49 m², v I. nadstropju TPC City Maribor, Vita Kraigherja 5 – parc. št. 1771, vl.
št. 1301, k.o. Maribor Grad, last Aventicum
d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne
23. 5. 2007, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 163.700 CHF s pp.
SV 936/07
Ob-25832/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 936/07 z dne 17. 9.
2007, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 3, z ident. št. 2636-3307-3, v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Neubergerjeva ulica 4, 1000 Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 1759/3, k.o. Bežigrad, ki je last
zastavitelja Kos Borivoja, Ježa 98, Ljubljana
– Črnuče, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 17. 8. 2007. Stanovanje je zastavljeno
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 70.000 EUR, s pripadki.
SV 771/07
Ob-25833/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. 771/07, je bil dne 18. 9.
2007, zastavljen poslovni prostor št. 04,
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v izmeri 46,5 in 19,21 m2 oziroma skupaj
65,71 m2, v pritličju oziroma 1. etaži stanovanjsko poslovnega bloka, ident. št. stavbe
1068, na naslovu Novi trg 26/b, Kamnik, stoječega na parc. št. 1082/10, vložek št. 2070,
k.o. Kamnik, ki je na podlagi pogodbe št.
L-04/B3/2-NT/94 z dne 19. 9. 1995, potrdila
o plačilu kupnine in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 12. 9. 2007 ter prodajne pogodbe z dne 14. 6. 2007, last zastavitelja Mekinjski podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Ulica Fortunata Berganta 3, 1241 Kamnik, mat. št. 5949530, poslovni prostor je
zastavljen v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, mat. št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR, z
obrestno mero 2,5% letno, nespremenljiva
nominalna, z vsemi stroški po pogodbi in
nadaljnjimi izvršilnimi stroški, z rokom zapadlosti zadnjega obroka dne 1. 10. 2012,
z možnostjo predčasnega odpoklica kredita
in pod vsemi ostalimi pogoji iz kreditne pogodbe in sporazuma.
SV 772/07
Ob-25834/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. 772/07, je bil dne 18. 9.
2007 zastavljen poslovni prostor št. 04,
v izmeri 46,5 in 19,21 m2 oziroma skupaj
65,71 m2, v pritličju oziroma 1. etaži stanovanjsko poslovnega bloka, ident. št. stavbe
1068, na naslovu Novi trg 26/b, Kamnik,
stoječega na parc. št. 1082/10, vložek št.
2070, k.o. Kamnik, ki je na podlagi pogodbe
št. L-04/B3/2-NT/94 z dne 19. 9. 1995, potrdila o plačilu kupnine in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 12. 9. 2007 ter prodajne
pogodbe z dne 14. 6. 2007, last zastavitelja Mekinjski, podjetje za trgovino in pro
izvodnjo, d.o.o., Ulica Fortunata Berganta
3, 1241 Kamnik, matična številka 5949530,
poslovni prostor je zastavljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 41.000 CHF, z obrestno mero enako
seštevku Liborja za trimesečne depozite v
CHF in nespremenljive marže v višini 1,85%
letno, z vsemi stroški po pogodbi in nadaljnjimi izvršilnimi stroški, z rokom zapadlosti
zadnjega obroka dne 1. 10. 2014, z možnostjo predčasnega odpoklica kredita in pod
vsemi ostalimi pogoji iz kreditne pogodbe
in sporazuma.
SV 656/07
Ob-25835/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 656/07, DK 19/07 z
dne 18. 9. 2007, je bila nepremičnina - poslovni prostor v pritličju objekta Kidričeva 2 v
Zagorju ob Savi, v skupni izmeri 248,25 m2,
ki obsega naslednje prostore - pisarno s
stopniščem 36,56 m2, kuhinjo 35,75 m2,
kompresorsko postajo 19,38 m2, hladilnico 36,43 m2, prodajalno 84 m2 in predprostor 36,13 m2, kateri je določena ident. št.
stavbe 1886, 1902 in ident. št. dela stavbe
501, k.o. Zagorje-mesto, last zastavitelja Andoljšek Božidarja, EMŠO 2409966500231,
stanujočega Nemška vas 28, Ribnica, do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 2000, sklenjene z družbo
ABC TGM, d.o.o., Trbovlje, kot prodajalko
in Andoljšek Božidarjem, roj. 24. 9. 1966,
kot kupcem, zastavljena v korist upnice Posojilnice - Bank Borovlje, registrirana zadru-

ga z omejenim jamstvom, Hauptplatz 16,
A-9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična
identifikacijska številka 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 EUR
z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 2537/2007
Ob-25836/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-2537/2007 z dne 19. 9.
2007, je bilo stanovanje št. 19, v izmeri
119,12 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Linhartova cesta 42, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 1796/64, vl. št. 1034, k.o. Bežigrad, skupaj s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, v lasti dolžnika in zastavitelja Šuster Dagmar
Alojza, Linhartova cesta 42, Ljubljana,
EMŠO 3007944500370, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 1. 1992,
z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 11. 9.
2007, sklenjene med Gospodarsko zbornico
Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, kot prodajalko in Šuster Ano, Linhartova 42, Ljubljana,
EMŠO 0407946505253, kot kupovalko ter
sodne poravnave P 838/2007-IV z dne 7. 6.
2007, sklenjene med Šuster Ano, Linhartova
42, Ljubljana, EMŠO 0407946505253 ter
dolžnikom in zastaviteljem, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana,
Slovenska c. 58, matična št. 5026024, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000
EUR, s pripadki.
SV 1290/07
Ob-25838/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1290/07 z dne 19. 9.
2007, je stanovanje št. 18, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, z ident. št.
436.ES, stoječe na nepremičnini parc. št.
408/3, k.o. Klanec, last zastaviteljice Marice Pauković, Ulica Rudija Papeža 3, Kranj,
na temelju kupoprodajne pogodbe številka
O/V/Č-600, sklenjene dne 12. 7. 2000, s
prodajalcem družbo Zvezda, tekstilna tovarna d.d., Kranj, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini
35.000 EUR, z letno obrestno mero v višini
3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
2,9% ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne
1. 10. 2012.
SV 774/07
Ob-25962/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 774/07 z dne 19. 9.
2007, je bilo stanovanje št. 10, v skupni
izmeri 54,54 m2 (kuhinja 13,02 m2, soba
17,06 m2, soba 10,12 m2, hodnik 4,76 m2,
kopalnica 4,18 m2, balkon oziroma terasa
3,37 m2 in klet 2,03 m2), katerega lastnik je
zastavitelj Marić Ivica, Cankarjeva ul. 50,
Radovljica, ki se nahaja v nadstropju IV.
stanovanjske zgradbe z identifikacijsko št.
620.ES, ki leži na parcelni številki 279/21, ki
je pripisana pri vl. št. 2011 k.o. Radovljica,
v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Radovljici, identifikacijska številka stavbe 620.ES,
na naslovu Cankarjeva 50, 4240 Radovljica,
skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah
ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pri-
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staniška 14, 6000 Koper, enotna identifikacijska številka 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 30.000 EUR s pp. z
zapadlostjo 30. 9. 2012.
SV 211/07
Ob-25965/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 211/07 z dne 20. 9.
2007, je bilo trisobno stanovanje št. 15, s
pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 85,50 m2,
ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Gorenjskega
odreda 10, 4000 Kranj, stoječe na parc.
št. 167/1, k.o. Huje, last Vesne Golub, Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj, EMŠO
0211963505133, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 9. 1993, med prodajalko Mercator-Izbira, Trgovsko podjetje,
d.o.o. Kranj, Maistrov trg 7, Kranj ter Vesno
Golub, kot kupovalko, s potrdilom o plačilu kupnine ter zemljiškoknjižnim dovolilom
za vknjižbo lastninske pravice z dne 31. 7.
2007, pravnega naslednika prodajalke Mesnine dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska 63, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15,
Ljubljana, MŠ 2211254, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 57/2005
Os-25294/07
To sodišče s sklepom opr. št. St 57/2005
z dne 4. 7. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Hotel Bor, gostinstvo
in turizem, d.o.o. – v stečaju, Hrib 4a,
Preddvor.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 9. 2007
St 12/2006
Os-25295/07
To sodišče je s sklepom št. St 12/2006 z
dne 23. 8. 2007 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom IPEO Inženiring, procesne in ekološke opreme
d.o.o., Krško, Sovretova 21, Krško, matična številka 5291437, vpisanega pri vl. št.
1/319/00 pri tukajšnjem sodišču.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 10. 9. 2007
LIK 121/2007
Os-25296/07
To sodišče je s sklepom Lik 121/2007
dne 10. 9. 2007 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Zadruga Posrednik
Logatec z.o.o., Krpanova 1, Logatec,
matična številka 5728967, vložna številka
12181600.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Andrej Razdrih iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 26. 11. 2007, ob 10.15, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7 tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2007
St 165/2006
Os-25297/07
To sodišče je s sklepom St 165/2006
dne 6. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom JABOLI Gradbeništvo

in nepremičnine d.o.o., Cesta borcev 5,
Radomlje, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 9. 2007

je premoženje, ki je prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbe je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 2007

St 151/2006
Os-25298/07
To sodišče je s sklepom St 151/2006
dne 6. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom LEDONA podjetje za trgovanje d.o.o. – v stečaju, Podgorica 25,
Videm-Dobrepolje.
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 7. 9. 2007

St 1/2007
Os-25301/07
V stečajni zadevi zoper dolžnika Igras,
Inženiring gradbenih storitev, d.o.o, Gradišča cesta 6, 5271 Vipava, bo drugi narok za preizkus terjatev 18. 10. 2007, ob
8.30, v razpravni dvorani 119/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2007

St 76/2007
Os-25299/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 76/2007 dne 10. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Mizarstvo Drago Berglez s.p., Ilirska ulica 12,
Maribor.
Davčna številka 82739153, matična številka 5578163.
Odslej firma glasi Mizarstvo Drago Berglez s.p. – v stečaju, Ilirska ulica 12, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Štefan Rola, Zgornja Korena 9, Zgornja Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.000,00 SIT), ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 12. 2007, ob 11.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2007
St 37/2006
Os-25300/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 37/2006 z dne 7. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem NILOS, pro
izvodno, trgovsko in gostinsko podjetje
d.o.o. – v stečaju, Hoče, Zg. Hoče 1, ker

St 3/2007
Os-25302/07
To sodišče je dne 10. 9. 2007 izdalo sklep, opr. št. St 3/2007, s katerim je v
stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika
Parko, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pod klancem 1, 5220 Tolmin
– v stečaju določilo drugi narok za preizkus
terjatev za dne 24. 10. 2007, ob 9. uri, v
razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2007
St 7/2007
Os-25303/07
To sodišče je dne 3. 9. 2007 sprejelo
sklep:
stečajni postopek začet s sklepom stečajnega senata, opr. št. St 7/2007 z dne 25. 5.
2007, nad dolžnikom Geoss, Proizvodno
in trgovsko podjetje d.o.o., Ajdovščina,
Cesta IV. Prekomorska 61, 5270 Ajdovščina, z matično številko 5279909, davčno številko 13914863 in šifro dejavnosti 64.200,
se zaključi.
Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa (četrti odstavek 99. člena ZPPSL).
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 9. 2007
St 27/2007
Os-25304/07
To sodišče je dne 10. 9. 2007 s sklepom, opr. št. St 27/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Moher in trgovina
d.o.o., Levanjci 29 – 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 10. 9. 2007
St 26/2007
Os-25305/07
To sodišče je dne 10. 9. 2007 s sklepom,
opr. št. St 26/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni po-
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stopek nad dolžnikom I Inženiring podjetje
za inženiring, izvedbo in trgovino d.o.o.,
Rajšpova ulica 16, 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.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 9. 2007
St 118/2007
Os-25377/07
To sodišče je s sklepom St 118/2007 dne
10. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Viator & Vektor TIR Storitve in
trgovina d.o.o., Dolenjska cesta 244, Ljubljana, matična številka 1768018, vložna
številka 13683600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale 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 12. 12. 2007 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. VI, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2007
St 34/2001
Os-25378/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom FACTOR, zasebno podjetje za svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o. – v stečaju, Slovenska 54,
Ljubljana, za dne 23. 11. 2007, ob 10.30,
v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7. v
Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek,
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
PPN 26/2007
Os-25379/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Poslovna galanterija d.o.o., Dolenjska cesta 83, Ljubljana za dne 19. 11.
2007 ob 13.40 v razpravni dvorani št. IV,
Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
15 in 11 med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
Ppn 127/2007
Os-25380/07
To sodišče je s sklepom z dne 6. 9. 2007
pod opr. št. Ppn 127/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra

Prins d.d., Prodaja, inženiring, servis, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-8450084029
(sklic na št. 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(6. 9. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, Dalmatinova ulica
5, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Tevis – Agencija za kadre d.o.o., Kotnikova 28, Ljubljana,
2. Iskra d.d., Kotnikova 28, Ljubljana,
3. Iskra Commerce d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana,
4. Pecker, Trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Ljubljanska cesta 39, Kranj,
5. Vlado Drobnič, Adamičeva c. 41 c,
Grosuplje, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
St 227/2004
Os-25381/07
To sodišče je s sklepom St 227/2004 dne
11. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Emona Trans TS-BD d.o.o. – v
stečaju, Bratovževa ploščad 19, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
St 212/2003
Os-25382/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Lokacija d.o.o., Ljubljana
– v stečaju za dne 23. 11. 2007 ob 10.30 v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. V/I.

Št.

85 / 21. 9. 2007 /

Stran

6471

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
St 87/2007
Os-25383/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 87/2007 dne 10. 9. 2007 začelo likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom
Remm Hanžič & Co., podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve d.n.o., Prešernova
ulica 24, Maribor.
Odslej firma glasi Remm Hanžič & Co.,
podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve
d.n.o. – v likvidaciji, Prešernova ulica 24,
Maribor.
II. Za likvidacijskega upravitelja se določi
mag. Štefan Rola, Zgornja Korena 9, Zgornja Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00
SIT) in največ 158,57 € (prej 38.000,00 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na transakcijski račun za pravne osebe št.: 01100-8450088006, slicna številka
odobritve: 11 42196-7110006, za fizične
osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v likvidacijski masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 12. 2007 ob 12.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2007
St 84/2007
Os-25384/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 84/2007 dne 10. 9. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Paulina
– trgovina na drobno, Bisljimi Erđan s.p.,
V Klancu 4, Maribor.
Davčna številka: 53486994, matična številka: 2100819.
Odslej firma glasi Paulina – trgovina na
drobno, Bisljimi Erđan s.p. – v stečaju, V
Klancu 4, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Štefan Rola, Zgornja Korena 9, Zgornja Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 EUR (prej 1.900,00 SIT)
in največ 158,57 EUR (prej 38.000,00 SIT),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na transakcijski račun za pravne osebe št. 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve 11 42196-7110006, za fizične osebe št. 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve 11 42196-7110006.
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IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 12. 2007, ob 11. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2007
St 93/2007
Os-25385/07
I. To sodišče s sklepom opr. št. St 93/2007
dne 10. 9. 2007 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom M 3 PLUS, podjetje za proizvodnjo, storitve in produkcijo
medijskih programov d.o.o., Sokolska
ulica 45, Maribor.
Davčna številka: 94147728, matična številka: 5511313000.
Odslej firma glasi M 3 PLUS, podjetje za
proizvodnjo, storitve in produkcijo medijskih
programov d.o.o. – v stečaju, Sokolska ulica
45, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Štefan Rola, Zgornja Korena 9, Zgornja Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 EUR (prej 1.900,00 SIT)
in največ 158,57 EUR (prej 38.000,00 SIT),
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na transakcijski račun za pravne osebe št. 01100-8450088006, sklicna številka
odobritve 11 42196-7110006, za fizične osebe št. 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
6. 12. 2007, ob 12. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 10. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2007
St 10/2007
Os-25386/07
To sodišče je dne 12. 9. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 10/07, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Kodre Tapetništvo, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ulica Franca Baliča 17, Šempeter pri Gorici,
matična številka 1683012, davčna številka
25770926, šifra dejavnosti 36110.
Stečajni upravitelja je Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083641, sklic
na št. 11 42218-7110006-00001007. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 21. 1.
2008, ob 8.30, v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
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Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 9. 2007
St 49/2007
Os-25399/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 49/2007, z dne 13. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Vrbančič
Marijan s.p. – Bar Ribica, »Avto Dejan«
– Avtomehanika, Prvenci 17, matična številka 1418181000, šifra dejavnosti 55.400,
davčna številka 41157249.
Odslej firma glasi: Vrbančič Marijan s.p.
– Bar Ribica, »Avto Dejan« – Avtomehanika,
Prvenci 17 – 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 4. 12.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 9. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 13. 9. 2007
St 19/2007
Os-25408/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2007 sklep z dne 13. 9. 2007.
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Zaključna dela v gradbeništvu, Srebočan
Boštjan s.p., Ločica ob Savinji 72, Polzela – v stečaju (matična številka: 1260014,
ID št. za DDV: 60163780), se zaključi, v
skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Zaključna dela
v gradbeništvu, Srebočan Boštjan s.p.,
Ločica ob Savinji 72, Polzela – v stečaju
(matična številka: 1260014, ID št. za DDV:
60163780); iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2007
St 67/2005
Os-25409/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2005 sklep z dne 12. 9. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Lors, Proizvodno trgovsko podjetje
d.o.o., Cankarjeva ul. 10, Rimske Toplice – v stečaju (matična številka: 5630932,
ID št. za DDV: SI22644814), se zaključi, v
skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lors, Proizvodno
trgovsko podjetje d.o.o., Cankarjeva ul. 10,
Rimske Toplice – v stečaju (matična številka: 5630932, ID št. za DDV: SI22644814),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 9. 2007
St 14/1995
Os-25498/07
To sodišče je s sklepom, št. St 14/95
z dne 27. 8. 2007 na podlagi 169/4 člena
ZPPSL nad dolžnikom Kovinarsko – gradbeno opremo Krško d.o.o. v stečaju, CKŽ

137, Krško, razrešilo stečajnega upravitelja Zdravka Morela, Kumrovška cesta 19,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 9. 2007
St 13/1995
Os-25499/07
To sodišče je s sklepom, št. St 13/95
z dne 16. 8. 2007 na podlagi 169/4 člena
ZPPSL nad dolžnikom Kovinarska – ekologija Krško d.o.o. v stečaju, CKŽ 137, Krško, razrešilo stečajnega upravitelja Zdravka Morela, Kumrovška cesta 19, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 9. 2007
St 12/1995
Os-25500/07
To sodišče je s sklepom, št. St 12/95
z dne 27. 8. 2007 na podlagi 169/4 člena
ZPPSL nad dolžnikom Kovinarsko – procesno opremo Krško d.o.o. v stečaju,
CKŽ 137, Krško, razrešilo stečajnega upravitelja Zdravka Morela, Kumrovška cesta 19,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 13. 9. 2007
St 82/2007
Os-25501/07
To sodišče je s sklepom St 82/2007
dne 12. 9. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Orbi Podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana Črnuče, matična številka
5622174, šifra dejavnosti 51.190, davčna
številka 25819755, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
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 12. 9. 2007
Ppn 8/2007
Os-25502/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
Ppn 8/2007 z dne 3. 9. 2007 zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Merit d.o.o., Šmartinska
130, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 9. 2007
St 116/2005
Os-25503/07
To sodišče je s sklepom St 116/2005 dne
10. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Žaga Stari log d.o.o. – v stečaju, Stari log 9, Stara Cerkev.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2007
St 239/2007
Os-25504/07
To sodišče je s sklepom St 239/2005
dne 13. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kovinex Klinc Gregor s.p.,
Podvine 54, Zagorje ob Savi.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2007
St 110/2007
Os-25505/07
To sodišče je s sklepom St 110/2007
dne 13. 9. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kmetijska zadruga Rovte
z.o.o., Rovte 97, Rovte, davčna številka
65391276, matična številka 5674140, vložna številka 11983300.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje Darja Erceg, Kolodvorska 7, Ljubljana.
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% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 1.900,00 SIT in največ 38.000,00
SIT 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 10. 12. 2007, ob 12.15, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2007
St 32/2007
Os-25506/07
To sodišče, Maribor, Sodna ulica 14, je
s sklepom opr. št. St 32/2007 z dne 12. 9.
2007 zaradi umika predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad samostojnim
podjetnikom Gorazdom Berglezom s firmo
Transport Berglez, Berglez Gorazd, s.p.,
Falska cesta 88, in preklicalo narok za prisilno poravnavo, ki je bil razpisan za dne
13. 9. 2007, ob 10. uri, v sobi št. 253.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 9. 2007
St 12/2007
Os-25507/07
1. To sodišče je, s sklepom pod opr. št.
St 12/2007, z dne 13. 9. 2007, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Cvetličarna Vanja, Vanja Kremser s.p., Mariborska cesta 1, Radlje ob
Dravi, matična št. 5105799, davčna št.
12295736.
2. Premoženje stečajne dolžnice, in sicer
zaloge, navedene na popisu blaga z dne
30. 6. 2007 v spisu na I. št. 17. do 29 se
izroči Občini Radlje ob Dravi, brez prevzema obveznosti. Popis blaga je sestavni del
tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti sklepa, se odreja izbris dolžnice iz vpisnika samostojnih
podjetnikov.
4. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 9. 2007

