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Javni razpisi
Št. 8011-2/2007-31-21

Ob-26938/07

Ob-27123/07

Dopolnitev
V Javnem razpisu za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72 z dne
10. 8. 2007 (Ob-22502/07), s strani Javnega
sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, se vključijo nasled
nje spremembe:
– V preambuli javnega razpisa se besedilo v delu: », katere vsebina je bila potrjena z Mnenjem o skladnosti Regionalne
sheme državnih pomoči št. 442-11/2006/16,
ki ga je dne 30. 4. 2007 podalo Ministrstvo za finance« nadomesti z », katere vsebina je bila potrjena z Mnenjema o skladnosti Regionalne sheme državnih pomoči
št. 442-11/2006/16 z dne 30. 4. 2007, št.
priglasitve: BE01-1783262-2007, ter št.
442-11/2006/24 z dne 11. 7. 2007, št. priglasitve: BE02-1783262-2007, ki ju je podalo
Ministrstvo za finance.«
– V poglavju I. javnega razpisa se v točki 2. besedilo – »Skupna višina razpisanih
sredstev je 6.680.000,00 EUR ugodnih posojil za investicijske projekte podjetniškega
značaja« nadomesti z »Skupna višina razpisanih sredstev je 9.317.224 EUR ugodnih
posojil za investicijske projekte podjetniškega značaja«.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja

Obvestilo
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov obvešča, da bo
prijave na javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov
v letu 2007, sprejemal tudi po 5. oktobru
2007. Vloge prispele po navedenem datumu do vključno 30. oktobra do 12. ure
bodo obravnavane pod pogojem, da bodo
na voljo sredstva. Navedeni javni razpis je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45 dne
25. 5. 2007.
Sklad RS za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov

Št. 179/2007

Ob-27201/07

Sprememba
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana objavlja spremembo javnega razpisa za
spodbujanje tujih neposrednih investicij v
letih 2007–2008 (JR01/2007), objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 39/07.
V točki »8. Razpisna dokumentacija«
se
elektronski
naslov
bojan.celar@japti.si spremeni v elektronski
naslov matej.skocir@japti.si.
Točka »9. Dodatne informacije« se spremeni, tako da se glasi: Dodatne informacije
so na voljo vsak delovni dan med 9. in 10.
uro po tel. +386/1/530-98-17 – kontaktna
oseba: Matej Skočir. Morebitna vprašanja je
mogoče posredovati tudi po elektronski pošti
na elektronski naslov: matej.skocir@japti.si,
oziroma po faksu +386/1/589-18-77.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije

Št. 41001-250/2007 040211 Ob-27127/07
Obvestilo
Mestna občina Maribor je v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti«
razpisala natečaj za sodelovanje v projektu
»Mladi za napredek Maribora 2008«.
Razpis je v celoti objavljen na spletnih
straneh Mestne občine Maribor, dosegljiv
je tudi na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine. Osnovne informacije o
razpisu:
– Na natečaju lahko sodelujejo osnovne
in srednje (nižje in srednje poklicne šole,
gimnazije in dijaški domovi) šole v Mestni
občini Maribor, ki bodo v razpisnih rokih
prijavile in oddale na naslov Mestne občine
Maribor izvirne raziskovalne naloge ali/in
inovacijske predloge učencev oziroma dijakov.
– Na natečaj se ne morejo prijaviti posamezni učenci in dijaki, sodelovanje v natečaju lahko prijavijo le vzgojno-izobraževalni
zavodi, kot so navedeni zgoraj.
– Rok za oddajo prijav raziskovalnih
nalog in inovacijskih predlogov je 25. 10.
2007, rok za oddajo izdelanih raziskovalnih
nalog in inovacijskih predlogov je 30. 1.
2008. Predstavitve (zagovori) raziskovalnih
nalog in inovacijskih predlogov bodo predvidoma v marcu 2008. Najboljše raziskovalne naloge in inovacijski predlogi bodo
nagrajeni.
Vsi zainteresirani učenci, dijaki, mentorji in drugi lahko dobijo podrobnejše informacije o razpisu na svoji šoli, na spletnih
straneh Mestne občine Maribor www. maribor.si ali na Oddelku za družbene dejavnosti
Mestne občine Maribor, soba 351/III, tel.
220-12-98.
Mestna občina Maribor