Izvršbe
In 05/00252
Os-24085/07
Na podlagi sklepa o izvrbši opr. št.
In 05/0252, ki ga je dne 19. 5. 2006 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina, to
je stanovanje št. 5, na naslovu Ljubljanska
c. 76, Domžale, v izmeri 64,03 m2, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika Rafisa Bajtulaia, Ljubljanska cesta 76,
Domžale, zarubljena v korist upnika Gra-

dalis upravljanje d.o.o., Špruha 19, Trzin,
zaradi izterjave 1.506,12 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2007
In 06/00400
Os-24086/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 06/00400, ki ga je dne 21. 3. 2007 izdalo
Okrajno sodišče v Domžalah in rubežnega
zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, Maistrova 16, Kamnik, je bila nepremičnina, to
je stanovanje št. 3, na naslovu Šentožbolt
6, Trojane, v izmeri 43,98 m2, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in je last dolžnikov Jančič
Stanislave in Bucaj Alda, oba Šentožbolt 6,
Trojane, zarubljena v korist upnika Gradalis
upravljanje d.o.o., Špruha 19, Trzin, zaradi
izterjave 371,95 EUR.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 2007
In 220/2003
Os-24080/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 220/2003 z dne
26. 9. 2003, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ul.
10, Ptuj, zoper dolžnika Atanasov Vlada,
Vičava 61, Ptuj, zaradi izterjave 556,87 EUR
s pp, po izvršitelju Aljoši Valentu zarubljena
nepremičnina, stanovanje, ki ni vpisano v
etažno lastnino. Stanovanje št. 5 se nahaja
na Vičavi 61, na Ptuju, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl. št.
523, k.o. Ptuj, parc. št. 729.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 27. 8. 2007
In 06/00348
Os-24084/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 21. 12. 2006, opr. št.
In 06/00348, je bil v korist upnika Sipro, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Žalec, proti dolžnici Kvartuh Vlasti, Na zelenici 13, Prebold,
dne 12. 7. 2007 opravljen rubež dolžnici lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in v naravi predstavlja stanovanje št.
13, v III. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Na zelenici 13, Prebold, v izmeri
58,56 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 20. 7. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 674/2007
Os-20587/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
7. 2. 2007 v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Kokot Tomaža, Na Zelenici 8,
Celje, po pooblaščenki Primadom Vesni Mejač s.p. Celje, zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe z
dne 14. 11. 1991, na stanovanju v površini
70 m2, v stanovanjski stavbi, Celje, Na Zelenici 8, vpisani pri podvložku št. 2484/45, k.o.
Celje, sklenjene med Konzorcij LIK Celje,
kot prodajalcem in Kokot Tomažem, Celje,
Na Zelenici 8, kot kupcem. Pogodba je po
izjavi predlagatelja izgubljena.
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Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Kokot Tomaža, Na Zelenici 8, 3000 Celje, do
celote.
S tem oklicem se odzivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 2. 7. 2007
Dn 4494/2007
Os-22298/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
10. 7. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Hliš Mihaela, Cesta na Ostrožno 21, Celje, po zastopniku Primadom Vesna Mejač s.p. Celje, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe za stanovanje v stanovanjski stavbi, Celje, Pod kostanji 14, Celje, v obsegu
58,74 m2, vpisanem pri vl. št. 2479/99, k.o.
Ostrožno, sklenjene dne 12. 8. 1993, med
TP Teko Celje, Gubčeva 1, kot prodajalcem
in Toplak Majdo ter Milanom, Pod Kostanji
14, Celje, kot kupcema. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom Hliš Mihaela, Cesta na Ostrožno
21, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v sladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnosti oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 26. 7. 2007
Dn 3982/2006
Os-20092/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Simone Gorše, Ulica Simona
Jenka 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer pogodbe o nakupu in prodaji garaže
z dne 8. 12. 1975 in aneksa k tej pogodbi,
ki sta jo sklenila Novak Ivan, stan. Simona
Jenka 9, Domžale, kot prodajalec in Ficko
Stane, stan, Simona Jenka 9, Dovažale,
kot kupec. Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bila garaža št. 1, ki se
nahaja v stolpiču S III, na naslovu Simona
Jenka 9, Domžale in je v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Domžalah označena
z identifikacijsko št. 31.E, v vl. št. 5543/32,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 5. 2002, ki
sta jo sklenila Bizjak Mitja, Simona Jenka 9,
Domžale, kot prodajalec in predlagateljica,
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
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Dn 3983/2006
Os-20100/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Simone Gorše, Ulica Simona
Jenka 9, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in
sicer pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z dne 11. 5. 1972, ki sta jo sklenila prodajalec GIP Beton Zagorje ob Savi in kupec
Otrin Janez, takrat Ljubljana, Soška 46 ter
darilne pogodbe, sklenjene med Janezom
Otrinom in Dorotejo Otrin, v času med 11. 5.
1972 in 20. 11. 1983. Pogodba o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 11. 5. 1972
sta sklenila GIP Beton Zagorje ob Savi, kot
prodajalec in Otrin Janez, Ljubljana, Soška
46, kot kupec. Darilno pogodbo, sklenjeno
v času med 11. 5. 1972 in 20. 11. 1983, pa
sta sklenila zakonca Janez Otrin in Doroteja Otrin, sedaj stan. Goričica pri Ihanu
41. Predmet pogodb, katere izvirnika sta
se izgubila, je bilo trisobno stanovanje št. 9,
v I. nadstropju z neto površino 72,34 m2, v
stolpiču S III, v Domžalah, ki je v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, vpisana z identifikacijsko številko 9.E, v vl. št.
5543/10, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahtev v
korist predlagateljice postopka na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 5. 2002,
sklenjene med prodajalcema Bizjak Mitjo
in Bizjak Radoslavo, oba Simona Jenka 9,
Domžale, kot prodajalcema in Gorše Simono, takrat stanujočo Virje 65, Medvode, kot
kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 1996/2006
Os-20740/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Cirila Zupančiča, Domžale,
Ulica Simona Jenka 13/c in Leopoldine Praznik, Domžale, Ulica Simona Jenka 13/c, ki
ju zastopa notar Jože Rožman, Domžale,
Kolodvorska cesta 9/a, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
in sicer pogodbe o kupoprodaji garaže z
dne 12. 8. 1970, sklenjene med GIP Beton,
Zagorje ob Savi, kot prodajalcem in Cirilom
Zupančičem, kot kupcem, ter menjalne pogodbe z dne 15. 4. 1975, sklenjene med
Cirilom Zupančičem in Janezom Praznikom,
oba stanujoča Domžale, Ulica Simona Jenka 13.
Predmet pogodb, katerih izvirnik se je izgubil, sta nepremičnini garaža št. 7 in garaža št. 11, v hiši Domžale, stanovanjski blok
B-1, Ulica Simona Jenka št. 13, ki sta sedaj
v zemljiški knjigi označene kot nepremičnini 219.E, v vl. št. 5506/70, k.o. Domžale,
in nepremičnina z oznako 223.E, v vl. št.
5506/74, k.o. Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2007
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Dn 904/2007
Os-21018/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zupan
Marjana, Groharjeva ul. 2, Kamnik, ki ga
zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova c. 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju z
ident. št. 20.E, na naslovu Groharjeva ul.
2, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1401/20,
k.o. Podgorje, na ime predlagatelja izdalo
sklep Dn št. 904/2007, z dne 11. 6. 2007,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine pogodbe št. 282/80 z dne 7. 8. 1980, sklenjene
med SGP Graditelj p.o. Kamnik, Maistrova
7, Kamnik, kot prodajalcem ter Zupan Mileno in Marjanom, Jakopičeva 25, Kamnik, kot
kupcema, za dvosobno stanovanje z oznako
6/II. nadstropje – južno stopnišče, parc. št.
1251/1 in 1368, k.o. Podgorje, stanovanjski
blok B-7, Bakovnik, jug Kamnik; stanovanje
obsega predprostor 3,20 m2, kopalnico, wc
4,40 m2, kuhinjo, jed. kot 16,80 m2, spalnico 14,10 m2, dnevno sobo 16, 80 m2, loggio-balkon 5,62 m2 in klet 1,80 m2, skupaj
62,70 m2, za kupnino v znesku 877.734,00
DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Zupan Marjana in Valner Zupan
Milene, oba Groharjeva ul. 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka Zupan Marjana in Valner Zupan Milene.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 7. 2007
Dn 2431/2007
Os-23844/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Alana
Potočnjaka, Vojkovo nabrežje 24, Koper,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 7. 5.
2007 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne
pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo, kot prodajalko ter Djurom Potočnjakom,
roj. 19. 3. 1955, Vojkovo nabrežje 24, kot
kupcem, za nepremičnino, stanovanje št.
6, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v
Kopru, Vojkovo nabrežje 24, ki stoji na parc.
št. 261, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 6.E, v naravi stanovanje v izmeri
57,92 m2, podvl. št. 918/6, k.o. Koper, last
Republike Slovenije do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, sodne poravnave Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. P 728/2003 z
dne 1. 4. 2004 in darilne pogodbe, sklenjene dne 14. 3. 2007, v korist Alana Potočnjaka, Vojkovo nabrežje 24, Koper, EMŠO
0905986500564, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 6.E, v naravi stanovanje v izmeri
57,92 m2, podvl. št. 918/6, k.o. Koper, last
Republike Slovenije, se poziva, da v dveh

mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 7. 5. 2007
Dn 29641/2004
Os-23547/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Husa Šabanagić, I Muslimanske brigade broj 40, Velika Kladuša, BIH, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
27, v 4. nadstropju, na naslovu Glinškova
ploščad 11, Ljubljana, z identifikatorjem št.
53.E, in shrambo v kleti, Glinškova ploščad
11, Ljubljana, z identifikatorjem št. 54.E, oba
vpisana v podvl. št. 1864/27, k.o. Ježica, dne
12. 6. 2007, pod opr. št. Dn 29641/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. L-1660BV/PF z dne 6. 6. 1979,
sklenjene med prodajalcem SGP Stavbenik Koper d.d., n.sol.o., TOZD GO Ljubljana, Hotimirova 19, Ljubljana, ki ga zastopa
Baša Vojko, in kupcem SIS za gradnjo cest,
Beethovnova 4, Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Jože Jenko, za stanovanja v
soseski BS-7, 5. gradbena etapa, Ljubljana-Bežigrad;
– odškodninske pogodbe z dne 9. 12.
1980, sklenjene med razlastitvenim upravičencem Samoupravna interesna skupnost
za gradnjo cest Ljubljana, Beethovnova 4,
Ljubljana, ki jo zastopa direktor delovne skupnosti mag. Jože Jenko, in oškodovancem
Husom Šabanagićom, Titova 201, Ljubljana, za stanovanje št. 27, v 4. nadstropju na
Glinškovi ploščadi 11, Ljubljana, v izmeri
40,67 m2.
Pozivajo se vsi morebiti imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 14408/2004
Os-23548/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Andje Šulejić, Poklukarjeva 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 14, v 2. nadstropju, na naslovu Glinškova ploščad 20, Ljubljana, vpisana
v vl. št. 1900/1, k.o. Ježica, dne 7. 6. 2007,
pod opr. št. Dn št. 14408/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 240/80-05/20-20 o prodaji
in nakupu stanovanja, grajenega za trg, z
dne 16. 9. 1980, sklenjene med Splošnim
gradbenih podjetjem Grosuplje, n.sol.o., s
sedežem v Grosupljem, Taborska cesta 13,
ki ga zastopa glavni direktor Alojz Zupančič,
in kupcema Erjavec Boženo, roj. 1959, Goce
Delčeva 62, Ljubljana, in Lojak Vladom, roj.
1954, Wolfova 10, Ljubljana, za stanovanje
v BS-7 v Lamela 20, številka 14, v drugem
nadstropju, v izmeri 42,55 m2;
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– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 7.
1983, sklenjene med prodajalcema Lojak
Vladom, roj. 1955, in Boženo Lojak, roj.
1959, oba Glinškova ploščad 20, Ljubljana,
in kupcem Romanom Košenina, roj. 1959,
Celovška 83, Ljubljana, za stanovanje št.
14/II, v izmeri 42,05 m2, na naslovu Glinškova ploščad 20, soseska BS 7/V Lamela 20;
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 4.
1989, sklenjene med prodajalcem Romanom Košenino, rojen 1959, Celovška 83,
Ljubljana, in kupcema Nado Savnik, rojena
1963, in Davidom Savnikom, rojen 1961,
oba Stara cesta 98, Logatec, za stanovanje
številka 14/II, v izmeri 42,05 m2, na naslovu
Glinškova ploščad 20, Ljubljana, v soseski
BS 7/V Lamela 20.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 28759/2005
Os-23549/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Daniela Anžič, Celovška 179, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Marko Schulz iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 32, z identifikatorjem št. 61.E,
in kletni prostor št. 32, z identifikatorjem št.
62.E, vse vpisano v podvl. št. 4393/32, k.o.
Zgornja Šiška, dne 12. 6. 2007, pod opr.
št. Dn 28759/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1991, sklenjene med prodajalcem Elektro
Ljubljana, p.o. Javno podjetje za distribucijo električne energije, Titova 38, Ljubljana,
ki ga zastopa glavni direktor Ludvik Sotošek, in kupcem Anžič Danielom, Celovška
179, Ljubljana, za stanovanje št. 32, v 5.
etaži skupne uporabne tlorisne površine
71,04 m2, v stanovanjski hiši na Celovški
179, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnosti oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 23310/2005
Os-23550/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorazda Zoriča, Litostrojska 10, Ljubljana, ki ga
zastopa Ataurus – Andrej Perdan, s.p., Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 118, v 1. nadstropju, na naslovu Litostrojska 10, Ljubljana, z
identifikatorjem št. 42.E, podvl. št. 4850/42,
k.o. Zgornja Šiška, v izmeri 27,58 m2, dne
19. 6. 2007, pod opr št. Dn 23310/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-667
z dne 8. 1. 1993, sklenjene med prodajal-