Ob-27126/07
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03,
51/04, 15/05 in 20/07), Zdravniška zbornica
Slovenije objavlja, da je od 1. 10. 2007 odprt
državni razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v oktobrski reviji Isis in na spletnih straneh
Zdravniške zbornice Slovenije: www.
zdravniskazbornica.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje
in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/307-21-65, e-pošta:
stasa.favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 0106-16/2007-1
Ob-26757/07
Na podlagi drugega odstavka 5. člena
Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali
ravnanju (Uradni list RS, št. 114/06 – Mednarodne pogodbe, št. 20/06) objavlja Varuh
človekovih pravic Republike Slovenije
javni razpis
za sodelovanje nevladnih organizacij,
registriranih v Republiki Sloveniji
in organizacij, ki so pridobile status
humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji z Varuhom človekovih pravic
pri izvajanju pristojnosti in nalog
državnega preventivnega mehanizma
po Opcijskem protokolu h Konvenciji
proti mučenju in drugim krutim,
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali
ravnanju
1. Naziv in sedež naročnika: Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, tel. 01/475-00-50, faks 01/475-00-40,
elektronski naslov: info@varuh-rs.si.
2. Predmet javnega razpisa: sodelovanje
nevladnih organizacij, registriranih v Republiki Sloveniji in organizacij, ki so pridobile
status humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: organizacije)
z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju
pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu
h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim
ali ravnanju. Naloge in pooblastila državnega preventivnega mehanizma po opcijskem
protokolu, skladno s 17. členom protokola v
zvezi s 4. členom Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju
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in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju izvršuje Varuh
človekovih pravic, v dogovoru z njim pa tudi
nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji ter organizacije, ki so pridobile
status humanitarne organizacije v Republiki
Sloveniji, ki se ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s
področja preprečevanja mučenja ali drugih
krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali
ravnanj.
3. Namen razpisa: izbor organizacij, ki
bodo sodelovale z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju pristojnosti in nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem
protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju. Organizacije bodo izbrane
na javnem razpisu, katerega izvede varuh,
ki bo tudi odločil o izbiri organizacije. Izbrane organizacije bodo naloge in pooblastila
pri opravljanju nadzora opravljale s svojimi
pripadniki ali pripadnicami, usposobljenimi
za posamezna področja nadzora, kot člani
skupine, ki jo bo določil Varuh za opravljanje nadzora na krajih odvzema prostosti ter
preverjanja ravnanja z osebami, ki jim je bila
odvzeta prostost. Po izvedenem nadzoru
po določbah Opcijskega protokola, katerega
bodo po navodilih Varuha človekovih pravic
izvajali pripadniki in pripadnice izbranih nevladnih ali humanitarnih organizacij, bodo
predstavniki oziroma predstavnice izdelali
tudi poročilo o opravljenem nadzoru.
4. Orientacijska vrednost razpisa: osebe iz organizacij, ki bodo izbrane in bodo
opravljale nadzor po določbah Opcijskega
protokola bodo dobile povrnjene potne stroške, stroške za prehrano in prenočišče, nagrado za izdelavo poročila o opravljenem
nadzoru, nadomestila plače ali nadomestilo
za izgubljeni zaslužek in simbolično nagrado po Pravilniku o povračilu stroškov in o
nagradah osebam iz organizacij, ki opravljajo naloge oziroma izvršujejo pooblastila po
določbah Opcijskega protokola h Konvenciji
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim
in poniževalnim kaznim ali ravnanju, ki bo
objavljen v Uradnem listu RS.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, registrirane v Republiki
Sloveniji ter organizacije, ki so pridobile
status humanitarne organizacije v Republiki
Sloveniji po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), ki se
ukvarjajo z varstvom človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj.
K svoji prijavi priložijo kratko predstavitev
dela na področju varstva človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja
preprečevanja mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali ravnanj,
nevladne organizacije izjavo o registraciji,
humanitarne organizacije pa izjavo o podelitvi statusa humanitarne organizacije in o
vpisu v razvid humanitarnih organizacij.
Organizacija, ki želi sodelovati pri opravljanju nadzora mora predložiti izjavo, da pri
opravljanju nadzora ne bodo sodelovale pripadnice ali pripadniki, ki so bili pravnomočno
obsojeni za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti oziroma pravnomočno
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 3 mesece oziroma oseba, zoper katero je vložena pravnomočna obtožba
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zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti (dokazilo – potrdilo).
6. Merila za izbor: prednost pri izbiri za
sodelovanje bodo imele organizacije z več
izkušnjami na področju varstva človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin, zlasti s področja preprečevanja mučenja ali drugih
krutih, nečloveških ali poniževalnih kazni ali
ravnanj (dokazilo: opis najpomembnejšega
delovanja, zlasti na področju preprečevanja
mučenja ali drugih krutih, nečloveških ali
poniževalnih kazni ali ravnanj).
7. Ostali pogoji: pripadniki oziroma pripadnice izbrane organizacije, ki bodo sodelovale pri izvajanju nalog in pooblastil po določbah prvega odstavka 5. člena Zakona o
ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim
ali poniževalnim kaznim ali ravnanju bodo
morale v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
tega zakona podati predhodno pisno izjavo,
da bodo pri opravljanju nalog in pooblastil
sodelovale po navodilih Varuha človekovih
pravic in delovale po predpisih o varovanju
tajnosti osebnih in tajnih podatkov, tako kot
to velja za varuha, njegove namestnike in
uslužbence. Pripadnik izbrane organizacije,
ki ne bo podal predhodne pisne izjave ne
more sodelovati pri opravljanju nadzora.
8. Z izbranimi organizacijami bo Varuh
človekovih pravic RS sklenil pogodbo o sodelovanju za obdobje do 31. 12. 2008.
9. Rok za oddajo pisne prijave je 15 dni
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS.
10. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z navedbo »Za javni razpis« na
naslov: Varuh človekovih pravic, Dunajska
cesta 56, 1000 Ljubljana.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po opravljeni izbiri.
12. Dodatne
informacije
posreduje Ivan Šelih, tel. 01/475-00-19, e-mail:
Ivan.Selih@varuh-rs.si.
13. Razpis se objavi v Uradnem listu RS
in na spletnih straneh Varuha človekovih
pravic. Vprašanja in odgovori se objavijo na
spletnih straneh Varuha človekovih pravic.
Varuh človekovih pravic
Ob-27130/07
Na podlagi Zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74,
34/88 in Uradni list RS, št. 32/00) ter odločbi
o razveljavitvi Zakona o dopolnitvah zakona
o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
(Ur. l. RS, št. 102/02), Uredbi o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS,
št. 38/01) objavljamo
javni razpis
za oddajo v najem poslovnih prostorov
Avditorija Portorož – Portorose z
zbiranjem pisnih ponudb
V stavbi Avditorija Portorož – Portorose
oddamo del poslovnih prostorov, namenjenih pisarniški dejavnosti, v najem. Skupna
izmera je 394 m2, prostori so različnih velikosti od 14 do 85 m2. Izklicna mesečna
najemnina je 16 €/m2 (+ DDV) in vključuje
čiščenje, elektriko, ogrevanje ter souporabo
sanitarij, hodnikov in recepcije.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko proti plačilu 15 € prevzamete
vsak delovni dan v času trajanja razpisa od
9. do 14. ure v tajništvu Avditorija Portorož
– Portorose (tel. 05/676-67-00).

Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini 1.000 €, z oznako: »Ne
odpiraj – Ponudba za najem poslovnega
prostora«, mora prispeti v zaprti in označeni
ovojnici najkasneje do 5. 11. 2007 do 12. ure
na naslov: Avditorij Portorož – Portorose,
Senčna pot 10, 6320 Portorož. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja.
Avditorij Portorož – Portorose
Št. 478/27-2007-10
Ob-26740/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in 33. člena Statuta Občine
Loška dolina (Ur. l. RS, št. 49/99 in 22/00) in
programom prodaje stvarnega premoženja
v letu 2007 Občine Loška dolina, objavlja
župan Občine Loška dolina
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Predmet prodaje je:
A: nepozidano stavbno zemljišče,
parc. št. 808/17, k.o. Stari trg, v velikosti
1925 m2,
B: kmetijsko zemljišče, parc. št. 10, k.o.
Nadlesk, v velikosti 858 m2,
C: nepozidano stavbno zemljišče, parc.
št. 1663/5, k.o. Lož, v velikosti 229 m2,
D: stanovanjski in gospodarski objekt z
pripadajočim zemljiščem, v naselju Markovec št. 19, 1386 Stari trg pri Ložu, ki stojita
na:
1. parc. št. *58 – stavbišče v izmeri
239 m², k.o. Knežja Njiva,
2. delu parc. št. *59 – stavbišče v izmeri
498 m², k.o. Knežja Njiva.
2. Izklicna cena za navedene nepremičnine znaša:
A: 20.000,00 EUR,
B: 900,00 EUR,
C: 5.000,00 EUR,
D: 35.000,00 EUR.
Skupna izklicna cena je določena na
podlagi cenitve nepremičnin. Izklicna cena
ne vsebuje nobenih davščin in drugih ostalih
stroškov. Kupec plača poleg izklicne cene
davek, stroške notarskega prepisa, stroške
vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale
stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe,
ki niso všteti v kupnino.
3. Posamezna zemljišča se prodajajo v
celoti, razen nepremičnine pod oznako D.
Nepremičnina se proda v celoti razen dela,
v velikosti 90 m2, ki ga zaseda javna cesta.
Pri nepremičnini pod oznako D mora kupec poleg omenjenih stroškov prevzeti tudi
stroške v postopku geodetske odmere dela
zemljišča.
4. Lastnik nepremičnin je Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.
5. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se bo opravil po sklenjeni prodajni
pogodbi po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
6. Rok sklenitve pogodbe: pogodba bo
z izbranim ponudnikom sklenjena v roku 30
dni od dneva izbire ponudnika.
7. Pogoji sodelovanja:
– na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe. Fizične osebe morajo ponudbi
predložiti potrdilo o državljanstvu, ostali pa še
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dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi
lahko lastninsko pravico na nepremičninah
v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani,
kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe.
Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba
sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti
pisno pooblastilo overjeno pri notarju,
– pisne ponudbe morajo poleg zahtev
iz prejšnjega odstavka vsebovati: ime, priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma
sedež ponudnika, ponujeno ceno, izjavo,
da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma
pooblaščenca.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v 15 dneh od dneva javne objave na naslov: Občina Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri
Ložu, pod oznako »javni razpis za prodajo
nepremičnin – ne odpiraj«.
9. Višina varščine: pred oddajo ponudbe je potrebno plačati varščino za resnost
ponudbe v višini 10% izklicne cene za posamezno nepremičnino, na račun občine
01265-0100002634, sklic na 00 478-27.
Neizbranim ponudnikom se varščina
vrne v roku 30 dni od dneva izbire ponudnika, brez obresti, izbranemu ponudniku
pa se varščina upošteva pri plačilu kupnine.
V primeru, da izbrani ponudnik odstopi od
ponudbe, se varščina zadrži.
10. 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.
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Župan občine lahko začeti postopek
kadarkoli ustavi do sklenitve pogodbe.
– Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove v določenem času
se šteje, da je od ponudbe odstopil.
– Če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku bo
postopek javne ponudbe razveljavljen.
– Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
11. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo
z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
12. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri
Gradišar Robertu, tel. 01/705-06-70.
Občina Loška dolina
Št. 330-9/2007
Ob-26913/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS,
št. 50/07), sprejetega Odloka o proračunu
Občine Kostanjevica na Krki za leto 2007
(Uradni list RS, št. 57/07), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za
programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list
RS, št. 87/07), objavlja Občina Kostanjevica
na Krki
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Kostanjevica na Krki
za leto 2007

Št.

I. Naročnik: Občina Kostanjevica na
Krki, Ljubljanska c. 7, 8311 Kostanjevica
na Krki.
II. Predmet javnega razpisa: Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina)
razpisuje nepovratna finančna sredstva za
uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2007, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
III. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2007 v okvirni višini 9.300 EUR.
Vrsta ukrepa (ukrepi po
pravilniku):

1. Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno
proizvodnjo
2. Pomoč za plačilo
zavarovalnih premij
3. Zagotavljanje tehnične
podpore in delovanje
društev