cem Podjetje Litostroj Holding, d.d., Ljubljana, Litostrojska 40, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Jože Duhovnik, in kupcem Jusom
Veličem, roj. 18. 6. 1958, Gornji trg 10, Ljubljana, za garsonjero številka 118/I, v objektu na Djakovičevi 10, v Ljubljani, v skupni
izmeri 27,58 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
1994, sklenjene med prodajalcem Jusom
Veličem, Gornji trg 10, Ljubljana, in kupcema Kristino Kuhar, Puhova 9, Ljubljana, in
Janezom Kozjekom, Trnovec 9, Ljubljana
Šiška, za garsonjero št. 118/I, v objektu na
Djakovičevi 10, v Ljubljani, v skupni izmeri
27,58 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 2.
1998, sklenjene med prodajalcema Kristino
Kuhar Kozjek, Litostrojska 10, Ljubljana, in
Janezom Kozjekom, Litostrojska 10, Ljubljana, in kupcem Gorazdom Zoričem, Naselje
nuklearne elektrarne 9, Krško, za garsonjero
številka 118/I, v objektu na Djakovičevi 10, v
Ljubljani, v skupni izmeri 27,58 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 37785/2004
Os-23554/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vite Šuligoj, Pot na Fužine 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 4, na naslovu Pot na Fužine 5,
Ljubljana, v izmeri 89,32 m2, z identifikatorjem 51.E, vpisano v podvložek št. 1489/51,
k.o. Moste, dne 4. 6. 2007, pod opr. št. Dn
37785/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5, 421/81
z dne 10. 4. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana TOZD Inžinering,
Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor TOZD-a Bajt Slavko, in kupcema Alijem
Mansoorjem in Marijo Mansoor, oba Celovška 359, Ljubljana, za stanovanje št. 4, v izmeri 82,18 m2, v soseski MS 4/5 – Fužine;
– menjalne pogodbe z dne 12. 12. 1984,
sklenjene med Marijo Sopotnik, Ilirska 4,
Ljubljana, in Marijo in Aliem Mansoor, oba
Pot na Fužine 5, Ljubljana;
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 4. 7. 1995, sklenjenega med
Zvonetom Vrančičem, Pot na Fužine 5, Ljubljana in Romano Vrančič, Pot na Fužine
5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 10441/2000
Os-23556/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predla-
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gateljice Zdenke Drenšek, Zaloška 92c,
Ljubljana, ki jo zastopa SPL, d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje št. 11, v 2.
stanovanju, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, v
izmeri 61,45 m2, z identifikatorjem št. 11.E,
vpisano v podvložku št. 1432/11, k.o. Moste,
dne 4. 6. 2007, pod opr. št. Dn 10441/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 68-1819 z dne 15. 10. 1968, sklenjene
med SGP Zidar Kočevje, ki ga zastopa SG
Standard, Celovška 87, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši (prodajalec) in Hansom
in Zdenko Drenšek, Na Jami 1, Ljubljana
(kupca), za stanovanje v II. nadstropju, v
izmeri 61,45 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 35140/2004
Os-23559/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Izeta Alibegića, Preglov trg 12, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 80, v 9. nadstropju, na
naslovu Preglov trg 12, Ljubljana, v izmeri
79,95 m2, z identifikatorjem št. 80.E, podvl.
št. 1592/80, k.o. Moste, dne 19. 6. 2007,
pod opr. št. Dn 35140/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 290/83 z
dne 26. 5. 1983, sklenjene med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor
TOZD Slavko Bajt, in Ljubomirom Labovičem, roj. 1957, in Tatjano Labovič (Živkovič), roj. 1959, Sadinja vas 7, Dobrunje, za
stanovanje št. 80, v 9. nadstropju v soseski
MS 4/5 Fužine, v izmeri 75,36 m2;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 5.
1990, sklenjene med prodajalcema Ljubomirom in Tatjano Labovič, Leninov trg 16,
Ljubljana ter kupcema Brankom in Marto
Kapitler, Polje cesta VI/10, Ljubljana, za stanovanje št. 80, s površino 75,36 m2, v 9.
nadstropju stanovanjskega bloka, na Leninovem trgu 16, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 12469/2005
Os-23560/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mira Čejvanoviča, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastnin-
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ske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 53, na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana, v izmeri 55,80 m2, z
identifikatorjem št. 53.E, vpisano v podvložku št. 1480/53, k.o. Moste, dne 5. 6. 2007,
pod opr. št. Dn 12469/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 49/81 z
dne 4. 12. 1980, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
TOZD Slavko Bajt, in kupovalko Ireno Žolger, roj. 1953, Martina Krpana 41, Ljubljana,
za stanovanje št. 53, v 5. nadstropju, v soseski MS 4/5 – Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 30431/2005
Os-23563/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jovice Andrijeviča, Brodarjev trg 4,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ulica
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 58, na naslovu Brodarjev trg 4, Ljubljana, v izmeri
49,59 m2, z identifikatorjem št. 153.E, vpisano v podvložku št. 1479/153, k.o. Moste,
dne 5. 6. 2007, pod opr. št. Dn 30431/2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 4/5 552/81 z dne 29. 9. 1981, sklenjene med prodajalcem Staninvest Ljubljana
TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor TOZD Bajt Slavko, in
kupcem Ratomirjem Lazičem, roj. 1939 in
Borom Grabovcem, roj. 1953, Vlahovičeva
2, Ljubljana, za stanovanje št. 58, v 6. nadstrtopju soseske MS 4/5 – Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 16734/2004
Os-23564/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Selka, Črtomirova 18, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 11, v II. nadstropju, Črtomirova 18, Ljubljana, z identifikatorjem 111.
E, podvložek št. 3677/31, k.o. Bežigrad, v
izmeri 45,68 m2, dne 30. 5. 2007, pod opr.
št. Dn 16734/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1760 z dne 13. 9.
1968, sklenjene med Poslovnim združenjem
Giposs Ljubljana, ki ga zastopa SG Standard, Celovška 87, Ljubljana, po direktorju
Miroslavi Pleši (kot prodajalcem) in Jožetom
Selkom, Šmartinska 136a, Ljubljana (kot
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kupcem), za stanovanje št. 11, v II. nadstropju, Črtomirove 18, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 5776/2006
Os-23565/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pera Kaurina, Celovška cesta 134,
Ljubljana, ki ga zastopa Klavdija Šušnjara,
direktorica Arkada, d.o.o., Celovška 185,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 6, v izmeri 23,70 m2,
z identifikatorjem 6.E, in stanovanje št. 7,
v izmeri 22,70 m2, z identifikatorjem 7.E,
oba na naslovu Celovška 134, Ljubljana,
vl. št. 4018/6 in 4018/7, k.o. Zg. Šiška, dne
29. 5. 2007, pod opr. št. Dn 5776/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 126/95 z dne 15. 5. 1995, sklenjene med
Imos Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova
13, ki ga zastopa direktor Tone Kopčavar
(kot prodajalcem) in Akumulator, Primaktt,
d.o.o., Ljubljana, Celovška 134a, ki ga zastopa direktorica Milka Šram (kot kupcem)
za stanovanji št. 6 in št. 7, na naslovu Celovška cesta 134, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 21163/2003
Os-23566/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lucije Turel, Ul. bratov Nemec 7,
Šempeter, ki jo zastopa Otium, d.o.o., Ul.
Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine za stanovanje št. 208 in pripadajočo klet, v skupni površini 43,36 m2, v
II. nadstr. stanovanjskega bloka v Ljubljani,
Smrtnikova 4, vpisanega v k.o. Dravlje, dne
4. 6. 2007, pod opr. št. Dn 21163/2003 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 68/86 z dne 15. 10. 1986, sklenjene med
DO Giposs Inženiring, TOZD Inženiring
n.sub.o., Ljubljana, Dvoršakova 5, po pooblastilu SOZD ZKP Giposs, o.sol.o., Dvoržakova 5, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
Miha Prihoda in kupcem Iskra Center za
elektrooptiko, Stegne 7, Ljubljana, ki ga zastopa pomočnik direktorja Peter Kavčič, za
stanovanje v 2. nadstropju in klet na naslovu
Smrtnikova 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 1175/2005
Os-23697/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Miroslavke Grčič, Brodarjev trg 13,
Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Lili
Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 50, na naslovu Brodarjev trg 13, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 50.E, podvl. št. 1488/50, k.o. Moste, dne
19. 6. 2007, pod opr. št. Dn 1175/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 188/81 z dne
24. 12. 1980, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor TOZD Bajt Slavko in kupcema Jožekom
Rozmanom, rojenim 1951 in Bojano Rozman Skobir, rojeno 1955, Ljubljana Ljubljana
- Polje, Polje cesta XVIII/14, za stanovanje
št. 50, v 5. nadstropju soseske MS 4/5 Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
188/81 z dne 12. 11. 1981, sklenjenega med
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor TOZD Bajt Slavko in kupcema Jožekom
Rozmanom, rojenim 1951 in Bojano Rozman Skobir, rojeno 1955, Ljubljana-Polje,
Polje cesta XVIII/14, za stanovanje št. 50, v
5. nadstropju soseske MS 4/5 Fužine;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1986, sklenjene med prodajalcema Jožekom Rozmanom, rojenim 1951 in Bojano
Rozman Skobir, rojeno 1955, oba Trg oktobrske revolucije 15, Ljubljana in kupovalko
Tatjano Ciomaga, rojeno 1958, Ulica bratov Rozman 10, Ljubljana, za stanovanje
št. 50, v 5. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, v izmeri 59,07 m2, na naslovu Trg
oktobrske revolucije 15, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 15895/2004
Os-23700/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Babnika, Verje 48c, Medvode,
ki ga zastopa odvetnik Tomaž Jevnikar iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 792/8, vl. št. 1179,
k.o. Zgornje Pirniče, dne 12. 6. 2007, pod
opr. št. Dn 15895/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– kupne pogodbe št. VI-425-53-83-ŽJ/KM
z dne 10. 6. 1983, sklenjene med Občino
Ljubljana - Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana, ki jo zastopa Komunalna skupnost občine Ljubljana - Šiška, Celovška
135, Ljubljana, po predsedniku IO Žagar

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Stanetu, kot kupcem in prodajalko Ano Čebašek, Verje 50, Medvode, za del parc. št.
792/1, vl. št. 20, k.o. Zgornje Pirniče, ki se
nahaja v zazidalnem otoku MeS-18 Verje;
– kupne pogodbe št. VI-425-51-83-ŽJ/KM
z dne 10. 6. 1983, sklenjene med Občino
Ljubljana - Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana, ki jo zastopa Komunalna skupnost občine Ljubljana - Šiška, Celovška
135, Ljubljana, po predsedniku IO Žagar
Stanetu, kot kupcem in Marijo Stenovec,
Verje 47, Medvode, kot prodajalko, za del
parc. št. 794/1, v izmeri 394 m2, vl. št. 23,
k.o. Zgornje Pirniče, ki se nahaja v zazidalnem otoku MeS-80-Verje,
– pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča v zazidalnem otoku MeS-18 Verje, št.
VI-425-55-83/ŽJ-KM, z dne 26. 7. 1983,
sklenjene med Občino Ljubljana - Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana, ki jo zastopa Komunalna skupnost Občine Ljubljana
- Šiška, po predsedniku IO Žagar Stanetu,
Komunalno skupnostjo Občine Ljubljana - Šiška, ki jo zastopa predsednik IO Žagar Stane
in Stanovanjsko zadrugo Medvode, Komandanta Staneta 12, Ljubljana, ki jo zastopa
predsednik sveta Sunja Gele, za zemljišče
parc. št. 792/5 in 794/16, k.o. Zgornje Pirniče,
za gradnje stanovanjske hiše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeno nepremičnino, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 15727/2005
Os-23703/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Branke Nuške Šramel Justin, Fiesa
29, Portorož, Tatjane Olge Žlajpah, Gregorčičeva ulica 13a, Ljubljana, Marjana Šramela, Staretova 18a, Ljubljana, ki jih zastopata
odvetnika Janez Gruden in Nataša Čeč Gruden iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin za nepremičnino parc. št. 1490/1, vl.
št. 25, k.o. Zelena jama, dne 19. 6. 2007,
pod opr. št. Dn 15727/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe št. 425-118/89-M o prenosu
pravice uporabe na nepremičnini v ureditvenem območju MS-1/2 Zelena jama z dne
14. 9. 1989, sklenjene med Alpetour Škofja
Loka, DO za obnavljanje avtoplaščev Škofja Loka, Kidričeva 8, ki jo zastopa direktor
DO dr. Sveto Maksin in Skladom stavbnih
zemljišč mesta Ljubljane, Tomšičeva 6, Ljubljana, Občina Ljubljana Moste - Polje, Proletarska 1, Ljubljana, po pooblastilu Zavoda za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urejanje
stavbnega zemljišča, Kardeljeva ploščad
22, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Branko
Bizjak, za nepremičnine, vpisane pri vložku
št. 25, k.o. Zelena Jama;
– aneksa št. 1 k pogodbi št. 425-118/89-M
o prenosu pravice uporabe na nepremičnini
v ureditvenem območju MS-1/2 Zelena jama
z dne 14. 9. 1989, sklenjene med Alpetour
Škofja Loka, DO za obnavljanje avtoplaščev Škofja Loka, Kidričeva 8, ki jo zastopa
direktor DO dr. Sveto Maksin in Skladom
stabnih zemljišč mesta Ljubljane, Tomšičeva

6, Ljubljana, Občina Ljubljana Moste - Polje,
Proletarska 1, Ljubljana, po pooblastilu Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urejanje
stavbnega zemljišča, Kardeljeva ploščad
22, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Branko Bizjak.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 8. 2007
Dn 4893/2004
Os-23706/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Iztoka
Bolha, Brodarjev trg 5, Ljubljana, ki ga zastopa Otium, d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana in odv. Bojan Drobež iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 82,
v 8. nadstropju, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
v izmeri 73,41 m2, z identifikatorjem 82.E,
vpisano v podvložek št. 1480/82, k.o. Moste,
dne 4. 6. 2007, pod opr. št. Dn 4893/2004
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 120/81 z dne
5. 12. 1980, sklenjene med prodajalcem
Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
TOZD Bajt Slavko in kupcema Edvardom
Zormanom in Zlatko Zorman (Blagus), oba
Smrdujeva 12, Ljubljana, za stanovanje št.
82, v 8. nadstropju, v soseski MS 4/5 - Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi št. 120/81 z
dne 5. 12. 1980, sklenjene med prodajalcem
Stanivest Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa direktor
TOZD Bajt Slavko in kupcema Edvardom
Zormanom ter Zlatko Zorman (Blagus), oba
Smrdujeva 12, Ljubljana, za stanovanje št.
82, v 8. nadstropju, v soseski MS 4/5 - Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 21354/2005
Os-23707/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Klančarja, Tržaška cesta 122,
Ljubljana, ki ga zastopajo odv. Šelih in partnerji, o.p., d.n.o., Resljeva 24, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 1595/4, vpisano v vl. št.
3587, k.o. Vič, dne 7. 6. 2007, pod opr. št.
Dn 21354/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 5/424 z dne 14. 9. 1992, sklenjene med
prodajalcem Cestno podjetje Ljubljana, p.o.,
Stolpniška 10, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Alojz Kramljak in kupcema Ivanom
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Sokačem in Lucijo Sokač, oba Tržaška 122,
Ljubljana, za stanovanje v I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Tržaška cesta
122, Ljubljana, v izmeri 64,81 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 3126/2004
Os-23708/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavratnik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje Popovič, Kvedrova 18, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Vlasta Žagar, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 27, v 4. nadstropju, Kvedrova 18, Ljubljana, v izmeri 26,09 m2, ident. št. 27.E, podvl.
št. 346/27, k.o. Nove Jarše, dne 18. 5. 2007,
pod opr. št. Dn 17619/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 9. 1978, o nakupu stanovanja št. 27, v
4. nadstropju stanovanjskega objekta bloka
J-11 v Soseski Nove Jarše, sedaj Kvedrova
ulica 18, Ljubljana, sklenjene med Marijo
Dohleja, Kvedrova ulica 18, Ljubljana, kot
prodajalko in Zinko Ralić, Zrinjskega ulica
58, Novi Sad, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 13201/2004
Os-23732/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Bartol, Trg prekomorskih brigad
10, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za stanovanje št. 35, na naslovu Linhartova
cesta 3, Ljubljana, z identifikatorjem 152.E,
shramba št. 35, na naslovu Linhartova cesta
3, Ljubljana, z identifikatorjem 153.E, oboje
vpisano v podvl. št. 2667/76, k.o. Bežigrad,
dne 15. 6. 2007, pod opr. št. Dn 13201/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja, grajenega za trg,
št. 477/74-02/5 z dne 17. 9. 1974, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje, ki
ga zastopa generalni direktor Alojz Nebec
in kupovalko Košarkaško zvezo Slovenije,
Celovška 15, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Peter Breznik, za stanovanje v stanovanjsko-trgovsko poslovni zgradbi Center
Bežigrad, v Ljubljani, št. 35, v 8. nadstropju,
v izmeri 22,85 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 8. 2007
Dn 24319/2004
Os-23747/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mire Brailo, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 6, v I. nadstropju, na naslovu Kumrovška 13, Ljubljana, identifikacijska številka 00077/015, k.o. Brinje I, dne
2. 7. 2007 pod opr. št. Dn 24319/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 36/74 z dne 20. 2. 1974, sklenjene
med prodajalcem GIP Ingrad Celje, Ljubljanska 16, po direktorju Henriku Čmaku, in kupovalko Borislavo Erjavec, Ul. Pohorskega
bataljona 9, Ljubljana, za stanovanje št. 6,
v I. nadstropju, v bloku L-17, ob Ulici padlih
borcev v Ljubljani, v izmeri 40,17 m2;
– prodajne pogodbe z dne 12. 2. 1982,
sklenjene med prodajalko Borislavo Erjavec, Kumrovška 13, Ljubljana in kupcema
Mihajlom Brailo in Miro Brailo, oba Ljubljana,
Kumrovška 13, za stanovanje št. 6, v I. nadstropju, v bloku L-17, ob Ulici padlih borcev
v Ljubljani, v izmeri 40,17 m2;
– pogodbe o razdružitvi solastnine z dne
5. 7. 1990, sklenjene med Matjažem Križanom, Pod Trško goro 25, Novo mesto in
Davorinom Križanom, Pod Trško goro 25,
Novo mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 17556/2002
Os-23749/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Gorjupa, Beblerjev trg 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje št. 69, v 8. nadstropju, Bebljerev
trg 1, Ljubljana, v izmeri 42,02 m2, z identifikatorjem št. 69.E, vpisano v podvložku št.
365/69, k.o. Nove Jarše, dne 4. 6. 2007,
pod opr. št. Dn 17556/2002, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. MS
12/2-Y-1-152/81 z dne 17. 5. 1982, sklenjene med prodajalcem GIP Gradis TOZD GE
Ljubljana okolica, Kvedrova 34, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt in
kupcem Dragom Kojkovičem, Titova 242,
Ljubljana, za stanovanje št. 69, na naslovu
Beblerjev trg 1, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
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Dn 30062/2004
Os-23750/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje Korunovski, Bratovževa pl. 24,
Ljubljana, ki jo zastopa Klavdija Šušnjara,
direktorica Arkada nepremičnine d.o.o., Tržaška 36, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za stanovanje št. 15, v 3. nadstropju,
na naslovu Bratovževa pl. 24, Ljubljana,
ident. št. stavbe 1533/35, k.o. 1734 - Ježica,
dne 4. 6. 2007, pod opr. št. Dn 30062/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 0322/91
z dne 16. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Izvršnega sveta SML Marjan Vidmar, po njegovem
pooblastilu Leopold Benčina in kupovalko
Darjo Korunovski, Bratovževa pl. 24, Ljubljana, za stanovanje št. 15, v 3. nadstropju, na
naslovu Bratovževa pl. 24, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 11064/2005
Os-23752/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Franca Šimca in Kristine Šimc, oba
Vrhovci, Cesta XIX/14, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za nepremičnino parc. št. 340/4, vl. št. 704, k.o. Šujica,
dne 2. 7. 2007, opr. št. Dn 11064/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
oddaji mestnega zemljišča za gradnjo št.
L5/127-165 z dne 31. 8. 1965, sklenjene
med Komunalnim skladom občine Ljubljana
Vič - Rudnik, po Zavodu za stanovanjsko
komunalno gospodarstvo Vič, ki ga zastopa
v.d. direktor Slavko Trošt in GP Bežigrad
Ljubljana, Podmilščakova 24, ki ga zastopa
direktor Franc Žitnik, za parcelo št. 340/4,
k.o. Šujica, za gradnjo vrstne hiše.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Dn 2828/2007
Os-23763/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja VBS Leasing d.o.o.,
Dunajska 128a, Ljubljana, ki ga zastopa
Mira Puc, Dunajska 56, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
poslovni prostor št. 1, v pritličju, Tržaška
cesta 43, v izmeri 154,96 m2, z identifikacijsko številko 1723-2643-19, vpisani v podvl.
št. 4131/1, k.o. Vič, dne 2. 4. 2007, pod opr.

št. Dn 2828/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 464/439-80 z
dne 11. 12. 1980, sklenjene med Občino Vič
- Rudnik in Obrtnim združenjem Ljubljana
Vič - Rudnik, za poslovni prostor št. 1, v pritličju, Tržaška cesta 43, v izmeri 154,96 m2,
z identifikacijsko številko 1723-2643-19, vpisani v podvl. št. 4131/1, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 8. 2007
Dn 9580/2007
Os-25182/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Nekrepa, Triglavska 32, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju – podvl. št. 2298/21, k.o. Tabor, pod
Dn št. 9580/2007, dne 9. 8. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 05/93 z dne
3. 5. 1993, o prodaji stanovanja št. 20, v II.
nadstropju večstanovanjske hiše, Ferkova
15, Maribor, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona, med Avtotapetništvom Maribor, Krekova 14, Maribor, kot prodajalcem in Francem Nekrepom, Triglavska
ul. 32, Ljubljana, kot kupcem in s katero je
prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
Dn 513/2005
Os-7790/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Prosvetnega društva
Soča Kanal, Pionirska 8, Kanal, ki ga zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, o
predlogu za vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z predlogom za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini s parc. št.
33/2.S, vpisani v vl. št. 503, k.o. Kanal, izdalo sklep opr. št. Dn 413/2005 z dne 27. 11.
2006, o začetku postopka za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe za
parc. št. 33/2.S, vpisano v vl. št. 503, k.o.
Kanal, sklenjene dne 28. 5. 1990, med Francem Ozebkom, roj. 2. 10. 1910, iz Kanala
ob Soči, Pionirska 9 in Darkom Ozebkom,
roj. 28. 7. 1956, iz Kanala ob Soči, Gradnikova 18.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Prosvetnega društva Soča Kanal, Pionirska
8, Kanal.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin,
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katerih vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2007
Dn 216/2005
Os-7798/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Salonit Anhovo gradbeni materiali d.d., Anhovo, o predlogu za
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z predlogom za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini s parc. št. 1548, k.o. Anhovo, izdalo sklep opr. št. Dn 216/2005 z
dne 27. 11. 2006, o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, dodatka k pogodbi o dosmrtnem preživljanju z
dne 22. 11. 1999, sklenjenega med Pavlo
Mavrič, roj. 5. 11. 1920, iz Anhovega, Vojkova 44 in Marjanom Schillingom, roj. 1. 3.
1954, iz Anhovega, Vojkova 44, overjenega
pri notarki Evi Lučovnik iz Nove Gorice, opr.
št. SV 1084/99.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Salonita Anhovo gradbeni materiali d.d.,
Anhovo.
Poziva se vse morebitne imetnike 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 listin,
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 3. 2007
Dn 6923/2004
Os-23599/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Adrijane Maraž, Cvetlična 7, Šempeter pri Gorici, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z predlogom za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, enosobnem stanovanju št.
7, v izmeri 34,59 m2, skupaj s pripadajočo
kletjo, ki leži v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe v ulici Gradnikove brigade 39, Nova
Gorica (vpisani v vl. št. E-55, B-8, k.o. Nova
Gorica), izdalo sklep opr. št. Dn 6923/2004
z dne 13. 3. 2007, o začetku postopka za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe, sklenjene med HIT, hoteli
igralnice turizem, p.o. Nova Gorica in Djuričič Miladinom, Cankarjeva 74, Nova Gorica,
dne 19. 6. 1987, vpisana v register pri Javnem pravobranilstvu Nova Gorica, pod zap.
št. M-329/97.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Adrijane Maraž do 5/8 ter na ime Susič Deje
do 1/8, Miklavčič Sonje do 1/8, Gluhar Aljaža do 1/16 in Gluhar Domna do 1/16.
Poziva se vse morebitne imetnike 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 listin,
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 8. 2007
Dn 143/2007
Os-24107/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju z dne 3. 4. 2007,