Višina
sredstev

5.500 EUR
1.000 EUR
2.800 EUR

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke
v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Kostanjevica na Krki za leto 2007.
IV. Splošna določila – pogoji za upravičence:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
(2) Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode.
(3) Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah.
(4) Če se upravičenec v skladu s predpisi
o javnih naročilih šteje za naročnika mora
predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire
dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.
(5) MSP ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(6) MSP, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev že prejel
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
do sredstev ni upravičen.
(7) Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
javnega razpisa mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo
mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem
izplačilu sredstev.
(8) Če je upravičenec – majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(9) Upravičencu se ne dodelijo pomoči za: plačilo davkov, raznih taks, prispevkov, stroškov poslovanja, bančnih stroškov
in garancij, stroškov zavarovanj, stroške za
refinanciranje obresti, investicij v prostore
v zasebno rabo kmetijskih gospodarstev in
naložbe izven območja občine.
(10) Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih oziroma izjavo, da ni prejel
sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
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(11) Upravičenci so mikropodjetja, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju
Občine Kostanjevica na Krki, so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev in imajo v
lasti oziroma v zakupu najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin, ki ležijo na območju
Občine Kostanjevica na Krki.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju tega
razpisa.
V. Ukrepi, predmet podpore, upravičenci,
upravičeni stroški in višina sredstev
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev je 5.500 EUR (PP 5001).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti in
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenim standardom, temelječih na EU zakonodaji,
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa materiala za adaptacijo,
rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup materiala za gradnjo
ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi ...),
– stroški nakupa kmetijske priklopne mehanizacije za rastlinsko pridelavo (škropilnice, pršilniki, česalniki, zgrabljalniki, okopalniki ...),
– stroški postavitve večletnih nasadov,
kot so: stroški priprave izvedbenega načrta
za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za
ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod,
– stroški nakupa in montaže rastlinjaka
in plastenjaka,
– izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ali leseno ograjo in
pregraditev pašnika na pašne čredinke,
– stroški izvedbe agromelioracijskih del
kmetijskih zemljišč (stroški za manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišč, nasipanja, stroški
strojnih storitev).
Upravičenci:
– nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin,
– tekoče stroške proizvodnje,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so sofinancirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, ki ga
izdela strokovna oseba,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno
vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih
trajnih nasadov ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin,
– v primeru gradnje morajo biti dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu
okolja,
– po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec
pridobil(a) sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu
sredstev.
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki,
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– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja,
– v primeru, da uveljavlja delež pomoči
za naložbe kmetij mladi kmet v petih letih
od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva,
mora biti ta nosilec kmetijskega gospodarstva, mlajši od 40 let, gre za njegov prvi
lastniški prevzem, ima stalno prebivališče
na naslovu kmetije in se obvezuje, da bo
opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije.
Skupna vrednost vseh prijavljenih investicij na upravičenca mora znašati najmanj
2.000 EUR in največ 21.000 EUR, kar je
razvidno iz priloženih računov. Investicije
so lahko tudi višje od 21.000 EUR. Pri izračunu subvencije bo upoštevan spodnji in
zgornji limit.
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
1.000 EUR (PP 5003).
Upravičeni stroški:
Sofinancira se zavarovalna premija v
tekočem koledarskem letu, kot to določa
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za:
– zavarovanje posevkov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom
strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje plodov pred spomladansko pozebo, točo, požarom, udarom strele,
viharjem in poplavami,
– zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih z Uredbo
o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče
leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007.
Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva,
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sklenjeno zavarovalno pogodbo za tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,

– pogoji v nacionalnem predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (za
leto 2007: Uradni list RS, št. 138/06),
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– podpora občine, z upoštevanjem Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov obračunane zavarovalne
premije.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu in delovanje strokovnih društev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
2.800 EUR (PP 5002).
Predmet podpore:
– je usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
– je strošek delovanja društev.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, stroški izdaje
publikacij in najemnine,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji,
– materialni stroški in stroški dela pisarne ter organov.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti, ki so predmet izobraževanja, stroški izdaje publikacij,
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: finančno ovrednoten
program društva.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
Občine Kostanjevica na Krki.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju kmetijskim gospodarstvom,
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– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
VI. Rok in mesto oddaje vlog za prijavo
na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
petka 19. 10. 2007 na naslov: Občina Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako:
Ne odpiraj »JR – naložbe v primarno
proizvodnjo«,
Ne odpiraj« JR – zavarovanje«,
Ne odpiraj« JR – društva«.
VII. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Kostanjevica na Krki.
Vse pravočasne in popolne vloge bodo
ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni
del razpisa.
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila po končanju javnega razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pozove k dopolnitvi pisno ali telefonsko. Rok
za dopolnitev vloge je 5 dni. Nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne dopolni, se
zavržejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, se kot neustrezne zavrnejo.
Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa se kot prepozne zavržejo.
Opomba: občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo
za določen namen odobrena sredstva in
izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih
sredstev za naslednjih pet let.
Postopek ocenjevanja vlog in merila
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan občine.
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep. V
obrazložitvi sklepa se opredli še namen ter
opravičljive stroške za katere so bila sredstva namenjena. Upravičenec pred izdanim sklepom ne sme pričeti z aktivnostjo za
katera so sredstva namenjena, in sicer za
ukrepe: naložbe v kmetijska gospodarstva,
zagotavljanje tehnične podpore pri izvedbi
izobraževanja in izdajanju publikacij.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku
8 dni od prejema sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje
priporočeno po pošti na Občino Krško. O
pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2007 v skladu s predpisi, ki
določajo izvrševanje proračuna.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na transakcijski račun upravičenca na podlagi zahtevka. Zahtevek in
pogodba morata biti dostavljeni na Občino
Krško najkasneje do 5. 11. 2007. Zahtevek
mora vsebovati dokazila o plačilu in račune
oziroma dokumentacijo glede na posamezen ukrep.
Računi in dokazila o plačilu računov za
izvedene aktivnosti (ukrepi: Naložbe v kmetijska gospodarstva, Zagotavljanje tehnične
podpore kot sta izvedba izobraževanja in izdaja publikacij morajo biti z datumom po pre-
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jemu sklepa). Račune z datumom pred izdajo
sklepa odobritve, kot račune z datumom po
5. 11. 2007 komisija ne bo upoštevala.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja prijav.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na
Krki za leto 2007.
VIII. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih dni na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Magda
Krošelj, tel. 07/498-13-19, e-mail: magdalena.kroselj@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
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imajo dalj časa stalno prebivališče na območju Občine Vojnik.
Lista B:
Na listo B so se uvrstili prosilci, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v
najem, in so po 10. členu pravilnika zavezani
plačati lastno udeležbo in varščino.
Zap.
št.