Dn 143/2007, je bil začet postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. C 13, v
III. nadstropju stanovanjske stavbe na parc.
št. 660/14, k.o. Gorica pri Slivnici, vpisano
pri vl. št. E I B VIII, k.o. Gorica pri Slivnici,
ki je bila dne 31. 7. 2001 sklenjena med
prodajalcem Igorjem Podgorškom, Gorica
pri Slivnici 72, Gorica pri Slivnici ter kupcem
Atlantis d.o.o., Kidričeva ulica 29, Rogaška
Slatina.
Imetnike pravic na zgoraj navedeni 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 Šentjurju pri Celju
dne 22. 8. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 20006/00056
Os-24076/07
Okrajno sodišče v Idriji je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica d.d. Koper,
zoper dolžnico Katarino Eržen, na podlagi
5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, Katarini Eržen postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Vesno Fašink iz Idrije, Mestni trg 2.
Imenovana začasna zastopnica bo zastopala Katarino Eržen v postopku vse do takrat,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 21. 8. 2007
II P 892/2005
Os-17720/07
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni
sodnici svetnici Danici Koren, v pravdni zadevi tožeče stranke ml. Žiga Vauda in mld.
Roka Vauda, oba Rožna ulica 4, Bled, ki ju
oba zastopa zakonita zastopnica in mati Maja
Vanda, Rožna ulica 4, Bled, njo pa zastopa
Zdravko Rus, odvetnik v Radovljici, zoper
toženo stranko Maria Bradarića, Vicolo Fontane 5/b, 31100 Treviso, Italija, zaradi ugotovitve očetovstva in plačevanja preživnine, po
5. točki drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP)
toženi stranki Mariu Bradariću, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mitja Severja,
Partizanska cesta 13, Škofja Loka.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat,
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 5. 2007
V P 593/2007
Os-24369/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni
sodelavki Nataši Cankar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Lesnine d.d., Ljubljana, Cesta
na Bokalce 40, Ljubljana, ki jo zastopa Olga
Kerže, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi
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stranki Mateji Voršič, v tožbi naslov Potrčeva
ulica 8, Maribor, sedaj neznanega naslova,
zaradi plačila 200,28 EUR, dne 27. 8. 2007
sklenilo:
toženi stranki Mateji Voršič, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica,
odvetnica Sofija Vukelj, Trubarjeva 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko 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 v Ljubljani
dne 27. 8. 2007
P 89/2007
Os-24068/07
Okrajno sodišče v Murski Soboti je o
okrajni sodnici – svetnici Darinki Pušenjak, v
pravdni zadevi tožeče stranke Gorana Gungla, Vinska graba 21, Moravske Toplice, ki ga
zastopa odv. Danilo Hari iz Murske Sobote,
zoper toženo stranko Evo Grabar, neznanega bivališča v Ameriki, zaradi ugotovitve
lastninske pravice in izstavitve zemljiško
knjižne listine, zunaj naroka dne 17. 4. 2007
sklenilo:
v pravdni zadevi Okrajnega sodišča v
Murski Soboti, opr. št. P 89/2007, se toženi
stranki postavlja začasni zastopnik, in sicer
odvetnik Jože Korpič, Slomškova 1, Murska
Sobota.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 4. 2007
P 472/2006
Os-22032/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je pravdni zadevi P 472/2006 po tožbi tožeče stranke Javnega jamstvenega in preživninskega
sklada RS, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zoper toženo stranko Vecka Zlatkovića, Sukovo, CS – 18300 Pirot, Srbija, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila 3.032,47 EUR,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavilo za začasno zastopnico, odvetnico Darjo
Lazar, Rozmanova 32a, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese toženca v tem postopku, dokler tožena
stranka ne bo nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 7. 2007
Ig 07/00018
Os-24220/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Porsche Inter Auto d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Tratnik Aleš, Miklošičeva 30, Ljubljana, proti
dolžniku Gradbeništvo Diana, Bekim Osmanoski s.p., Vegova 3, Piran – Pirano, zaradi
izterjave 1.082,36 EUR s pp, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. Ig 07/00018, postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 23. 7. 2007
I 3259/2002
Os-2620/07
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnika Adriatic, d.d., Zavarovalna druž-
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ba, Koper, Ljubljanska c. 3/a, Koper, zoper
dolžnika Josipa Tucelja, Laze 7, Velenje, nazadnje stanujočega Rijeka, Voćanska, Hrvaška, zaradi izterjave 788.085 SIT s pp, sedaj
3.288,62 € s pp, na podlagi prvega odstavka,
4. točke drugega odstavka in četrtega odstavka 82. člena ZPP, v zvezi s 15. členom
ZIZ, s sklepom z dne 25. 1. 2007, dolžniku
v predmetnem izvršilnem postopku postavilo
začasnega zastopnika, Rudija Paholeta, Cesta Bratov Mravljak 1, Velenje, odvetnika iz
Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tem izvršilnem postopku vse dotlej,
dokler dolžnik sam 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 Velenju
dne 25. 1. 2007
P 42/2007
Os-24077/07
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici
tega sodišča Nadi Jelovšek, v pravdni zadevi tožeče stranke Trček Gantar Slavice,
Na klancu 7, Vrhnika, ki jo zastopa odvetnica Nives Vidmar iz Logatca, proti toženim
strankam: Gaber Ivana, Iwerness, Detroit 21,
ZDA, Jesenovec Marija, F. Blanco, Eucolada, Villa Marteli, Buenos Aires, Argentina in
Karner Vida, Iwerness, Detroit 21, ZDA, vse
do sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, izven naroka dne
22. 8. 2007 sklenilo:
toženim strankam Gaber Ivani, Jesenovec Mariji in Karner Vidi, se kot začasna
zastopnica postavi odvetnica Lina Nagode
Gogala, Robova c. 6, Vrhnika.
Začasna zastopnica zastopa tožene
stranke v pravdni zadevi opr. št. P 42/2007,
dokler ne bodo tožene stranke ali njihov pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 22. 8. 2007

Oklici dedičem
D 162/2006
Os-24098/07
Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščinski postopek po dne 11. 5. 1973 umrlem
Ivanu Mermolji, od Antona, roj. 15. 12. 1885
v Batujah, z zadnjim stalnim bivališčem v
Banja Luki.
Ker se ne ve, ali je kaj dedičev, sodišče
poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine, da se v enem letu od objave
tega oklica in oklica na sodni deski tega sodišča, priglasijo sodišču. Po poteku navedenega roka bo sodišče zapuščinski postopek
nadaljevalo in zadevo zaključilo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 6. 8. 2007
D 172/2007
Os-24096/07
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 172/2007 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Francu Zupaniču, roj.
28. 8. 1880, umrlem 15. 6. 1953, nazadnje
stan. Slovenja vas 23.
V zapuščino spadajo nepremičnine, ki so
bile zapustniku vrnjene kot članu Agrarne
skupnosti Slovenja vas.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnika Franca Zupaniča, to je njegove
brate in sestre in njihove potomce, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili,
bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
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odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 12. 7. 2007
D 4/98
Os-24094/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 10. 4. 1997 umrlem Andreju
Pazlarju, roj. 8. 11. 1906, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem Spodnje Gorje 77, Zgornje Gorje.
Ker vsi zakoniti dediči niso znani, se jih
poziva, da se v roku enega leta od objave
oklica v Uradnem listu RS javijo sodišču. Po
preteku navedenega roka bo sodišče odločilo v zadevi na podlagi podatkov, s katerimi
bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 7. 2007
D 2/2003
Os-24097/07
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po dne 6. 12. 2002 umrlem Viktorju Baligaču, roj 21. 4. 1933, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stanujočem Savska c.
21, Ribno, Bled.
Ker vsi zakoniti dediči - nečaki, ki naj bi
bili v Franciji, niso znani, se jih poziva, da
se v roku enega leta javijo sodišču. Po preteku enoletnega roka bo sodišče odločilo v
zadevi na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 20. 7. 2007

Oklici pogrešanih
N 39/2005
Os-24100/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v nepravdni zadevi predlagatelja Pirc Zvoneta,
Sadinja vas 24, Dvor, ki ga zastopa odvetnica
Majda Štrasner, zoper nasprotno udeleženko
Gašperšič Ano, Sadinja vas 19, Dvor, izdaja
naslednji oklic:
Gašperšič Ana, nazadnje stanujoča Sadinja vas 19, Dvor, je pred 2. svetovno vojno
odšla v ZDA in že več kot 50 let ni o njej nobenega glasu.
Poziva se vse, ki naj vedo povedati o njenem življenju ali smrti, da v roku 3 mesecev
od objave tega oklica to sporočijo sodišču ali
skrbnici Majdi Ani Kristan, Mestne njive 5,
Novo mesto, sicer bo sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 2. 8. 2007
N 22/2007
Os-24101/07
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Jožefa
Švagelja, Štanjel 6/a, ki ga zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane, zaradi razglasitve
za mrtvega Ivana Švaglja, Štanjel 56, sedaj
neznanega bivališča.
Pogrešani Ivan Švagelj naj bi bil rojen
okrog leta 1870 in po pripovedovanju umrl
nekje na Vipavskem med obema vojnama
okrog leta 1915 in 1940.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanemu in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 21. 8. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

85 / 21. 9. 2007 /

Stran

6481

Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1390/2007
Rg-23888/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Tarabay, trgovinsko in zastopniško podjetje d.o.o., s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 30a, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/00736/00,
preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenikov z dne 20. 7. 2007.
Družbenika Tarabay Anna Maria, Kovačičeva 24, Koper in Tarabay Makram, Kovačičeva 24, Koper, izjavljata, da družba nima
zaposlenih delavcev in tudi nima nobenih
neurejenih oziroma neplačanih obveznosti ali
neurejenih razmerij do delavcev, nima nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali
obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge
obligacije in da v celoti solidarno prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti izbrisane družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na oba družbenika v
enakih delih.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2007
Srg 1414/2007
Rg-23892/07
Družba INTRO, podjetniško svetovanje, d.o.o., Kranj, s sedežem Kalinškova
3, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/01944/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Šifkovič Franc, Kalinškova 3, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 8. 2007
Srg 407/2007
Rg-24371/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Trsničarstvo Colarič pridelava
trsnih sadik d.o.o., Slivje 5, Podbočje, za
prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
Gospodarska družba s firmo: Trsničarstvo Colarič pridelovanje trsnih sadik d.o.o., Slivje 5, Podbočje, preneha
po skrajšanem postopku po skrajšanem

postopku po sklepu ustanoviteljev Colarič
Gregorja in Colarič Darje, oba stan. Slivje
5, Podbočje, dne 31. 8. 2007.
Družbenika izrecno izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti in urejena vsa
razmerja z delavci ter da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenika odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzameta družbenika Colarič Gregor in Colarič Darja.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku je v smislu 427. in 428. člena
Zakona o gospodarskih družbah dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 31. 8. 2007
Srg 01915/2007
Rg-6953/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Janson podjetje za posojanje motornih vozil, trgovino,
gostinstvo in turizem, d.o.o., Vir, Erjavčeva
ulica 1, Domžale, ki jo zastopa odvetnik
Gregor Hieng iz Ljubljane, Stari trg 2, objavlja sklep:
družba Janson podjetje za posojanje
motornih vozil, trgovino, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Vir, Erjavčeva ulica 1,
Domžale, reg. št. vl. 1/08795/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika za dne 5. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Štifter Janko, Erjavčeva 1,
Vir, Domžale, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 5. 3. 2007
Srg 7901/2007
Rg-24044/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Delfin
ab d.o.o., Čopova 14, Ljubljana, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
Delfin ab d.o.o. finančne storitve in
trgovina, Čopova 14, Ljubljana, reg. št.

vl. 1/129240/00, matična številka 1193791,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 22. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Jadran Stanič, Letoviška pot 39, Portorož, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 7. 2007
Srg 9099/2007
Rg-24045/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Multikop inženiring in trgovina d.o.o., Glinškova ploščad 3, Ljubljana, za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra objavlja sklep:
Multikop inženiring in trgovina d.o.o.,
Glinškova ploščad 3, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/10093/00, matična številka 5837596,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
edine družbenice z dne 20. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenica družbe je Irena Mirjana Kukovec, Glinškova ploščad 3, Ljubljana, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedeno družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenica, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 7. 2007
Srg 8918/2007
Rg-24047/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja M. M. M.,
Peternel & Co, d.n.o., Ljubljanska cesta 9,
Borovnica, za prenehanje po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
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M. M. M., Peternel & Co., podjetje za
trgovino, servis in storitve d.n.o., Ljub
ljanska cesta 9, Borovnica, reg. št. vl.
1/20853/00, matična številka 5713765, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 16. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Peternel Marjan,
Ljubljanska cesta 9, Borovnica, Pristavec
Marjan, Cesta na grič 9, Borovnica in Menart Alojzij, Laze pri Borovnici 45, Borovnica, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
proporcionalno na zgolj navedene družbenike.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2007
Srg 8125/2007
Rg-24053/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Portfelj
Prima d.o.o., Brod 7, Logatec, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
Portfelj Prima upravljanje premoženja d.o.o., Brod 7, Logatec, reg. št. vl.
1/37487/00, matična številka 1781995, preneha po skrajšanem postopku po skepu
družbenika z dne 27. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Nikolay Atanasov,
Željka Svoboda 17, Sofija, Bolgarija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v
uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik, upniki ali pristojni državni organi. Po
preteku roka za ugovor bo registrsko sodi-
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šče sprejelo sklep o izbrisu o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 7. 2007
Srg 08447/2007
Rg-24056/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kostrena Commerce, Trgovsko storitveno podjetje d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, ki jo zastopa
odvetnik Bojan Župevec iz Ljubljane, objavlja sklep:
družbe Kostrena Commerce, Trgovsko
storitveno podjetje d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 13, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 7.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Grilc Darko in Mihovec
Grilc Margareta oba stanujoča Ljubljana, Krivec 72, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 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 17. 7. 2007
Srg 8237/2007
Rg-24478/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Alper-Impex uvozno-izvozna družba, d.o.o., Komenskega
14, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Alper-Impex uvozno-izvozna
družba, d.o.o., Komenskega 14, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pernat Aleksander, Ribiška
pot 8, Dravograd, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2007
Srg 00564/2007
Rg-24041/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Kegl Boris Trgovsko podjetje
Murska Sobota d.o.o., Mladinska ulica
60, Murska Sobota, reg. št. vl. 1/00498/00,
matična številka 5373565, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski
Soboti, preneha po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Družbenik Kegl Boris, Murska Sobota,
Mladinska ulica 60, izjavi, da so poplačane
vse obveznosti družbe Kegl Boris Trgovsko
podjetje Murska Sobota d.o.o., Mladinska
ulica 60, Murska Sobota in da so urejena
vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenik Kegl Boris, Murska Sobota,
Mladinska ulica 60, prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe, pri čemer za morebitne preostale
obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 8. 2007
Srg 422/2007
Rg-24480/07
Družba Euroservis podjetje za transport, proizvodnjo, storitve, trgovino in
gostinstvo d.o.o., Obrež 84, Središče ob
Dravi, reg. št. vl. 1/3466-00, katere ustanovitelj je Čavničar Drago, Obrež 84, Središče
ob Dravi, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 16. 8. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Čavničar
Drago.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 31. 8. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Bremec Matjaž, Gaber 063, Semič, potni
list, št. P00140342, izdala UE Črnomelj.
gnh-272339
Breznik Miha, Gradišnikova ulica 022,
Borovnica, potni list, št. P00617861, izdala
UE Vrhnika. gni-272338
Damiš Aleš, potni list, št. P00628190,
izdalo MZZ. gng-272340
Flander Polona, Zatolmin 055A, Tolmin,
potni list, št. P00704662, izdala UE Tolmin.
gnj-272337
Flerin Petra, Bistriška cesta 011,
Domžale, potni list, št. PB0259992, izdala
UE Domžale. gnv-272350
Gajsler Janez, Zgornji Dražen Vrh 031,
Zgornja Velka, potni list, št. P00756957,
izdala UE Pesnica. gnd-272193
Galešić Dušan, Novosadska ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P01167569, izdala
UE Ljubljana. gnq-272355
Gerečnik Borut, Zgornja Hajdina 131C,
Hajdina, potni list, št. P00982062, izdala UE
Ptuj. gnh-272189
Germadnik Matjaž, Reber 002, Ljubljana,
potni list, št. P00413929, izdala UE Ljubljana.
gnf-272341
Gosenca Petra, Radovica 025A, Metlika,
potni list, št. P00732380, izdala UE Metlika.
gnw-271924
Gračanin Eva, Cesta Jaka Platiše 021,
Kranj, potni list, št. P00036974, izdala UE
Kranj. gnh-271914
Gropajc Battaglione Anamarija, 74240
Gaillard, Rue des Vignes 029, potni list, št.
P00821180, izdala UE MZZ. gnr-272354
Hadžić Ismeta, Jemčeva cesta 002,
Trzin, potni list, št. P00931703, izdala UE
Domžale. gnb-272345
Hadžić Nataša, Jurčičeva ulica 004,
Postojna, potni list, št. P00447353, izdala
UE Postojna. gnz-272196
Herzmansky Vojko, Skopo 008, Dutovlje,
potni list, št. P00530155, izdala UE Sežana.
gnx-272348
Ikić Ismet, Vojkova cesta 007, Velenje,
potni list, št. PB0101261, izdala UE Velenje.
gnc-272194
Janić Boštjan, potni list, št. P00838823,
izdala UE Ljubljana. gng-272190
Jeretina Uroš, potni list, št. P01015193,
izdala UE Domžale. gnu-272351
Kačičnik Petra, potni list, št. P01019753,
izdala UE Celje. gnc-272344
Kocjančič Branka, Cesta 13. julija
069D, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P00102545, izdala UE Ljubljana.
gno-272357
Kodelja Jože, Ulica 1. avgusta 003,
Kranj, potni list, št. P01171424, izdala UE
Kranj. gnt-272352
Krapša Aleksander, Kettejeva ulica 013,
Maribor, potni list, št. P00755736, izdala UE
Maribor. gne-272342
Krivc Peter, Ob Belci 006, Bohinjska
Bistrica, potni list, št. P00241216, izdala UE
Radovljica. gnc-271919

Lenardič Tina, Kajuhova ulica 009, Izola
– Isola, potni list, št. P00639708, izdala UE
Izola. gnz-271921
Medved Zmago, Malnarjeva ulica 035,
Ljubljana, potni list, št. P00497450, izdala
UE Ljubljana. gnz-272346
Mikšić Cimra Nataša, Grablovičeva ulica
026, Ljubljana, potni list, št. P00549582,
izdala UE Ljubljana. gnp-272356
Pasutto Marina, Pahorjeva ulica
053, Koper – Capodistria, potni list, št.
P01083112, izdala UE Koper. gnd-271918
Paternost Erikamargareta, Maistrova
ulica 004B, Ljubljana, potni list, št.
P00368281, izdala UE MZZ. gny-271922
Paurević Emanuel, Altheim, Bahnhof
Strasse 015 72160 Altheim, potni list, št.
P01199495, izdalo MZZ. gnw-272349
Perić Suzana, Bevkova ulica 056,
Deskle, potni list, št. P00877564, izdala UE
Nova Gorica. gnb-272195
Prosenjak Elvis, Borštnikova ulica 037,
Maribor, potni list, št. P01058379, izdala UE
Maribor. gny-272347
Pugelj Gregor, Lipa 001A, Struge, potni
list, št. PB0268352, izdala UE Grosuplje.
gnn-272358
Pušlar Milena, Ulica IX. korpusa 050,
Piran – Pirano, potni list, št. P01125493,
izdala UE Piran. gnv-271925
Rečnik Sandi, Stare sledi 023A, Prevalje,
potni list, št. P00021720, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnf-271916
Rev Klemen, Selo pri Žirovnici 26, 4274
Žirovnica – potni list, št. P00372064, izdala
UE Jesenice. gnn-272558
Skvarča Nika, Mestni trg 015, Idrija,
potni list, št. P00838132, izdala UE Idrija.
gnf-272191
Smrdel Nives, Dolnja Košana 008,
Košana, potni list, št. P01201220, izdala
UE Postojna. gnd-272343
Struna Bregar Ana, Zelena pot 030,
Ljubljana, potni list, št. P01131754, izdala
UE Ljubljana. gnx-271923
Šiftar Uroš, Pivkova ulica 004, Maribor,
potni list, št. P01157374, izdala UE Maribor.
gns-272353
Škrk Iztok, Brkinčeva ulica 031, Sežana,
potni list, št. P01060149, izdala UE Sežana.
gne-271917
Tajnšek Anton, Seljakovo naselje 037,
Kranj, potni list, št. P00706483, izdala UE
Kranj. gng-271915
Torbar Mateja, Celovška cesta 149,
Ljubljana, potni list, št. P00950732, izdala
UE Ljubljana. gne-272192
Žagar Kristjan, Dobriša vas 002E,
Petrovče, potni list, št. P01064254, izdala
UE Celje. gnb-271920

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamič Adam, Šmartno 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001556737.
gng-272415
Agnič Robert, Mlake 1, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000148680. gnb-272270

Ahačič Boštjan, Ulica Draga Brezarja
42, Kranj, osebno izkaznico, št. 001158121.
gnt-271952
Antonov Nikola, Celovška cesta 99/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000279549.
gnu-271901
Bagarič Alenka, Dornava 10, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
001021982.
gny-272322
Barić Marijan, Ozeljan 28/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000618838.
gnt-272302
Barle Marjan, Radohova vas 23,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001165262.
gnw-272049
Bartol Helenca, Ulica Jerneja Petriča 12,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001875838.
gnq-271880
Bastič Roman, Cesta na Ostrožno 124,
Celje, osebno izkaznico, št. 000757877.
gni-271913
Baučer Gorjanc Lea, Rožna dolina
cesta V/39, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001397877. gnb-272395
Bečaj Martina, Na Obrh 20, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
001381359.
gnz-272271
Benedetti Aleksander, Sončna ulica 17,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000363998. gnl-272460
Berden Bara, Filovci 115, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000135407.
gnp-272181
Bezjak Alenka, Zgornja Kungota
12/t, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 001522849. gnw-272174
Bezjak Jan, Zgornja Kungota 12/t, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001625675.
gnx-272173
Birsa Luka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001003508.
gnk-272136
Biščak Bogdan, Tržaška cesta 54,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000996739.
gnq-271805
Bizilj Marija, Ptujska ulica 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000394278.
gnx-272123
Blažič Bojan, Spodnja Besnica, Pešnica
51, Kranj, osebno izkaznico, št. 001604891.
gnf-272091
Bobnar Metod, Godešič 157, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000578014.
gnn-272158
Bohak Drago, Smetanova ulica 55,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001921068.
gno-271807
Boncelj Miroslav, Britof 192, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001028567. gnw-271949
Bošnjaković Hajrudin, Knoblehrajeva
ulica 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002073607. gnr-272129
Brankovič Uroš, Ulica Rudija Papeža
1, Kranj, osebno izkaznico, št. 000259824.
gnx-271948
Bregar Miha, Zelena pot 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002064080.
gnn-272383
Bregar Tomaž, Dolnja Prekopa 54,
Krško, osebno izkaznico, št. 002134109.
gny-271822
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Brezavšček Nina, Kopitarjev trg 2,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001693709.
gnk-272111
Breznik Lidija, Ptujska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002181128.
gnz-271896
Brumen Dragutin, Tomšičeva ulica 24,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001942512. gno-272107
Bubnič Leo, Kampel 3/f, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001885021. gnq-271955
Burubu Dori, Ulmarjeva ulica 20,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001965592. gnr-271954
Cankar Ana, Cesta 13. julija 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000969557.
gns-271903
Cesar Amadeo, Vodopivčeva ulica 20,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000171366. gnu-272151
Cesarec Elizabeta, Stari trg 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636275.
gnw-272374
Corel Marjan, Mahovnik 41, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001226576.
gnn-272283
Čebul Anton, Ježa 17, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000414230. gnz-272396
Čeh Anton, Šahovec 9, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001219347. gne-272292
Čehovin Tomaž, Cesta 9. avgusta 77,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001435587. gnb-272520
Čepuran Zoran, Mucherjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001123768.
gnt-272127
Černač Ada, Topniška ulica 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000305293.
gnr-271879
Černčec Marjan, Apače 62/a, Apače,
osebno
izkaznico,
št.
000056411.
gnr-272179
Černi Boris, Zadobrovška cesta 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001852390.
gnj-271887
Černič Primož, Šentilj pod Turjakom 85,
Turjak, osebno izkaznico, št. 002221087.
gnp-272106
Čibašek Mateja, Partizanska cesta 32,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001142142.
gng-272090
Čupin Frida, Matjaževa ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001398033.
gnf-272416
Ćamili Rafiz, Borova vas 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000346683.
gng-272515
Ćehić Besima, Vaše 31/f, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000543180.
gnk-272536
Debernardi Franco, Seča 48, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001551110.
gnt-272152
Debevec Frančiška, Dvojna ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000526790.
gnm-272384
Devetak Darja, Ponova vas 48,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000675334.
gnv-272100
Djurić Ana, Panonska ulica 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000391394.
gnm-271809
Djurić Miloš, Panonska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001103585.
gnn-271808
Dobovičnik Rok, Ulica Gubčeve brigade
62, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001819271. gnu-272126
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Dobravc Irena, Škapinova ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001070173.
gnt-272502
Dobravec Vera, Miren 157, Miren, osebno
izkaznico, št. 001982118. gnt-272002
Dolinšek Martin, Matavškova ulica 5,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000813750.
gny-272147
Domitrica Aleksandar, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001213075.
gns-272128
Drobnak Saša, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002141219.
gno-272532
Dvoršak Mirko, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000662304.
gns-272378
Dvoršćak Stjepan, Goriška ulica 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000577816.
gny-272122
Džaferović Zlatko, Mala ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001920503.
gnl-272410
Erjavec Matej, Pokopališka ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002057369.
gnm-271884
Erjavšek Miran, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000132699.
gnn-272133
Erzar Veronika, Spodnji Brnik 87, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001331018. gnx-272523
Fabiani Gordana, Vrhovčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000535953.
gng-271865
Ferlež Mitja, Ulica bratov Tuma 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891884.
gnp-272406
Fesel Doris, Gortinska cesta 3,
Muta, osebno izkaznico, št. 001702830.
gne-272267
Fetahi Adnan, Lesičjekova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000209891.
gnw-272074
Filip Alojz, Panonska ulica 105,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001575157.
gno-272182
Fridau Mariana, Spodnji Žerjavci 38,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 002065208. gnh-272264
Frlic Borut, Suša 12, Škofja Loka, osebno
izkaznico, št. 000933624. gnv-272025
Gajser Matjaž, Na Ajdov hrib 13,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001038792. gne-271992
Gazvoda Janja, Črmošnjice pri Stopičah
28, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001771243. gnq-272305
Geiger Slava, Malgajeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000505238.
gnh-271889
Glavač Jožef, Tepe 29, Litija, osebno
izkaznico, št. 000272934. gnn-272533
Godnič Anita, Rožna ulica 33, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001341677.
gny-272097
Golob Matic, Opekarniška cesta 12/d,
Celje, osebno izkaznico, št. 001902189.
gnc-272044
Grabrijan Nevenka, Riharjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001626052.
gns-271878
Gradišar Janez, Spodnje Duplje 66/b,
Duplje, osebno izkaznico, št. 001695983.
gnd-272093
Grajf Aleksander, Hočko Pohorje 17a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001421508.
gnm-272084

Greblo Patrik, Pobegi, Cesta I. istrske
brigade 36, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 001054137. gnp-271956
Halilović Dževdet, Preglov trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001942421.
gnv-272375
Hauptman Tomaž, Šuštarjeva kolonija 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000140948.
gnv-272300
Hočevar Zoran, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002083065.
gnq-272130
Horvat Alojzija, Društvena ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000041893.
gnt-271902
Horvat Petrovčič Ksenija, Breg pri
Borovnici 55, Borovnica, osebno izkaznico,
št. 12112003. gnb-272170
Hrovat Blaž, Krmelj 100, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 002128232. gnj-271962
Hrupački Ivan, Prešernova cesta 14,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000450377.
gns-272528
Ilenič Anton, Polje, Cesta XX/11c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000073526.
gnv-271900
Imamović Jasmina, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001336100.
gnt-272377
Imamović Safet, Ledarska ulica 2,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000262266.
gnv-272000
Ivanuš Bor, Slomškova ulica 65,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001914596.
gnu-272101
Ivanuš Urška, Šarhova ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000386942.
gnx-272373
Jakša Ana, Kopna pot 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000630321.
gny-271897
Jamnik Žiga, Vodnikova cesta 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001084191.
gnd-272118
Jeglič Tomaž Marijan, Razlagova
ulica 11/a, Celje, osebno izkaznico, št.
000444666. gnm-271909
Jeklar Blaž, Bloška Polica 2/a, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
002064676.
gni-271813
Jelić Alen, Kotnikova ulica 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002235215.
gnf-271891
Jerina Jaka, Vnanje Gorice, Pot h gozdu
12, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000988872. gnj-272387
Jerina Tinka, Vnanje Gorice, Pot h gozdu
12, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001245687. gnu-272376
Jerman Ivan, Prečna ulica 7/a,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000454940.
gnl-272435
Jesih Zdravko, Cesta 9. avgusta
8/e, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001577851. gnc-272019
Jošić Dragomir, Ulica II. prekomorske
brigade 33/b, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000855423. gnl-271960
Kapun Katja, Kvedrova cesta 6, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001822574. gnv-272150
Kariž Lara, Merče 26/a, Sežana, osebno
izkaznico, št. 002065270. gng-272290
Karničnik Aleš, Shakespearova ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000344912.
gnj-272512
Kasal Peter, Vidalijeva ulica 2, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001786194.
gns-272153
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Kaučič Igor, Novo Polje, Cesta VII/99,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000557172.
gnh-272114
Kavčič Marjan, Selo 86, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001122300.
gnw-272024
Kepa Boštjan, Vintarjevec 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 000359274. gnh-271814
Kepic Jožef, Poženik 18, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001000907. gny-271947
Kermelj Marija, Ulica bratov Novak 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085452.
gnj-272537
Kernc Tim, Vrhovčeva ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001915884.
gnh-271864
Kirn Rajko, Ragovska ulica 7, Novo
mesto – Krka, osebno izkaznico, št.
000320654. gnm-272534
Kladnik Pan, Čižmanova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001896595.
gnp-272281
Klemenc Antonija, Društvena ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093981.
gnl-271885
Klemenčič Simona, Rožički Vrh 85,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001494729. gnt-272177
Klepej Klemen, Trnovo 17/a, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001902943.
gnd-272543
Knežević Brankica, Trg prekomorskih
brigad 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001396157. gnr-272404
Koblar Jurij, Breznica 41/c, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001676665.
gnu-272001
Kodele Marija, Verje 31/g, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000653007.
gnr-272279
Kogovšek Franc, Kodričeva ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001546542.
gns-272078
Kokelj Andrej, Spodnja Draga 32,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001426966.
gnz-271946
Kolenc Marija, Podljubelj 172, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000599530.
gnp-272031
Kolenko Ines, Ljubljanska cesta 101,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001644683.
gnd-272143
Konečnik
Bernarda,
Podvrh
12,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 000442077.
gnk-272161
Korez Stanislav, Žetale 25, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001676412. gni-272038
Kosmatin Marinka, Dolenje 1, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000855173.
gne-272142
Košir Urška, Sostrska cesta 38/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000430913.
gnl-272110
Kovač Gregor, Planinska vas 41,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000074357.
gnj-272012
Kovačič Denis, Spodnji Stari grad 8/a,
Krško, osebno izkaznico, št. 001768421.
gnz-271821
Kovačič Frančiška, Vošnjakova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000244212.
gno-271882
Krajnc Dominik, Sovjak 9/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002205782. gne-272167
Krajnc Marjeta, Sovjak 9/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001265076. gnf-272166
Krajnik Ema, Stresova ulica 2, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
001488816.
gny-271972

Kralj Franc, Ulica bratov Komel 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000371683.
gni-272538
Kramar Miroslav, Spodnje Gameljne
116, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 001829883. gnb-272120
Kramar Valter, Staro selo 1, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000312418.
gnb-271970
Kranjc Aljoša, Mariborska cesta 105,
Celje, osebno izkaznico, št. 001949200.
gnu-272501
Kranjec Peter, Jiršovci 20, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001483500. gng-272165
Krapež Andjelija, Kvedrova cesta 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000752314.
gnn-271883
Krašovec Marijan, Tesarska ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001531953.
gnb-271895
Krepfl Matjaž, Zlatoličje 33, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001298650.
gnh-272289
Križnar Maja, Hafnarjeva pot 2,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002200833.
gnh-272089
Krštinc Dejan, Glavna cesta 54,
Mirna, osebno izkaznico, št. 001103113.
gnh-272139
Kuhar Marija, Drstelja 25/A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000558512. gnx-272323
Kumer Tjaš, Žabnica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001844770.
gny-272022
Kutin Metka, Ulica Sergeja Mašera 34,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 000401834.
gnc-271969
Kuzmič Silva, Lešane 12/a, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002083399.
gns-272178
Lavrenčič Peter, Zgornja Kungota
10/a, Zgornja Kungota, osebno izkaznico,
št. 000799076. gnm-271984
Lavrih Roza, Šentjurje 14, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000599275.
gnx-272048
Leban Marijan, Batuje 55, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000697459.
gnz-272146
Lederhas
Radoslava,
Ljubljanska
ulica 29, Maribor, osebno izkaznico, št.
000190161. gnk-272511
Ledinek Mihael, Šmarna gora 4, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000446245.
gnh-272539
Lepoša Marija, Križ 73, Komenda, osebno
izkaznico, št. 001865269. gnl-272185
Leskovšek Marija, Ljubljanska cesta 60,
Celje, osebno izkaznico, št. 000032440.
gnj-271912
Leva Viktorija, Spodnje Laže 4,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000425439. gnp-272156
Lipnik Danica, Škale 66/d, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001321309.
gne-272042
Lipnik Tilen, Škale 66/d, Velenje, osebno
izkaznico, št. 002175564. gnf-272041
Lipovsky Vladimir, Trubarjeva ulica 34,
Celje, osebno izkaznico, št. 000508982.
gnn-271908
Lozić Eldin, Miren 79, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001932945.
gne-272542
Mahnič Frančiška, Limbuška cesta 134,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000096700.
gnk-271811
Marčec Mateja, Dvorakova ulica 10/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000832953.
gnq-272080
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Marinković
Milosav,
Žabjek
25,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001201506.
gnw-272299
Marn Peter, Pot k Savi 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001474099.
gnp-272381
Marton Miha, Usnjarska cesta 3, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001531432.
gnz-272021
Marzidovšek Antonija, Ulica Alme
Karlinove 8, Celje, osebno izkaznico, št.
000472848. gno-271907
Masnik Anton, Cereja 1, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 002063059.
gnb-272020
Matijašič Isabel, Ulica 5. prekomorske
3, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001842606.
gni-272163
Matko Anica, Rodine pri Trebnjem 19,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 000099289.
gnd-271968
Medle Ivana, Zalarjeva cesta 68,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 002118689.
gnc-272169
Medvešček Ladislav, Trg Prešernove
brigade 8, Kranj, osebno izkaznico, št.
000167216. gne-272092
Meglič Erik, Leše 6, Tržič, osebno
izkaznico, št. 002106379. gnw-272324
Mehle Nataša, Spodnja Slivnica 30,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001378831.
gnt-272102
Mejak Miran, Einspielerjeva ulica 5 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000128387.
gnr-272379
Mejak Renata, Einspielerjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186745.
gnq-272405
Mesarič Andrej, Vnajnarje 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000523674.
gne-271892
Mesarič Gregor, Gregorčičeva ulica 6/a,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000271505.
gnm-272434
Meško Davorin, Vinarska ulica 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001305352.
gni-272513
Midlil Borut, Ulica Janka Sernca 68,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001294259.
gnt-272077
Mikec Miriam, Rudnik II/1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000497598.
gnk-272411
Miklavič Ivančič Mojca, Smast 39/a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001539242.
gnx-271973
Milanović Peter, Ulica Mirana Jarca 1,
Dob, osebno izkaznico, št. 001286791.
gnb-272145
Miljk Lado, Kolodvorska cesta 2,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 2162275.
gnc-272319
Milutinović Živorad, Ulica bratov
Greifov 16, Maribor, osebno izkaznico, št.
000038537. gnx-272073
Minih Stanislav, Jablance 27, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000290125.
gnh-272514
Mišič Vučetić Jasmina, Rimska cesta 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001268732.
gne-271867
Mlakar Vinko, Ulica Louisa Adamiča 2,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000854438.
gns-272103
Mohorčič Angela, Primorska ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000570230.
gnb-272045
Mujkić Elvis, Papirniški trg 19, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000148535.
gnf-272116
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Nahberger
Marjan,
Pobrežje
14/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000957178.
gnz-272321
Nedimović Milan, Kajuhova ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000471768.
gnp-271881
Novak Marija, Zajasovnik 14, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000382109.
gnc-271994
Novak Ranko, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000923536.
gnq-272380
Oblak Jožef, Breg pri Polzeli 117,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000991192.
gnq-272105
Oblak Jožica, Likozarjeva ulica 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000285971.
gnv-272525
Obreht Damijan, Streliška cesta 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001893171.
gnr-272079
Omeragič Saška, Ulica 5. prekomorske
3, Ptuj, osebno izkaznico, št. 002016314.
gnh-272164
Orlić Vladimir, Šmartinska cesta 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001268006.
gnx-272398
Ostrovršnik Miran, Loka pri Zidanem
Mostu 50, Zidani Most, osebno izkaznico,
št. 001575862. gnj-272437
Ošlaj Gašper, Pleteršnikova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001817107.
gnj-271862
Ošlaj Mojca, Pleteršnikova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002107411.
gni-271863
Oštir Ljudmila, Zameško 18, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000072406.
gnj-272137
Oven Tatjana, Kidričevo naselje 8,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001614139.
gnz-272521
Ozimek Lidija, Parmska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000386682.
gnj-272112
Panić Milenko, Depala vas 49,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000239473.
gnc-272144
Perko Anja, Cegelnica 57, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001352314. gnu-272526
Perko Dolinar Stanislava, Pod hribom 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000675008.
gnd-271893
Peršak Franc, Teovnikova ulica 56 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000534758.
gnk-272386
Peternel Martin, Žirovnica 69, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001184564.
gnr-272029
Petrič Helena, Topniška ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000526562.
gnq-271905
Pintar Jaka, Prebačevo 63/a, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002141070.
gns-271953
Pirc Marija, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000387343.
gnv-271950
Pirnat Miroslav, Trubarjeva cesta 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001739737.
gnw-272124
Placer Bogdan, Rožna ulica 6,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001578714.
gnm-272409
Planinc Alojz, Bučerca 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 001390855. gng-271815
Planinšek Blaž, Okrogarjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001392221.
gnv-272500
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Plemenitaš Valentina, Jenkova ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001185831.
gnf-272516
Počkaj Jaka, Moste 80/M, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001768352.
gnk-272186
Podbevšek Gorazd, Celovška cesta 128,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001180299.
gne-272117
Podobnik Vida, Krožna pt 58, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001433210.
gng-271890
Popovič Janko, Šmartinska cesta 182,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001959516.
gny-272372
Popovič Tjaša, Zbilje 7/I, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000110451.
gnh-271964
Posega Lucija, Zagon 3/b, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001972714.
gnz-272096
Poznajelšek Damjan, Trata pri Velesovem
15, Kranj, osebno izkaznico, št. 001886736.
gny-272522
Pušlar Milena, Ulica IX. korpusa 50, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001868503.
gnw-272449
Radosavljević Uroš, Ulica 8. februarja 69,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002040265.
gnl-272085
Ramšak Branko, Gosposvetska ulica 5,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001368851.
gnv-271975
Rangelov Dime, Jerihova cesta 28,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000074538.
gnt-272527
Rebec Robert, Povir 51/f, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000756679. gnf-272291
Rednjak Danijel, Parož 15, Celje, osebno
izkaznico, št. 000976256. gnz-272046
Reven Janez, Dobravšce 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000616357.
gnx-272023
Rojko Miran, Žolgarjeva ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002064965.
gnm-272509
Rošeto Minka, Pobeška cesta 25,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000380957. gne-272467
Rota Benito, Ulica generala Levičnika
46/f, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 002092656. gnd-272468
Rožman Gregor, Iljaševci 30, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000965430.
gnn-272183
Rumin Jovanka, Parecag 79, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000819387.
gnv-272450
Rutard Vida, Metelkova ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000058956.
gnl-271810
Salak Mire, Ob železnici 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000266133.
gns-272403
Salkić Elvis, Pobegova ulica 5/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001901669. gnn-271958
Salkoski Edip, Skalna pot 13, Sežana,
osebno izkaznico, št. AH 000048493 – za
tujce. gnt-272027
Savinc Rajko, Hrovatova ulica 12,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001925344.
gnq-272505
Savnik Štefanija, Kopališka cesta
3, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000416578. gny-272447
Selan Kos Jelena, Pleteršnikova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001153352.
gnl-272385