1
2
3

Ime in priimek
vlagatelja

Pavel Zupanec
Lea Jurgec
Bojan Kotnik

Število
točk

370
340
330

Št. 35230-0013-2007/15
Ob-26936/07
Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 114/06) in javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (Ogledalo,
št. 59/07 z dne 22. 2. 2007, ter Uradni list
RS, št. 16/07) objavlja

Prvo razpoložljivo stanovanje se bo glede na površinske normative namenilo za
oddajo v najem prosilcem, ki so se uvrstili
na listo A, naslednje pa prosilcem z liste B.
V enakem zaporedju se bodo dodeljevala razpoložljiva stanovanja predvidoma do
vključno leta 2009.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
občina ponovno preverila, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki
vplivajo na upravičenost, se lahko postopek
obnovi in se prosilca črta s seznama upravičencev.
Občina Vojnik

prednostno listo upravičencev
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
Lista A:
Na listo A so se uvrstili prosilci, katerih
gospodinjstva so glede na socialne razmere
po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem oproščena plačila
lastne udeležbe in varščine.

Št. 330-6/2007
Ob-27113/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Polzela za programsko
obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS, št. 81/07) (v
nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2007 Občinska
uprava Občine Polzela objavlja

Zap. št.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ime in priimek
vlagatelja

Irma Kuzman
Simona Udovč
Darja Flis
Katja Bezovšek
Ema Gačnikar
Saša Škrjanec
Liljana Šturm
Majda Žnider Džinić
Tatjana Rojc
Kristina Sitar
Andreja Koželj
Andreja Ovtar
Martina Kresnik
Hasan Zukić
Petra Grofelnik
Tatjana Razboršek
Matej Jelen
Alenka Golub
Matjaž Hodnik
Milan Mihalinec
Ivan Brložnik
Andreja Jakopanec
Vincencij Lever
Bojan Kukovič
Katarina Zuanič

Število
točk

750
670
590
500
475
470
450
420
420
400
400
390
340
335
320
320
320
320
310
290
290
270
250
220
200

Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi
enako število točk, imajo prednost tisti, ki

javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Polzela v letu 2007
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Polzela, Polzela
8, Polzela.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja za leto
2007 v Občini Polzela po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 1998/2006.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Polzela za leto 2007 v višini 23.944 EUR
in se dodelijo za naslednje ukrepe:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo (ukrep 1) – 15.660
EUR,
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(ukrep 2) – 1.660 EUR,
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(ukrep 3) – 1.700 EUR,
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (ukrep
4) – 1.660 EUR,
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu (ukrep 5) – 1.660 EUR,
6. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah (ukrep 6) – 1.654
EUR.
III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrepe od 1. do 4. točke poglavja V:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pri-
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delavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih
v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo
sedež na območju Občine Polzela in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
(v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 5. točke poglavja V:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine ali regije (v nadaljevanju:
društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v nadaljevanju:
registrirani izvajalci);
(3) za ukrep iz 6. točke poglavja V:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno
prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
ki so ali se bodo registrirali za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih dejavnosti);
IV. Nadzor in sankcije
Nadzor nad namensko porabo sredstev
opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po Pravilniku o dodeljevanju
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013, mora prejemnik
sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po
navedenem pravilniku za naslednji dve leti.
V. Višina razpisanih sredstev za posamezne ukrepe, upravičeni stroški in pogoji
za pridobitev sredstev
Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevane
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev pro
izvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet podpore:
A. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro
izvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– naložbe v posodobitev sušilnic za
hmelj, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti
do 10% vrednosti celotne naložbe, če je
nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
– postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči ter hmeljišči;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi dejavniki.
B. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, če taka naložba vodi k
zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%, ki so v zasebni lasti, vključno z
izgradnjo pripadajočih vodnih virov, skladno
z vso veljavno zakonodajo na tem področju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto pro
izvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje
do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 2 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130)
ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230)
ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240,
1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za

ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu s Standardi
Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih
specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko
gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro
počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve: sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen kot ga navaja v vlogi
za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že
prejel javna sredstva RS ali sredstva EU.
Podpore za naložbe po tem razpisu se
ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem
kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10% (te naložbe morajo biti opredeljene v
poslovnem načrtu kot je določeno v členu 22
(c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz člena 22
Uredbe 1698/2006);
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
100 €, najvišji znesek pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto s tem, da se
upoštevajo naslednji pogoji:
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena
in obrtniška dela, oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke …);
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– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov: (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni
mogoče);
– stroški nakupa materiala, opreme v posodobitve sušilnic;
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški postavitve ekstenzivnih trajnih
nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje,
nakup sadilnega materiala, postavitev mrež
proti toči, menjava drogov, sider in žičnih
vrvi);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
ali plastenjaka s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih
del, razen drenažna dela in material za dre
nažo;
– stroški izvedbe namakalne infrastrukture;
– stroški, povezani s pripravo in izvedbo
investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in
svetovalcev, stroški študije za izvedljivost,
nakup patentov in licenc …).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
– ukrep 2
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine pro
izvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja zmogljivosti kmetije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom
občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu
s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni;
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
je objekt kulturna dediščina,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi.

Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– za naložbe v neproizvodne objekte do
100% dejanskih stroškov;
– za naložbe v proizvodna sredstva na
kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na OMD, ki ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti kmetije;
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje izrednih stroškov, ki
nastanejo zaradi porabe tradicionalnih vrst
materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah;
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 €, najvišji znesek pa 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta
(posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt), projekt gradnje ali obnove, popis del,
konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe
del.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 3
Cilj ukrepa:
Vključevanje čim večjega števila kmetij
v sistem zavarovanj posevkov in plodov ter
živali.
Predmet podpore: sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij
za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– izpolnjevanje določil nacionalnega
predpisa, ki ureja sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pro
izvodnje za tekoče leto,
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Polzela za programsko obdobje
2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno
dokumentacijo: sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za leto 2007.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za
tekoče leto.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
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zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije;
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodo pristojno ministrstvo za kmetijstvo;
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
Višina sofinanciranja:
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali za primer bolezni,
– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 50 €, največji pa 400 € na upravičenca na leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč –
ukrep 4
Cilj ukrepa: s sofinanciranjem združevanj
in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore: predmet podpore je
sofinanciranje stroškov, nastalih z zaokrožitvijo in komasacijo zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 2 ha primerljivih površin,
– najmanjša velikost zemljišč, ki se zaokrožujejo znaša 0,3 ha,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– posestni list,
– mnenje pristojne strokovne službe, da
predlagani promet s kmetijskimi zemljišči
prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva,
– notarsko overjeno pogodbo,
– račune za stroške, nastale pri izvedbi
pravnega posla.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU.
Višina sofinanciranja:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov;
– največji znesek pomoči znaša 1.000 €
na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 5
Cilji ukrepa:
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– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost preživetja;
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v
primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja,
svetovalnih storitev, organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja
na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma stroritev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči;
– pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju;
– če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične pomoči v kmetijstvu nevladne
organizacije, članstvo v teh organizacijah
ne sme biti pogoj za dostop do tehnične
podpore;
– upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev.
Občina Polzela z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge,
časovne roke za izvedbo le-teh ter način
izvedbe plačil.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti;
– za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
– za stroške svetovanja, ki so financirani
v okviru javne svetovalne službe.
Višina sofinanciranja:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem;
– najvišji znesek dodeljene pomoči do
1.000 €/ program letno.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...): najem prostora, honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence, stroški izvedbe
strokovnih ekskurzij.
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2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani: honorarji za storitve, ki
ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno
svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroškov
publikacij, najemnine razstavnih prostorov,
simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo dejanske podatke o
proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da se predstavijo
v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska
katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom: stroški dela najete delovne sile, stroški strojnih
storitev.
Dodatna merila za ocenjevanje: ali je
vsebina vloge ustreza namenu ukrepa.
6. Investicije v dopolnilno dejavnost na
kmetijah – ukrep 6
Cilj ukrepa: povečanje števila kmetijskih
gospodarstev, ki opravljajo dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče
vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev
in gozdnih sortimentov);
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih pro
izvodov izven kmetije;
– turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike);
– dejavnost (storitve in izdelki), povezana
s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo,
tradicionalno krovstvo s slamo, skodlami in
skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke,
izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetij;
– zbiranje in kompostiranje organskih
snovi;
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.

Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje
dopolnile dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS,
št. 61/05),
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji,
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca dopolnilne dejavnosti; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti vlagatelj davčni
zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– upravičenec mora izpolnjevati ostale
pogoje iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela za programsko obdobje 2007–2013 in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za
izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto
naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse pogoje za opravljanje
dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in
Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le – ta
še ni registrirana;
– mnenje pristojne strokovne službe,
da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva;
– finančno konstrukcijo investicije s
planom izvedbe oziroma dokončanja le-te.
Upravičenci do sredstev: nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in nakup proizvodnih pravic.
Višina sofinanciranja:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišji delež pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije,
– skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let,
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– najmanjši znesek dodeljene pomoči
znaša 400 €, največji pa 10.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Upravičeni stroški ukrepa:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije.
VI. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Polzela v
letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec se dobi na sedežu Občine Polzela, Polzela 8, Polzela, Oddelek za
družbene dejavnosti (Svetko Jerneja), od
dneva objave javnega razpisa do dneva, ko
se izteče rok za oddajo vlog.
Javni razpis in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani http://www.polzela.si/.
VII. Obravnavanje vlog
Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolnih vlog, bodo vlagatelji pozvani, da
jih dopolnijo v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v roku bodo
zavržene.
Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi
pogojev v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Komisija lahko neporabljena sredstva iz
posameznega ukrepa prerazporedi na drug
ukrep po tem razpisu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča župan občine s sklepom. Upravičencem
bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Vlagatelju bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja vlog.
VIII. Rok za prijavo na javni razpis: vloge
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2007«
od začetka razpisa najkasneje do 29. oktobra 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
vlog na pošti priporočeno ali oddana osebno
v tajništvo Občine Polzela.
IX. Dodatne informacije: vse informacije
v zvezi z javnim razpisom so na voljo na sedežu Občine Polzela, Oddelek za družbene
dejavnosti ali po tel. 03/703-32-15 – kontaktna oseba Svetko Jerneja.
Občina Polzela