Sklepič Jožefa, Spodnja Slivnica 59,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000856217.
gnc-271944
Smajlović Sanda, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001785900.
gnm-272134
Smodiš Damijan, Ulica Željka Tonija 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000111344.
gnp-271906
Sobočan Jure, V Kladeh 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001895947.
gnf-272141
Sodar Mitja, Cesta XIV. divizile 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001541631.
gnu-272076
Soršak Jožef, Stranske Makole 18,
Makole, osebno izkaznico, št. 001086593.
gnd-272518
Stantič Peter, Ulica Franca Baliča 30,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000773879. gnp-272531
Strajnar Marija, Preradovičeva ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000082850.
gnz-271871
Strmčnik Lenart, Aleševa ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000821487.
gni-272113
Strniša Robert, Dolenjska cesta 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000317439.
gnn-272408
Stroligo Klaudijo, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001802568.
gnp-272131
Struna Bregar Ana, Zelena pot 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000101382.
gno-272382
Šapec Ljudmila, Zelena ulica 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000131692.
gnv-272075
Šef Božidar, Mencingerjeva ulica 39/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001132089.
gnx-271873
Šemole Vida, Kleče 30, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000557011. gnf-271866
Šenk Ljudmila, Jesenkova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000042918.
gnv-271875
Šepec Leopold, Sojerjeva ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000473450.
gni-271963
Škopac Maruša, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764748.
gno-272132
Škulj Karol, Prežganje 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000737160.
gny-272397
Šmon Branko, Lobnica 16, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001926655. gnl-272335
Šoštarić Mateja, Pivolska cesta 44,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001850908.
gnp-271806
Šparovec Janez, Ulica gorenjskega
odreda 6, Kranj, osebno izkaznico, št.
000065816. gnj-272087
Štefančič Blaž, Potok 4/a, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000031596.
gnz-271996
Štrovs Primož, Planinska vas 22,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001881202.
gnq-272180
Štrus Andrej, Pod gozdom, Cesta IV/1,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000244853.
gnb-271945
Šujak Safet, Šmartinska cesta 259 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001829367.
gnc-272394
Šulc Leopold, Riharjeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001898405.
gng-271965
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Šuštar Igor, Poreber 1/a, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001411665. gnx-271998
Tadić Mario, Jezero 7, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001401937. gnt-272402
Tavželj Teodor, Fizine 10, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000274445.
gnr-272154
Terglav Enej, Starnska vas ob Višnjici 23,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001917372.
gnc-272519
Ternjak Matilda, Jareninski vrh 18/a,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 000121530.
gnh-272014
Terzić Saliha, Dobrova 12, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000227099.
gno-272282
Tkačev Judita, Topniška ulica 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001173691.
gnc-272119
Torkar Marija, Na Palcah 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000756927.
gnq-272280
Tratar Dušan, Rakovnik 5, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
001033268.
gnh-271939
Trček Frančiška, Litijska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000021698.
gny-271872
Trojnar Ana Marija, Antoličičeva ulica 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001617021.
gnl-272510
Truden Matej, Rimska ulica 17,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001046997.
gnj-271812
Turk
Aleksandra,
Slovenja
vas
34/a, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001548855.
gnd-272168
Turšič Marko, Brezovica pri Borovnici 51,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 23072007.
gnz-272171
Urankar Počkaj Mojca, Moste 80/M,
Komenda, osebno izkaznico, št. 002044974.
gnj-272187
Urlep Danijel, Slatno 18, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 001506693.
gnw-271974
Vahter Damjan, Gračič 9, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001703574.
gnc-272269
Valentinčič
Stanko,
Čeplez
10,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001649682.
gno-272407
Valjavec Janez, Dol pri Ljubljani 25,
Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001168316. gnl-272535
Varga Akif, Gosposvetska cesta 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001488477.
gnp-272506
Verlič Simon, Šalek 86, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000703136. gnr-272529
Vidmar Nataša, Jezero 49/a, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001074865.
gnw-271874
Višič Antonija, Samostanska ulica 13,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
002040088. gns-272303
Vizjak Kure Tugomira, Partizanska
cesta 81, Maribor, osebno izkaznico, št.
001431457. gnn-272508
Vlahović Mario, Peščena pot 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002097175.
gng-272115
Vohar Marjana, Bergantova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000947704.
gni-271888
Vojinović Vesna, Steletova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002076101.
gnh-272414

Vovk Dejan, Cesta Janeza Finžgarja 1/a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002124269.
gnv-272325
Vrečar Milena, Tovarniška ulica 16,
Celje, osebno izkaznico, št. 000351704.
gns-272503
Vrhovšek
Matic,
Kompole
191,
Celje, osebno izkaznico, št. 002155127.
gnl-271910
Vrisk Martina, Pečice 17, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001698426. gnq-272030
Zadel Anže, Bleiweisova 6, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000562414. gni-272088
Zagorc Denis, Topniška ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002096194.
gne-272417
Zalaznik Nika, Smlednik 16, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000944832.
gng-272140
Zavrl Jožefa, Šmidova ulica 12,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000737341.
gnw-272524
Zelenko Klavdija, Koroška cesta 212,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 001699730.
gnr-272504
Zemljič Grošelj Monica Jimena, Jamova
cesta 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001775858. gnr-271904
Zibelnik Primož, Vodnikova cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000538486.
gnd-271868
Zorzutti Jožica, Srebrničeva ulica
20, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000814148. gns-272003
Zukić Amela, Britof 204/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000396787. gnc-272094
Zupanc Janez, Brilejeva ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001329392.
gnw-271899
Zupančič Aleš, Galjevica 74 b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000288357.
gni-272413
Zupančič Andrej, Jedniščica 7, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001747875.
gni-272138
Zupančič Igor, Velika Dobrava 4,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001625664.
gny-272047
Želimorski Mavricij, Ulica prvih žrtev
34, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001966054. gnk-272086
Žerak Anica, Rajnkovec 13, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000250546.
gnb-272445
Žerjal Magdalena, Voduškova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000833081.
gnc-271894
Žičkar Staša, Ulica heroja Bračiča 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 002029137.
gnk-271911
Žitnik Andrej, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001879872.
gnv-272125
Žnidar Mateja, Cesta 9. avgusta 23,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000547198. gni-271938
Žorž Angelovski Duško, Peričeva ulica
60/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000787819. gnx-271898
Žuber Nac, Razborca 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000264161.
gni-271988
Žunić Janja, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000401891.
gne-272517
Žužek Boštjan, Peruzzijeva ulica 53,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000596019.
gnk-271861
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Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ambrožič Darja, Zasip, Dolina 17A,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000869234, izdala UE Radovljica.
gno-272332
Arbutina Jaka, Langusova ulica 24,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002213756, izdala UE Radovljica.
gnq-272330
Babić Branko, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001267016, reg. št. 189175, izdala UE
Ljubljana. gni-272488
Batarilo Danijel, Pregljeva ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001379384, reg. št. 116996, izdala UE
Maribor. gni-272288
Bečaj Martina, Na Obrh 20, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SS 000803201, reg. št. 1803, izdala UE
Metlika. gnm-272184
Benedetti Aleksander, Sončna ulica 17,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 64801, reg. št. 49982, izdala
UE Koper. gnp-272456
Boncelj Miroslav, Britof 192, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 000808104, reg. št. 23732, izdala UE
Kranj. gns-271978
Bončina Anja, Trnava 45, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1563619,
izdala UE Žalec. gnu-272026
Brajnik Tea, Prvomajska ulica 45, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003080908, izdala UE Nova Gorica.
gnt-272327
Bratož Vidmar Katarina, Belokranjska
ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002219824, reg. št. 258641,
izdala UE Ljubljana. gng-272440
Brumnić Peter, Kvedrova cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003017167, reg. št. 194590, izdala UE
Ljubljana. gnx-272498
Cafuta Jožef, Ulica Žetalskega Jožeta
8, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 510392, izdala UE Ptuj. gnj-272312
Cankar Boštjan, Verovškova ulica 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001524683, reg. št. 214672, izdala UE
Ljubljana. gnj-272462
Capuder Jernej, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003174246, reg. št. 290556, izdala UE
Ljubljana. gnx-272448
Cukjati Igor, Ramovševa ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002113100, reg. št. 174922, izdala UE
Ljubljana. gnz-272471
Čadež Petra, Ptujska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001612255, reg. št. 169681, izdala UE
Ljubljana. gns-272478
Čebul Anton, Ježa 17, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001865077, reg.
št. 13424, izdala UE Ljubljana. gnq-272455
Čeh Anton, Šahovec 9, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 002190096, reg.
št. 5683, izdala UE Trebnje. gny-272272
Čibašek Mateja, Partizanska cesta 32,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001877126, reg. št. 33579, izdala UE
Kranj. gnx-272273
Črešnar Mojca, Ostrožno pri Ločah 47,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001284006, reg. št. 11314, izdala UE
Slovenske Konjice. gnl-272010
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Čuček Andrija, Hofmanova ulica 10,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1196933, reg. št. 17799, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnk-271986
Čupić Svetlana, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000064846, izdala UE Koper.
gnm-271959
Dimić Sanja, Merčnikova ulica 1a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003093833, reg. št. 253925, izdala UE
Ljubljana. gnc-272469
Domitrica Aleksandar, Rašiška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001608957, reg. št. 253288, izdala UE
Ljubljana. gnb-272495
Drmota Boštjan, Vrtnarija 10/b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 3186556, reg. št. 9761, izdala UE Logatec.
gns-272028
Emeršič Dominik, Pod hribom 22,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 003151615, reg. št. 45623, izdala UE
Domžale. gnj-272412
Emeršič Manca, Stegne 42, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003109099, reg. št. 44916, izdala UE
Domžale. gnd-272418
Fajfar Aleš, Globoka 11, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001813182, izdala UE Ljutomer.
gnd-272293
Fartek Matjaž, Pijava Gorica, Prijateljeva
ulica 21, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001370330, reg. št. 220529,
izdala UE Ljubljana. gnr-272479
Ferlež Mitja, Ulica bratov Tuma 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001215194, reg. št. 222252, izdala UE
Ljubljana. gnl-272464
Furjan Petra, Šolska ul. 16, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2104533, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnd-271993
Godnič Anita, Rožna ulica 33,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2187856, reg. št. 13673, izdala UE
Postojna. gnb-272095
Gorenc Drago, Moša Pijade 2, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
2590, izdala UE Črnomelj. gne-272067
Goršič Stina, Opekarniška cesta 12/d,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003032393, reg. št. 42075, izdala UE
Celje. gnn-272033
Grbič Dejan, Rupe 3/c, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003198712, reg.
št. 46474, izdala UE Celje. gnl-272035
Grm Ivan, Dečja vas 12, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 002152542, reg. št. 13701, izdala UE
Trebnje. gnr-272304
Grobovšek Jernej, Smrečnikova ulica 30,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001110547, izdala UE Novo mesto.
gno-272307
Groznik Dejana, Ljubljanska cesta 25,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003095476, reg. št. 25925, izdala UE
Kamnik. gnj-272162
Grubelič Edi Edvard, Kriška vas 38,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,C,G,H, št. S 3052193, izdala UE
Grosuplje. gne-271942
Habič Marjan, Kožljek 3/b, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001203961, reg. št. 10211, izdala UE
Cerknica. gng-272015
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Hočevar Zoran, Gregorčičeva ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003139163, reg. št. 111940, izdala UE
Ljubljana. gne-272492
Hrovat Jurij, Grobeljska cesta 2,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002106218, reg. št. 8815, izdala UE
Domžale. gnc-272419
Humar Ana, Gregorčičeva ulica 38/a,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 50978, reg. št. 11520, izdala
UE Piran. gns-272453
Jakša Ana, Kopna pot 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000848876, reg. št. 104608, izdala UE
Ljubljana. gnm-272459
Jeklar Blaž, Bloška polica 2/a, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001858695, reg. št. 12043, izdala UE
Cerknica. gnf-272016
Jelen Ladislav, Cesta na Markovec 3,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000024948, izdala UE
Koper. gnk-272461
Jeler Stanislav, Podbočje 81, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20298, izdala UE Krško. gnw-271824
Jeraj Stanislav, Na Pungart 11,
Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001792755, reg. št. 71844, izdala UE
Ljubljana. gnd-272318
Jerina Jaka, Vnanje Gorice, Pot h gozdu
12, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001595499, reg. št. 121707,
izdala UE Ljubljana. gnu-272451
Jerman Barbara, Majcigerjeva ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003040218, reg. št. 109309, izdala UE
Maribor. gnr-272004
Jerman Ivan, Prečna ulica 7/a, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S 001819571, reg. št. 11141, izdala UE
Domžale. gnb-272420
Kačič Darij, Kolomban 69/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000058566, izdala UE Koper.
gng-272465
Kadivec Ivana, Resljeva cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002147664, reg. št. 217742, izdala UE
Ljubljana. gni-272438
Kalin Andrej, Dob pri Šentvidu 41,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3115967, izdala UE Grosuplje.
gnx-272098
Kapus Lilijana, Sv. Anton, Gregoriči 20,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000940700, izdala UE
Koper. gni-272463
Kaučič Igor, Novo polje, Cesta VII/99,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000244056, reg. št. 138415, izdala UE
Ljubljana. gng-272490
Kaučič Matjaž, Na Jožefu 6, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1425116, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnn-272108
Kavšek Sonja, Paderšičeva ulica 15,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001388572, izdala UE Novo mesto.
gnm-272309
Kepa Marjan, Ježce 1, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 2175481, reg.
št. 13139, izdala UE Litija. gny-271997
Klanjšček Rudolf, Notranje Gorice, V Voje
14, Notranje Gorice, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 001433345, reg. št. 78054,
izdala UE Ljubljana. gnp-272431

Koblar Jurij, Breznica 41/c, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001313647, izdala UE Jesenice.
gnd-272043
Kodele Marija, Verje 31/g, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001715117, reg. št. 80665, izdala UE
Ljubljana. gns-272278
Kodre Igor, Einspielerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002090718, reg. št. 163011, izdala UE
Ljubljana. gnn-272483
Kokelj Andrej, Spodnja Draga 32,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001041501, izdala UE Grosuplje.
gnf-271941
Kokol Branko, Košaki 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001332009, reg. št. 18815, izdala UE
Maribor. gno-272007
Kokot Jelka, Gorenjski vrh 49, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1390306, izdala UE Ptuj. gnh-272314
Kolić Ivan, Dragomerška cesta 12,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1845811, reg. št. 11529, izdala UE
Vrhnika. gny-272172
Koncut Robert, Med ogradami 8,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002099448, izdala UE Nova Gorica.
gnu-272326
Kordež Milena, Begunjska cesta 22,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001020548, izdala UE Tržič. gnj-272037
Kosmatin Marinka, Dolenje 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002103128, reg. št. 41417, izdala UE
Domžale. gny-272422
Košir Tea, Kamna Gorica 115, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001355719, izdala UE Radovljica.
gnm-272334
Kozlevčar Darja, Krožna pot 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016527, reg. št. 209601, izdala UE
Ljubljana. gnx-272473
Krajnc Klemen, Zavrate 4, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 002132341, izdala
UE Laško. gnz-272296
Krajnc
Tatjana,
Studence
30/b,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2014501, izdala UE Žalec. gnq-272530
Krapša Aleksander, Jakopičeva ulica
14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
C, E,G,H, št. S 3004519, reg. št. 106468,
izdala UE Maribor. gnd-272268
Krepfl Matjaž, Zlatoličje 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001665320, reg. št. 74289, izdala UE
Maribor. gnm-272284
Kretič Violeta, Sovjak 24/a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001674278, reg. št. 13227, izdala UE
Ormož. gnl-272310
Križnar Maja, Hafnarjeva pot 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002234710, reg. št. 55208, izdala UE
Kranj. gnv-272275
Krt Erika, Merljaki 51, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003143113,
izdala UE Nova Gorica. gnr-272329
Krumpak Mojca, Krpanova ulica 10,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001404242, reg. št. 31148, izdala UE
Celje. gno-272032
Kušar Ciril, Podpeška cesta 399,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,G,H, št. S 003172936, reg. št.
168522, izdala UE Ljubljana. gni-272263
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Ledinek Mihael, Šmarna gora 4,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,F,G,H, št. S 001065497, reg.
št. 49653, izdala UE Ljubljana. gnf-272541
Lepoša Marija, Križ 73, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001538144, reg. št. 23431, izdala UE
Kamnik. gnx-272298
Letonja
Gašper,
Podgora
39,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2152801, reg. št. 23000, izdala UE
Grosuplje. gnd-271943
Likar Istok, sajevče 9, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001684430, reg.
št. 11651, izdala UE Postojna. gnr-271804
Logar Filip David, BVrbovo 41, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1100232, reg. št. 8820, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnu-271976
Mačković Zoran, Ulica bratov Gerjovičev
23, Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1706120, reg. št. 15273, izdala UE
Brežice. gnr-272104
Majstorović Gospava, Popovičeva ulica
3, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001926179, reg. št. 51715, izdala UE
Celje. gnk-272036
Maksimović Gojko, Pečinska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002113166, reg. št. 154219, izdala UE
Ljubljana. gnr-272454
Markelj Mateja, Bohinjska Češnjica 12,
Srednja vas v Bohinju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 2110678, izdala UE
Radovljica. gnn-272333
Marolt Angela, Soteska pri Moravčah 1,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1999803, reg. št. 16736, izdala UE
Domžale. gnx-272423
Masle Miha, Galjevica 80, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001617561, reg. št. 219014, izdala UE
Ljubljana. gnl-272485
Matijaško Vid, Matjaževa ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001987359, reg. št. 88148, izdala UE
Ljubljana. gnc-272494
Matjaž Branko, Vintarovci 30, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1883309, izdala UE Ptuj. gnh-271989
Mejak Renata, Einspielerjeva ulica 5 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003170696, reg. št. 45825, izdala UE
Ljubljana. gnz-272421
Memić Mirzet, Kleče 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002115761, reg. št. 223349, izdala UE
Ljubljana. gnz-272496
Merlak Ronko Una, Peričeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
A le do 50 km/h, št. S 001762751, reg. št.
227954, izdala UE Ljubljana. gno-272457
Merljak Jelko, Merljaki 18/c, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 003080937, izdala UE Nova Gorica.
gns-272328
Mestek Andrej, Dolenje Jezero 24,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 003090518, reg. št. 9848, izdala UE
Cerknica. gnd-272018
Milanović Peter, Ulica Mirana Jarca 1,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. AB,BE,G,H,
št. S 001551697, reg. št. 27544, izdala UE
Domžale. gnu-272426
Mileusnić Mišo, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001826545, reg. št. 256297, izdala UE
Ljubljana. gnj-272487