Št. 410-0038/07-161/14
Ob-27131/07
Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Preddvor (Uradno
glasilo Občine Preddvor, št. 05/07) in Odloku o proračunu Občine Preddvor za leto
2007 (Uradno glasilo Občine Preddvor, št.
2/07) objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg
10, 4205 Preddvor
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja v Občini Preddvor v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz proračuna občine v
skupni višini 17.401,00 EUR za namene, ki
prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti
in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v
podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne
in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti
kmetijstva in gozdarstva, k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev in k spodbuditvi zavarovanja posevkov, plodov in živali.
II. Splošna določila – pogoji za upravičence:
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste
upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega
javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni
potek in predvidene stroške.
– Odobrene naložbe oziroma dela ali
storitve, ki so odobrene z javnim razpisom,
morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil
postopek izbire dobavitelja izveden v skladu
z Zakonom o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je
upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let
po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega
pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom
in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora
hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu
sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme
uporabljati naložbe v nasprotju z namenom
dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč iz
tega pravilnika, za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let.
Za ostala določila se upoštevajo določila
Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Preddvor.
III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina pomoči skupinske izjeme
Ukrep št. 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (8. člen
pravilnika)
Predmet podpore:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
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– naložbe v posodobitev nepremičnin –
hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo
mleka in mesa,
– naložbe v posodobitev skladišč za
krmo s pripadajočo opremo,
– nakup kmetijske mehanizacije,
– naložbe v prvo postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti kmetijskih gospodarstev in
po naložbi zagotavljajo vsaj 25% zmanjšanje porabe vode,
– naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih, ki niso javne
poti ter zemljišča (dovozne poti do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene,
poljske poti …).
2. Naložbe v prilagajanje novo uvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji: skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in
boksov s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na prostem, pred neugodnimi
vremenskimi pogoji,
– naložbe v električno infrastrukturo,
– naložbe v prezračevalni sistem,
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva
– pravne in fizične osebe (SME podjetja)
kot je opredeljeno v Uredbi Komisije (ES)
št. 70/2001, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
– Upravičenec mora imeti v času oddaje
vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en
ha primerljivih površin se po podatkih GERK
štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25
ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov,
0,2 ha vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha
gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov
ali drugih površin.
– Upravičenci morajo predložiti mnenje
pristojne strokovne službe o upravičenosti
naložbe.
– Naložba mora ustrezati veterinarsko
sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe).
– Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje ...) – kjer je to potrebno.
– Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu s predpisi o gradnji objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v
objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki
ga vodi MKGP.
Specifični pogoji upravičenosti za 1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v:
– lastno primarno pridelavo kmetijskih
proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k
Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material,
– rejo govedi,
– rejo drobnice na območjih z omejenimi dejavniki in je le ta na paši vsaj 5 me-

Stran

6706 /

Št.

90 / 5. 10. 2007

secev/leto, ne glede na sedež kmetijskega
gospodarstva,
– rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem konj.
– Upravičenec mora poleg vloge predložiti načrt ureditve oziroma mnenje pristojne
strokovne službe, za obnovo namakalnih
sistemov pa načrt obnove s popisom del,
opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je
razvidno, da taka naložba vodi k zmanjšani
porabi vode za 25%.
Specifični pogoji upravičenosti za 2: Naložbe v prilagajanje novo uvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
– podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo
biti standardi doseženi,
– po zaključku naložbe v prilagajanje
standardom dobrega počutja živali upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami
standardov (napisana in podpisana izjava s
strani upravičenca o ustreznosti).
Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
– gradbena in obrtniška dela: gradbena in obrtniška dela (rušitvena, zemeljska
dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska,
pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela),
– pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo stroški dobave gotovih
elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta
(stroški materiala, prevoza in opravljenih
del),
– splošni upravičeni stroški: honorarji
arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Specifični stroški za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z
živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– nakup in montaža nove tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …),
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov.
Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratna direktiva ni mogoča,
– informacijska oprema vključno z računalniškimi programi,
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– zemeljska in betonska dela, priprave
poti, nakup in postavitev mrež, opore za
napravo trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo (oprema za
osvetljevanje in senčenje, oprema za zračenje oziroma ogrevanje, oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in
sajenje),
– pri obnovi namakalnih sistemov: stroški za nakup opreme, če taka naložba vodi
k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– pri urejanju in postavitvi pašnikov; stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov
z električno ograjo in pregraditev pašnika na
pašne čredinke, stroški nakupa opreme za
ureditev napajališč za živino,
– pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, zemljišča):
stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja … razen drenaž
nih del.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Specifični stroški za 2:
Naložbe v prilagajanje novo uvedenim
standardom v živinorejski proizvodnji:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
– električna oprema (svetila, električna
instalacija ...),
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali, avtomatika za prezračevalne sisteme ...),
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi ...).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec 1 z zahtevanimi prilogami:
1. zbirna vloga za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja (navedene primerljive površine v uporabi kmetijskega gospodarstva),
2. ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno
dovoljenje) – kjer je to potrebno; to dokumentacijo pridobi Občina Preddvor, kolikor
upravičenci z njo še ne razpolagajo,
3. mnenje pristojne strokovne službe o
upravičenosti naložbe,
4. načrt ureditve (velja za naložbe v obnovo namakalnih sistemov): načrt obnove s
popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno, da taka naložba
vodi k zmanjšani porabi vode za 25%,
5. kopija(e) predračuna(ov) oziroma
ponudb(e).
Višina pomoči:
Občina Preddvor za ta ukrep namenja
7.000,00 EUR.
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 50%,
– za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za naložbe v podjetja za primarno
proizvodnjo najvišji znesek posameznemu
podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
Ukrep št. 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (10. člen pravilnika)
Predmet podpore: predmet podpore je
doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živine v skladu z
nacionalnimi predpisi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske
proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
imajo sklenjeno pogodbo z zavarovalnico za
zavarovanje posevkov in plodov ter živine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave ter
živali za primer bolezni,
– upošteva se določila, ki so določena v
predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– zavarovalne pogodbe, sklenjene po
roku, ki jih kot upravičene za sofinanciranje
določi predpis o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
posevke in plodove (zavarovanje posevkov