Močnik Matjaž, Zoisova ulica 18,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001894209, reg. št. 21974, izdala UE
Domžale. gnt-272427
Mohar Aljaž, Grčarice 45, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1501506, reg. št. 7977, izdala UE Ribnica.
gnr-271979
Muršec David, Zechnerjeva ulica 18,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1841002, izdala UE Ptuj. gni-272313
Murtić Sabina, Seča 72/a, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 65234, reg. št. 11159, izdala UE Piran.
gnn-272458
Nipič Franc, Slomškova ulica 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1390533, izdala UE Ptuj. gne-272317
Novak Gašper, Medvedova ulica 15,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1542277, izdala UE Kamnik. gnd-272218
Novak Ranko, Mislejeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002096931, reg. št. 199892, izdala UE
Ljubljana. gnd-272443
Obleščak Ivanka, Ul. Gorenjskega
odreda 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3164298 – diplikat, reg. št. 21,
izdala UE Kranj. gnu-272276
Ognjanović Saša, Trg 4. julija 55,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1683395, izdala UE Dravograd.
gnk-272311
Orlić Vladimir, Šmartinska cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001011100, reg. št. 204770, izdala UE
Ljubljana. gnw-272474
Osenk Tanja, Kettejeva ulica 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001934939, reg. št. 40663, izdala UE
Domžale. gns-272428
Palačković Aleksandar, Preglov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001866841, reg. št. 243496, izdala UE
Ljubljana. gnc-272477
Panić Milenko, Depala vas 49, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001819373, reg. št. 19357, izdala UE
Domžale. gnr-272429
Paravan Igor, Zabretova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001593480, reg. št. 164974, izdala UE
Ljubljana. gnd-272493
Pavšek Rudenka Monika, Glinškova
ploščad 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 001719024,
reg. št. 225649, izdala UE Ljubljana.
gnp-272481
Pečarič Silva, Naselje Borisa Kidriča
3, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002153503, reg. št. 6270, izdala UE
Metlika. gnf-271966
Pentek
Štefan,
Kuštarovci
23,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001743271, izdala
UE Murska Sobota. gnb-272295
Peršak Franc, Tesovnikova ulica 56 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001328448, reg. št. 113984, izdala UE
Ljubljana. gnq-272480
Petek Milan, Savci 30, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 000428210,
izdala UE Ormož. gnp-272081
Piltaver Vajdec Irena, Stari trg 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001649793, reg. št. 3812, izdala UE
Slovenj Gradec. gnh-272439
Pintarič Peter, Maistrova ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
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št. S 001569846, reg. št. 5214, izdala UE
Maribor. gnp-272006
Planinc Alojz, Bučerca 1, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 7720, izdala
UE Krško. gnx-271823
Popović Janko, Šmartinska cesta 182,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001587966, reg. št. 123040, izdala UE
Ljubljana. gnk-272436
Posega Petra, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003207100, reg. št. 291596, izdala UE
Ljubljana. gnt-272452
Prelog Tomaž, Jakopičeva ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1377993, reg. št. 111631, izdala UE
Maribor. gnk-272011
Prijol Anita, Goričica pri Ihanu 2/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003016679, reg. št. 277787, izdala UE
Ljubljana. gnn-272433
Pust Sergej, Čagošče 9, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001755449, izdala UE Grosuplje.
gng-271940
Radić Jovan, Kozlovičeva ulica 27,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. SI 000057367, izdala UE
Koper. gnw-272149
Ribić Robert, Mestni trg 43, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002182646, reg. št. 31192, izdala UE
Grosuplje. gnm-272484
Robek Tomaž, Veliki Cerovec 33,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001658415,
izdala UE Novo mesto. gnp-272306
Rodošek Branko, Podlože 35, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFHG, št.
S 1665992, izdala UE Ptuj. gng-272315
Rožman Gregor, Iljaševci 30, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001538358, izdala UE Ljutomer.
gnc-272294
Sahiti Besim, Makedonska ulica 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001644726, reg. št. 116008, izdala UE
Maribor. gnn-272008
Salkić Elvis, Pobegova ulica 5/a, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000102134, izdala UE Koper.
gno-271957
Savinc Rajko, Hrovatova ulica 12,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003177512, reg. št. 102196, izdala UE
Maribor. gnk-272286
Simonič
Drago,
Ulica
Kirbiševih
6/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE,C,CE,G,H, št. S 002216322, reg. št.
118500, izdala UE Maribor. gnj-272287
Skok Franc, Spodnje Pirniče 38,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001286742, reg. št. 71051, izdala UE
Ljubljana. gng-272540
Skuk Irena, Dovce 20, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003207217,
reg. št. 289280, izdala UE Ljubljana.
gny-272472
Srebrnjak Jerca, Trboje 115, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002252119, reg. št. 19395, izdala UE
Kranj. gnq-271980
Stanojević Maja, Kališka ulica 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1932404, reg. št. 52495, izdala UE Kranj.
gni-272213
Steinman Tina, Pot na Hreše 29 e,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002112678, reg. št. 269887, izdala UE
Ljubljana. gnf-272466
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Struna Bregar Ana, Zelena pot 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003018988, reg. št. 277960, izdala UE
Ljubljana. gnu-272476
Sušec Silva, Mislinjska Dobrava
109/a, Šmartno pri Slov. Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001808579,
reg. št. 12451, izdala UE Slovenj Gradec.
gng-272040
Šilak Franc, Dornava 29, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001196433,
reg. št. 14727, izdala UE Slovenj Gradec.
gnh-272039
Škopac Maruša, Šišenska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001994504, reg. št. 161729, izdala UE
Ljubljana. gnf-272491
Škorjanec Janez, Hrvatini 55, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 000027860, izdala UE Koper.
gnx-272148
Šoljić Maja, Ulica Šercerje Brigade 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001492927, reg. št. 119734, izdala UE
Maribor. gnm-272009
Španinger Sašo, Zgornja Hajdina
44/a, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001911302, reg. št.
116263, izdala UE Maribor. gnl-272285
Štefančič Blaž, Potok 4/a, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003061740, reg. št. 10332, izdala UE
Kočevje. gnb-271995
Štirn Tomaž, Spodnje Jezersko 10,
Zgornje Jezersko, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000805037, reg. št. 38081,
izdala UE Kranj. gnp-271981
Štok Špela, Breg pri Litiji 28, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2199391, reg. št. 13037, izdala UE Litija.
gnt-271977
Štumberger Sonja, Stari trg 275, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2154916, reg. št. 11881, izdala UE Slovenj
Gradec. gnm-272159
Šuštar Igor, Poreber 17a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 000815425, reg. št. 11912, izdala UE
Kamnik. gnk-271961
Teran Rudolf, Pristavška cesta 50,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000191811, reg. št. 3054, izdala UE Tržič.
gni-272188
Ternjak
Matilda,
Jareninski
vrh
18/a, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat.
A 25kW,BGH, št. S 002215883, izdala UE
Pesnica. gni-272013
Traven Zlatko, Planina 11, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1641646, reg. št. 4316, izdala
UE Kranj. gno-271982
Turk Anton, Hrastov Dol 10, Grosup
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 709532, izdala UE Grosuplje. gnw-272099
Urankar Počkaj Mojca, Moste 80/M,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001307235, reg. št. 44158, izdala UE
Ljubljana. gny-272297
Vahcic Keiko, Ulica Franca Skaze 13,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. S 820501161200 Japonska Ehime.
gnk-272486
Varl Petra, Vodnikov trg 5/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001759870, reg. št. 131313, izdala UE
Ljubljana. gnv-272475
Vidic Rajko, Župančičeva cesta 8,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001677901, reg. št. 6294, izdala UE
Metlika. gne-271967
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Vidmar Jožef, Pipanova cesta 36,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003027842, reg. št. 4461, izdala UE
Kranj. gnt-272277
Vogrinc
Mihael,
Zadobrova
83,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001445962, reg. št. 47692, izdala UE
Celje. gnm-272034
Vurušić Dragutin, Gradišče nad Pijavo
Gorico 187, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000324122, reg. št. 34535,
izdala UE Ljubljana. gnz-272446
Wehrle Robert, Grabonoš 84, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001470904, reg. št. 14536, izdala UE
Gornja Radgona. gnn-271983
Wenker Astrid Hendrika, Na Korošci 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3315647182 – Ninozemska. gnw-272499
Zalar Luka, Partizanska cesta 61, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1627594, reg. št. 10043, izdala UE
Cerknica. gnd-271818
Zalokar Mihael, Zagorje 78, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 569875, reg. št. 3216, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnw-271999
Zavadlal Marko, Vale 3, Sežana, vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000539440, izdala UE Sežana.
gnj-271987
Zera Suzana, Šalek 95, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002057572, reg.
št. 104, izdala UE Velenje. gnl-272160
Zupančič Andrej, Jedinščica 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001648989, izdala UE Novo mesto.
gnn-272308
Žakelj Ivanka, Pot v Skale 15, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000726171, izdala UE Škofja Loka.
gnu-272301
Žigert Boris, Paričjak 24/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 1937446, reg. št. 128782, izdala UE
Maribor. gnq-272005
Žnidar Bogdan, Sebenjska cesta 6,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001633869, izdala UE Radovljica.
gnp-272331
Žnidar Mateja, Cesta 9. avgusta 23,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3144977, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnj-271937
Žonta Ivica, Kavčičeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001718234, reg. št. 11048, izdala UE
Ljubljana. gnc-272444
Župevec Franci, Jerebova ulica 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A1, B, BE,
C,CE,D1,D1E,D,DE,F,G,H, št. S 003150258,
izdala UE Novo mesto. gnf-272266
Žužek Boštjan, Peruzzijeva ulica 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001433715, reg. št. 233910, izdala UE
Ljubljana. gnh-272489
Žužek Izidor, Peruzzijeva ulica 53,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCD1DGH, št. S 001777530, reg. št. 31380,
izdala UE Ljubljana. gnf-272441

Zavarovalne police preklicujejo
Borko Ivan, Cogetinci 65, Cerkvenjak,
zavarovalno polico, št. 41601002368,
izdala zavarovalnica Slovenica Življenje.
gnw-271832

Povh Denis, Log 15/a, Hrastnik,
zavarovalno polico, št. 505000209606, izdala
zavarovalnica KD življenje. gnu-271851

Spričevala preklicujejo
Avsec Karin, Podlubnik 160, Škofja Loka,
spričevalo o končani OŠ Vojke Šmuc Izola,
izdano leta 1995, izdano na ime Fortuna
Karin. gnb-271870
Balee Tibor, Polje 352, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ljublana, izdano leta 2005. gnm-272234
Bandaž Martina, Kal nad Kanalom 169,
Kal nad Kanalom, indeks, izdala SGTŠ Izola
– smer kuhar. gnz-272371
Banič Anton, Vrhe 17/a, Novo mesto,
spričevalo Stopiče, izdano leta 1991.
gnq-271930
Beršnjak Urška, Trubarjeva 9, Šentjur,
spričevalo 3. letnika Poslovno komercialne
šole v Celju – ekonomski tehnik, izdano leta
2006. gnq-272055
Bizjak Boštjan, Črešnjevec 67, Slovenska
Bistrica, spričevalo Srednje šole Slovenske
Konjice, izdano leta 1999. gne-272367
Boškin Suzana, Jelšane 15/a, Jelšane,
spričevalo o končani OŠ Podgora Kuteževo,
izdano leta 2000. gns-271828
Božič Verica, Parecag 130, Sečovlje
– Sicciole, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Piran, izdano leta
1984, izdano na ime Jotanović Verica.
gnx-272248
Brauner Danilo, Celjska ulica 9, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 1975
do 1978. gnk-271886
Brodnik Brane, Oražnova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnx-272223
Cafuta Kati, Ob Potoku 28, Vrhnika,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
1998 in 1999. gnb-272470
Čeh Mateja, Spodnja Velka 117, Zgornja
Velka, indeks, št. 18001172, izdala FF v
Ljubljani. gni-271838
Čekić Adriana, Cesta Janeza Puharja
8, Kranj, spričevalo 1. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2004.
gnj-272237
Čekić Adriana, Cesta Janeza Puharja
8, Kranj, spričevalo 2. letnika Ekonomske
gimnazije Kranj, izdano leta 2005.
gni-272238
Čekić Adriana, Cesta Janeza Puharja 8,
Kranj, obvestilo o opravljenih diferencialnih
izpitih iz računovodstva in gospodarskega
poslovanja za 2. letnik Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 2006. gnh-272239
Černigoj Barbara, Pot na Visoko 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1995, izdano na ime Vnučec
Barbara. gnw-272274
Danijel Andrej, V Češnjico 3, LjubljanaDobrunje, indeks, št. 32040059, izdala
Naravoslovnotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnv-272250
Dimic Gregor, Šuštarjeva kolonija
27/a, Trbovlje, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gospodinjske šole Zagorje,
izdano leta 1996. gnj-272262
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Djukić Petra, Stranska pot 10, Ljubljana,
spričevalo o končani poklicni maturi in o
uspehu poklicne mature Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdana leta 2002. gnn-272083
Djuranović Marija, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gnj-272316
Dobrnjić Sabina, Zalog 2, Tolmin,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka
Tolmin, izdano leta 2004. gne-271842
Dolenc Matej, Zgornja Lipnica 19lip,
Kamna Gorica, spričevalo 3. letnika
Tehniškega
šolskega
centra
Kranj.
gnn-271933
Dolenc Matej, Gabrovo 5, Škofja Loka,
indeks, št. 71050341, Biotehniška fakulteta
v Ljubljani. gno-272082
Dolinšek Rok, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1999. gnv-272050
Drobnič Jaka, Pristavška cesta 109, Tržič,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Jesenice. gnb-272220
Dujmović Goran, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004
in 2006. gnl-272235
Džinić Diana, Repče 3/b, Šmarje-SAP,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnc-272219
Firer Janja, Beli potok 6/a, Podplat,
indeks, Steklarske šola Rogaška Slatina,
izdan na ime Krumpak Nežika. gnd-271843
Franetič Tamara, Dolnje Ležeče 5,
Sežana, indeks, št. 22060380, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnn-271833
Franko Jožefa, Puconci 97, Puconci,
spričevalo o zaključnem izpitu poklicne šole.
gnt-272202
Gnezda Gašper, Poklukarjeva ulica 27,
Ljubljana, indeks, št. 18060058, izdala FF v
Ljubljani. gnb-272070
Goljuf Mateja, Sp. Škofije 62, Škofije,
spričevalo 8. razreda OŠ Ljudske Univerze
v Kopru, izdano leta 2003. gng-271840
Gomboc Tomaž, Gerlinci 99/a, Cankova,
indeks, št. 18060309, izdala FF v Ljubljani.
gny-272247
Gostiša Danica, Tolminska cesta 44,
Spodnja Idrija, maturitetno spričevalo
Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1978, izdano na ime Ferjančič Danica.
gnt-272227
Grabnar Matjaž, Šerkova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano
leta 2001. gni-272442
Gredelj Maja, Žnidaršičeva ulica 1,
Domžale, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Kamnik, izdano leta 2006.
gnh-272214
Grigić Alen, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gnd-272222
Habjan Tina, Jerova vas 26, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2002.
gny-272497
Halužan Završki Mojca, Nova vas pri
Šmarju 11, Šmarje pri Jelšah, spričevalo
1. letnika Srednje zdravstvene šole Celje,
izdano leta 2002. gng-272065
Herle Helena Majda, Zalog pri Moravčah
43, Moravče, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje

zdravstvne šole v Ljubljani, izdano leta 1997
in 1998, izdano na ime Mihelčič Helena
Majda. gnp-272256
Hiti Rea, Prevoje pri Šentvidu 128/a,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 2005. gnm-272359
Hočevar Gregor, Ježa 18, LjubljanaČrnuče, spričevalo 3. letnika Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1997.
gnw-272399
Horvat Robert, Istrskega odreda 2,
Izola – Isola, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in družboslovne šole
Koper, izdano leta 1997. gnl-271835
Hostnik Sara, Ustje 16, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
Ljubljana, izdano leta 2007. gno-272232
Hrapot Tanja, Gotovlje 72/d, Žalec,
indeks, št. 20001924, izdala Fakulteta za
logistiko. gne-272242
Hvalc Mitja, Kameno 14/a, Šentjur,
indeks, št. 18050412, izdala FF v Ljubljani.
gnr-271854
Jehart Milko, Lenartova ulica 7, Mežica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehniško naravoslovne usmeritve Ravne na
Koroškem. gnq-272205
Jerič Emilija, Melinci 20, Beltinci,
maturitetno spričevalo Srednje zdravstvene
šole
Rakičan,
izdano
leta
1984.
gns-271928
Johansson Stellan, Gmajnica 101,
Komenda, spričevalo o končani OŠ
Radomeljske čete Radomlje, izdano leta
1987, izdano na ime Johansson Janez.
gnv-272400
Jusufi Medina, Kersnikova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valentina
Vodnika v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnp-272231
Kaludjerović Nina, Jadranska ulica 10,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo
v Ljubljani, izdano leta 2002, 2003 in 2004.
gne-271817
Karupović Nedeljko, Kotor Varoš, BiH,
diplomo Srednje gradbene šole Kranj,
izdana leta 1987. gnu-271951
Kenda Jana, Zoisova 17, Kranj, indeks,
št. 41210134, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnt-272252
Knavs Dejan, Pod Debnim vrhom
1/a, Ljubljana, spričevalo od 1. do 4.
letnika Srednje šole za elektrotehniko in
računalništv v Ljubljani. gnk-272236
Korač Semir, Valjavčeva 4, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske
gimnazije v Kranju, izdano leta 2003 in
2004. gnq-272155
Korez Anton, Kupčinji vrh 48, Stoperce,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
od 1. do 3. letnika Poklicne ekonomske šole
– smer trgovec, prodajalec. gnd-272368
Kos Valentin, Gašperšičeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ CDI
Univerzum Ljubljana, izdano leta 2002.
gnf-271991
Loštrek Živa, Zelena pot 22, Logatec,
indeks, št. 43200652, izdala Akademija za
glasbo v Ljubljani. gnj-271837
Lovrečič Darko, Hrvatini 49, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Pomorske šole
v Portorožu. gnm-271934
Lukič Katja, Cesta 27. aprila 5, Ljubljana,
indeks, št. 50200134, izdala Teološka
fakulteta v Ljubljani. gng-271990
Maček Aleksandra, Malgajeva ulica 2/a,
Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem
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izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika SŠ Muta,
izdano leta 2003 in 2004. gnm-272059
Mak Marinka, Kanižarica 31, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj
– gimnazija, izdano leta 2004. gnv-271800
Mak Marinka, Kanižarica 31, Črnomelj,
spričevalo 2. in 3. letnika Strednje
ekonomske šole v Črnomlju, izdano leta
2005 in 2006. gnu-271801
Mavsar Iztok, Pod vinogradi 4, Straža,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske
šole Novo mesto. gnq-272430
Meglič Izidor, Spodnje Veterno 2, Križe,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka, izdano leta 2005.
gnu-271926
Meža Peter, Šmartno 197, Šmartno pri
Slov. Gradcu, spričevalo 1. in 2. letnika
Poklicne in srednje ekonomske šole Slovenj
Gradec. gnv-272200
Mijatovič Ivana, Šolska ulica 11, Portorož
– Portorose, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Piran, izdano leta 1998. gnp-272056
Mijatovič Ivana, Šolska ulica 11, Portorož
– Portorose, spričevalo 4. letnika gimnazije
Piran, izdano leta 1999. gno-272057
Mijatovič Ivana, Šolska ulica 11,
Portorož – Portorose, maturitetno spričevalo
Gimnazije Piran, izdano leta 1999.
gnn-272058
Mlakar Sonja, Koritnice 17, Ilirska
Bistrica, indeks, št. 18990643, izdala FF v
Ljubljani. gny-272197
Mlinar Mateja, Žirovski vrh 25, Žiri,
indeks, št. 18050789, izdala FF v Ljubljani.
gno-272507
Mrzel Ana, Črneče 154, Dravograd,
spričevalo 2. letnika Poklicne in srednje
ekonomske
šole
Slovenj
Gradec.
gne-272217
Novak Sandi, Rupa 32/b, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnr-271829
Oblak Anja, Osek 49/c, Šempas,
spričevalo 1. letnika SETŠ v Novi Gorici.
gnw-272249
Osolnik Mija, Kraška ulica 20, Izola –
Isola, indeks, št. 30012338, izdala Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gns-271853
Palčič Miha, Lipovec 49, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole
v Ljubljani, izdano leta 2007. gnz-272246
Pavelšek Ivan, Plešičeva ulica 21,
Ljubljana, indeks, št. 18000925, izdala FF
v Ljubljani. gne-272017
Pavlovič Anže, Tomaj 12, Dutovlje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Ljubljana, izdano leta
2007. gns-272253
Pečolar Rok, Legen 136/a, Šmartno
pri Slov. Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Trgovske šole.
gnw-272199
Perovic Matija, Sajevčevo naselje
65/b, Šenčur, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Ledina, izdano leta 1994.
gnc-271819
Perović Uroš, Tržaška cesta 10,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
policijske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnu-271876
Peternel Marta, Gradnikova cesta 20,
Radovljica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole Radovljica. gnp-271831
Plešnar Polona, Rožna dolina, cesta
VII/28, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
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Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005 in 2006. gnu-272051
Plohl Jasna, Zgornja Hajdina 134,
Hajdina, spričevalo 1. in 2. letnika SŠC
PTUŠ – smer trgovec, izdano leta 1996 in
1997. gnx-272198
Poznanović Nataša, Zarnikova 4,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2003.
gnb-271820
Praprotnik Maja, Gornji Rudnik I/15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno admnistrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnt-271827
Priteržnik Andrej, Jenkova cesta 17,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne, tehniške in elektro šole v Velenju.
gnk-272261
Recek Jože, Police 100, Gornja
Radgona, spričevalo o končani OŠ Gornja
Radgona. gni-272363
Repovž Petra, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2007. gnw-272424
Rozman Anže, Na griču 38, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2005. gng-272240
Rožnik Marjanka, Gabrje 85, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 1998 in 1999, izdano na ime Kuzmič
Marjanka. gnv-271825
Savič Dejan, Cankarjeva ul. 44, Nova
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica,
izdano leta 2005 in 2007. gnk-271836
Sikora Tina, Dobravlje 31, Dobravlje,
spričevalo 2. letnika SETŠ Nova Gorica,
izdano leta 2006. gnh-272064
Simonič Nina, Sela 22, Semič, spričevalo
4. letnika Gimnazije Črnomelj, izdano leta
2005. gnm-272259
Smonkar Štefan, Tribej 11, Dravograd,
spričevalo Srednje strojne kovinarske šole
Ravne na Koroškem, št. TŠ-383 – strojni
tehnik. gnq-272255
Strmole Alenka, Zajelše 51, Dol pri
Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Šolskega centra Ptuj
– Ekonomska šola, izdano leta 1998, izdano
na ime Krže Alenka. gno-272482
Svenšek Dušan, Videm 73, Videm pri
Ptuju, spričevalo 1. letnika Ekonomske šole.
gnc-271844
Svetelj Polona, Mlakarjeva ulica 15,
Šenčur, spričevalo 2. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole v
Kranju, izdano leta 1995. gnt-271877
Šabec Damir, Kambreško 17, Ročinj,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Nova
Gorica in spričevalo o opravljeni maturi.
gnf-272066
Šivec David, Hruškarje 14, Cerknica,
indeks, št. 09050083, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet Portorož. gnr-272229
Šuntajs Saša, Slomškova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalni center Miklošič – smer
trgovec, izdano leta 2002. gng-272215
Tegeltija
Aleš,
Dunajska
cesta
180, Ljubljana, indeks, št. 04025845,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gnk-272336
Tratar Dejan, Trščina 1, Tržišče, spričevalo
o zaključnem izpitu št. I/PPOK-II/429 z dne
30. 6. 1995. gnc-272244
Trunk Jure, Razgled 30, Piran – Pirano,
maturitetno spričevalo Gimnazije Piran,
izdano leta 2000. gnz-271971
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Turel Janez, Sketova ulica 3, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Milana Šušteršiča
v Ljubljani. gno-272207
Valčič Katja, Beblerjeva ulica 12, Koper
– Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 1995. gny-271847
Vidmar Urška, Špeglova ulica 38,
Velenje, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole
– smer kmetijstvo, vrtnar, izdano leta 1991,
izdano na ime Žižmond Urška. gnh-272068
Vintar Juš, Vipavska ulica 18, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika CDI Univerzum
– smer turistični tehnik, izdano leta 2005.
gny-272072
Vodopivec Tatjana, Gregorčičeva 12/C,
Nova Gorica, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Šempetru pri Gorici,
izdano leta 1980. gnp-272210
Vrtovec Jernej, Čehovini 11/a, Štanjel,
indeks, št. 50050103, izdala Teološka
fakulteta v Ljubljani. gnf-272320
Zdešar Sabina, Stirpnik 11, Škofja Loka,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1992,
1993, in 1994. gno-272157
Žagar Stevanović Veronika, Tunjice 7,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
tehnične šole Domžale, izdano leta 1988
do 1991, izdano na ime Žagar Veronika.
gnl-271860
Žižek Nataša, Hotavlje 32, Gorenja vas,
spričevalo o končani OŠ Preska, izdano
leta 1978, izdano na ime Trampuš Nataša.
gnp-271856
Žnidaršič Bojan, Podvasca 22, Tržič,
spričevalo 4. letnika Srednje naravoslovne
šole Ljubljana Bežigrad – geološki tehnik,
izdano leta 1989. gnv-272425

Drugo preklicujejo
Abazaj Sulltan, Cesta 2. grupe odredov
27, Ivančna Gorica, delovno dovolenje, št.
99289986185. gnp-272206
ABF proizvodnja, trgovina, storitve
d.o.o, Južna cesta 5, Izola – Isola, delovno
dovolenje, št. 0217252244, izdano na ime
Halilović Sadmir. gng-271848
Albreht Tadej, Planina 5, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 64040005, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnj-272212
Autostar
d.o.o.,
Brnčičeva
13,
Ljubljana-Črnuče, vpisni list za čoln, št.
z oznako KP-3177, številka dokumenta
3734-1-00066/27, izdano dne 21. 4. 2007.
gnn-271858
Banka Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, štampiljko z logotipom Banke Celje d.d.,
št. 21, enote 377. Ob-25306/07
Bovcon Marija, Osek 5, Šempas,
delovno knjižico. gnk-272361
Čeligoj Jerneja, Gregorčičeva cesta
25/e, Ilirska Bistrica, delovno knjižico, št.
11710, A 504921. gnd-272393
Dečman Leonida, Grobelno del. 17/b,
Grobelno, delovno knjižico. gnz-271846
Dolinšek Ana, Vrhovlje 13, Lukovica,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdano pri Ministrstvu za šolstvo, leta 1984,
na ime Jerin Ana. gns-272053
Ferlež Mitja, Ulica bratov Tuma 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
31240192, izdala Fakulteta za farmacijo v
Ljubljani. gns-272228

Franetič Tamara, Dolnje Ležeče 5,
Sežana, študentsko izkaznico, št. 22'60380,
izdala Fakulteta za šport. gnm-271834
Globočnik Maja, Kotlje 110, Kotlje,
študentsko izkaznico, št. 18990792, izdala
FF v Ljubljani. gnl-271839
Horvat Alojz, Ul. Borisa Kraigherja 21,
Kidričevo, delovno knjižico. gnk-271936
Horvat Danilo, Moškanjci 1/d, Gorišnica,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo
s traktorjem. gnk-272365
Horvat Denis, Černelavci, Kranjčeva 15,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
69070, ser. št. A 566679, izdala UE Murska
Sobota. gnj-272362
Hribernik Igor, Cankarjeva cesta 1, Tržič,
delovno knjižico. gnc-272369
Hubat Gregor d.o.o., Dobeno 105,
Mengeš, izvod licence za vozilo z reg. št. LJ
35-/AG. gnn-272258
Ilar Vesna, Šentvid 50, Šentvid pri
Stični, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnv-272225
Ilc Andreja, Goriča vas 12, Ribnica,
vozno karto, št. 52, izdal Integral Kočevje.
gnc-271869
Jandrič Saša, Cankarjeva 44, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 71001358,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnu-272226
Jarc Andrej, Vrbovec 11, Dobrnič,
študentsko izkaznico, št. 23010045,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gno-272257
Jeras Ana, Zgrnji Tuhinj 6, Laze v
Tuhinju, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gno-271857
Jordan Florijan, Žiganja vas 75, Križe,
voznikovo kartico, št. 1070500005026000,
izdal Cetis Celje. gnf-272241
Justinek Živa, Trnava 12/a, Gomilsko,
študentsko izkaznico, št. 71040265,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnq-271830
Kandus Luka, Šalara 28/a, Koper
– Capodistria, vozno karto, št. 3641.
gnc-272069
Kerecmun Violeta, Sergeja Mašere
3, Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnm-272209
Klemenšek Stanko, Podolševa 10,
Solčava, delovno knjižico, reg. št. 11871,
ser. št A0111870, izdala UE Mozirje.
gnq-272230
Kmetič Boštjan, Grajski trg 13, Rače,
orožni list, št. MB0001586. gnt-272052
Kobentar Franc, Podhom 21/b, Zgornje
Gorje, delovno knjižico. gnr-272054
KOTO d.d. Ljubljana, Agrokombinatska
80, Ljubljana, štampiljko pravokotne
oblike z zaporedno št. 1 in vsebino črno
bel znak KOTO. Tekst KOTO proizvodno
in trgovsko podjetje, d.d. LJUBLJANA,
AGROKOMBINATSKA 80. gnj-272062
Kovačič Uroš, Ljubljanska 50, Borovnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnl-272135
Krapež Matjaž, Ulica Otona Župančiča
32, Idrija, delovno knjižico, ser. št. A 644336,
reg. št. 154/06. gni-272388
Križ Ina, Cesta komandanta Staneta 11,
Litija, delovno knjižico. gnk-272211
Križnar Andrej, Hafnerjeva pot 2,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 71060440,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnf-272216
Kržič Anja, Zabočevo 8, Borovnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gng-272265
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Lah Branko, Podvinci 123/b, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 30013598.
gnh-272364
Lapajne Vojka, Gregorčičeva 13,
Idrija, študentsko izkaznico, št. 62030865.
gnf-272366
Ločnikar Simona, Pohorska 5, Zreče,
delovno knjižico, št. 17365. gnl-272060
Lopič Nina, Poljanski nasip 32, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 28030780, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnt-271852
Lovše Mitja, Ul. bratov Učakar 84,
Ljubljana, vozno karto, št. 1617 – 100%
popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnf-272391
Mak Marinka, Kanižarica 31, Črnomelj,
potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih,
izdala Srednja šola Črnomelj, leta 2004.
gnt-271802
Marinšek
Mojca,
Slovenska
55/b, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18040036, izdala FF v Ljubljani.
gnl-272260
Melinc Mirko, Trnovo ob Soči 29,
Srpenica, delovno knjižico. gnp-271931
Meserko Kristjan, Pod ostrim vrhom 8,
Trbovlje, delovno knjižico. gnr-271929
Mlakar Matej, Trnovski pristan 10,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
63060171, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko Ljubljana. gnu-271826
Mlinarič Damjana, Kovorska cesta 43,
Tržič, delovno knjižico. gnr-272254
Nakrst Jožef s.p., Hribarjeva ulica 21,
Mengeš, nacionalno licenco za vozilo
Mercedes Benz 1652, reg. št. LJ N7 – 70N.
gnv-271850
Novak
Katarina,
Žaucerjeva
22,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
37001082, izdala Veterinarska fakulteta v
Ljubljani. gnf-271841
Osojnik Kaja, Gerbičeva ulica 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnv-272175
Pahor Vido, Nova vas 18, Miren, orožni
list, št. OL 8216, izdala UE Nova Gorica.
gni-272063
Pikl Jernej, Jevšnikova ulica 3, Kisovec,
dijaško izkaznico, izdala Srednja tehniška in
poklicna šola Trbovlje – STPŠ. gnk-272061
Pilat Jernej, Štanjel 141, Štanjel,
študentsko izkaznico, št. 69100514, izdala
Poslovno tehnična fakulteta Nova Gorica.
gnu-272251
Plahutnik Sara, Tomšičeva ulica 11,
Kamnik, delovno knjižico. gnn-272233
Pleško & Nesa d.o.o., Podpeška 275,
1357 Notranje Gorice, štampiljko podolgovate oblike, z vsebino: PLEŠKO & NESA
d.o.o., Podpeška 275, 1357 Notranje Gorice, Tel.: 01/365-12-942. Ob-25387/07
Pogorevc Marijan, Graškogorska 32,
Velenje, delnico KRS Velenje, št. 012467.
gnt-271927
Prošić Samed, Pot na Rakovo Jelšo 1,
Ljubljana, 04244199812. gno-272432
Ramovš Rok, Praprotna polica 19, Cerklje
na Gorenjskem, študentsko izkaznico, št.
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71050094, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani. gnz-272121
Repar Damjan, Kamnik pod Krimom
13, Preserje, študentsko izkaznico, št.
64050333, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnl-271985
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS, Šmartinska cesta
55, 1523 Ljubljana, službeno izkaznico javnega uslužbenca Rikanović Lazarja, zap. št.
475, izdano dne 2. 4. 2002. Ob-25388/07
Selimovič Maja, Ljubeljska 22, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21060992, izdala
FDV v Ljubljani. gnz-272071
Sodin Matej, Sajovčevo naselje 13,
Šenčur, študentsko izkaznico, št. 19381918,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gne-272392
Srakar Matjaž, Tržaška cesta 14,
Logatec, potrdilo o opravljenem izpitu za
pridobitev licence v cestnem prometu, št.
606974 z dne 5. 11. 1997. gnu-272401
Stanek Katja, Pretnerjeva ulica 3,
Postojna,
študentsko
izkaznico,
št.
61198353, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. gnr-272204
Suša Tanja, Groblje pri Prekopi 6,
Šentjernej, študentsko izkaznico, št.
20990582, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnf-271816
Škamperle Jutra, Slomškova 33,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20040375, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnw-272224
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, beloruski dovolilnici, št.
1825290 in 1825288. gnd-272243
Šuklje Jošt, Dvoržakova 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 28030585, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnm-271859
Šušterič Ilič Uroš s.p., Cesta v Mestni
log 40, Ljubljana, izvod licence, št. 11047 za
vozilo z reg. št. LJ 72 – 5PJ. gnb-271845
T.L.S. d.o.o., Sokolska ulica 5,
Ivančna Gorica, dovolilnico, št. 0001142.
gng-272390
Terlikar Ajda, Begunje 160, Begunje
na Gorenjskem, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Jesenice. gns-271803
Trost Asja Apolonija, Cesta v Mestni log
41/b, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazije Poljane. gnu-272176
Virtič Davorin, Šmarska cesta 6/a,
Velenje, delovno knjižico. gnb-271849
Vogrinec Benjamin, Arbajterjeva 5, Ptuj,
delovno knjižico. gno-271932
Zajšek Marjan s.p., Vodruž 3/a, Šentjur,
izvod licence, št. 000148 za vozilo Actros
1844 z reg. št. CE N1-323, izdane 4. 8.
2005. gnh-272389
Žagar Špela, Kovačičeva 4, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
26202952, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnb-272245
Žalik Petra, Levčeva 17, Mengeš,
delovno knjižico. gnz-272221
Žerjav Petra, Kolodvorska 2, Kranjska
Gora, delovno knjižico. gnb-272370
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DVD je zasnovan tako, da v prvem delu
DVD-ja lahko pregledujemo uredbeni del
Uradnega lista RS od leta 1991do leta 2006.
Prav tako v tem delu najdemo mednarodne
pogodbe od leta 1991 do leta 2006. Na zaslonu
se posamezne številke uradnega lista pojavljajo
prav v takšni obliki kot na papirju. Letno kazalo
predpisov (register) je v celoti povezano
s posameznimi številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran, kjer je objavljen
iskani dokument. Znotraj letnika je možno
iskanje po polnem besedilu, kopiranje besedil
in tiskanje posameznih strani.
V drugem delu DVD-ja pa lahko brskamo znotraj
razglasnega dela, in sicer od leta 1995 dalje.
DVD je obsežnejša oblika predhodnega CD-ja,
s to razliko, da na enem mestu najdemo vse
objave od osamosvojitve Slovenije do konca
leta 2006.

Število uporabnikov

EUR

1 uporabnik

SIT

96

23.005

2–5 uporabnikov

129

30.914

6–10 uporabnikov

158

37.863

11–25 uporabnikov

211

50.564

26–50 uporabnikov

328

78.602

Nepreklicno naroþam

Uradni list – DVD 1991–2006
Z ALOŽBA

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Ime in priimek
Podjetje
Sektor

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana

Pošta

tel.: 01/200 18 38

Datum

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

DA

NE

Naslov

NAROýILA

faks: 01/425 14 18

Dav. zav.

Davþna št.

Podpis
Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.
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1. ŠOLA JAVNIH NAROÿIL IN
JAVNO ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Ljubljana, 26., 27., 28. in 29. september 2007
NAROýNIKI po ZJN-2 in PARTNERJI po ZJZP, pridobite si
znanje:
• Kako naþrtovati javno naroþilo
• Kako pripraviti razpisno dokumentacijo
• Kako pravilno in zakonito voditi postopke JN in JZP
• Kako komunicirati z udeleženimi v postopku
PONUDNIKI oziroma PARTNERJI, poduþite se:
• Kako pripraviti dobro ponudbo
• Kaj je »popolna« ponudba
• Kako ravnati, ko ste prepriþani, da je vaša ponudba
najugodnejša
• Na kaj je treba biti še posebno pozoren pri sklepanju JZP
… in vprašajte vrhunske strokovnjake in predavatelje, da boste
lahko rešili problem iz prakse in se izognili pastem javnega
naroþanja in javno-zasebnega partnerstva v prihodnje ...
Šola javnih naroþil in javno zasebnega partnerstva je nova izobraževalna ponudba Uradnega lista Republike Slovenije, d. o. o.,
Odvetniške pisarne Avbreht, Zajc & partnerji in Inštituta za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani.
Veþ informacij na www.uradni-list.si oziroma na tel.: 01/200 18 56
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