in plodov pred nevarnostjo toče, požara,
udara strele, spomladanske pozebe, viharja
in poplave) za eno rastno dobo,
– sofinanciranje zavarovalne premije za
bolezni živali (pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in
ekonomskega zakola zaradi bolezni) za eno
zavarovalno leto.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec 2 z zahtevanimi prilogami:
1. kopija sklenjene zavarovalne police za
leto 2007 za zavarovanje posevkov in plodov oziroma bolezni živali,
2. kopija potrdila o plačilu zavarovalne
premije.
Višina pomoči:
Občina Preddvor za ta ukrep namenja
1.700,00 EUR.
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Pomoči de minimis
Ukrep št. 3: Nove investicije za delo v
gozdu (15. člen pravilnika)
Predmet podpore: podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo
za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel,
– kot zaključek naložbe se šteje tehnični
prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu,
– s pomočjo pridobljen stroj ali opremo
mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let
po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gozdarski stroji in oprema za delo v
gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema
za delo v gozdu …).
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec 3 z zahtevanimi prilogami:
1. dokazilo o lastništvu gozdnih parcel,
2. dokazila za uveljavljanje subvencije (kopije računov in potrdil o plačilu računov).
Višina pomoči:
Občina Preddvor za ta ukrep namenja
4.000,00 EUR.
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do
40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 50%,
– pomoč dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v
katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Ostali ukrepi:
Ukrep št. 4: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih (18. člen pravilnika)
Upravičenci: dijaki poklicnih, srednješolskih programov iz področja kmetijstva in
gozdarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak ima stalno prebivališče v občini.
Specifični pogoji upravičenosti:
– potrdilo v vpisu.
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Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec 4 z zahtevanimi prilogami:
1. kopija potrdila o vpisu za šolsko leto
2007/2008,
2. potrdilo o stalnem prebivališču dijaka
v Občini Preddvor; to potrdilo pridobi Občina
Preddvor, kolikor upravičenec z njim še ne
razpolaga.
Višina pomoči:
Občina Preddvor je za ta ukrep namenila
701,00 EUR.
– do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem
letu.
Ukrep št. 5: Delovanje društev in njihovih
združenj (19. člen pravilnika)
Predmet podpore: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj,
povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in
razvojem podeželja.
Upravičenci: društva in njihova združenja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– društva, registrirana za delovanje na
območju občine ali delujejo na območju občine,
– sofinancirajo se izključno nepridobitne
dejavnosti društev,
– izvajanje izobraževanj in usposabljanj,
katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva iz območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– prijavni obrazec 5 z zahtevanimi prilogami:
1. dokazilo o registraciji društva: kopija
izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, izdane s strani AJPES-a; to dokazilo pridobi
Občina Preddvor, kolikor z njo upravičenec
še ne razpolaga,
2. kopija odločbe o vpisu v register društev; to dokazilo pridobi Občina Preddvor,
kolikor z njo upravičenec še ne razpolaga,
3. program in poročilo o delu društva za
leto 2007,

4. seznam članov društva iz območja Občine Preddvor (ime in priimek ter naslov),
5. dokazila za uveljavljanje subvencije
(kopije računov in potrdilo o plačilu računov).
Višina pomoči:
Občina Preddvor za ta ukrep namenja
4.000,00 EUR.
– višina sofinanciranja do 100% upravičenih stroškov.
IV. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec z vzorcem pogodbe,
– izjavo,
– zahtevek za izplačilo sredstev.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
VI. Kje se dobi razpisno dokumentacijo
in kontaktna oseba za pojasnila glede vsebine razpisa
Razpisna dokumentacija je na voljo od
dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka, in sicer v sprejemni pisarni Občine Preddvor, dostopna pa je tudi na spletni
strani Občine Preddvor: www.preddvor.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom
lahko dobite pri Marjani Podpeskar na Občini Preddvor, tel. 04/275-10-00.
VII. Rok in način oddaje vlog
Rok za prijavo na javni razpis je: 29. 10.
2007
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v
obrazcu zahtevane podatke in priloge in
mora biti na ustreznih mestih podpisana ter
žigosana.
Vzorca pogodbe vlagatelji k vlogi ne prilagajo.
Vloge se oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Preddvor ali pošljejo na naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, do 29. 10. 2007 oziroma morajo
biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot
priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici.
Na hrbtni strani ovojnice morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter
naslov (če gre za fizično osebo) oziroma
naziv in naslov (če gre za pravno osebo).
Na sprednji strani ovojnice pa mora biti izpisano: »Ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo
2007, ukrep št. ____!«.
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Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.
VIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki jih
ne bo vložila upravičena oseba ali vloge,
ki ne bodo pravočasne, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka. Komisija bo opravila
pregled prispelih vlog, vlagatelje nepopolnih
vlog bo komisija pisno pozvala na dopolnitev vloge. Komisija bo prispele vloge ocenila
na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v
javnem razpisu. Komisija bo pripravila predlog višine sofinanciranja, upravičencem pa
se bo izdal sklep o višini odobrenih sredstev
za posamezen namen.
Občina bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičenci pred izdanim sklepom o
odobritvi sredstev za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
ter za ukrep Nove investicije za delo v gozdu ne smejo pričeti z aktivnostjo, za katere
bodo sredstva dodeljena.
Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo in za ukrep Nove investicije za
delo v gozdu morajo biti z datumom po izdaji sklepa. Račune z datumom pred izdajo
sklepa o odobritvi sredstev kot tudi račune
z datumom po 15. 12. 2007 komisija ne bo
upoštevala.
Upravičencem se sredstva iz proračuna
občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
IX. Razporeditev sredstev
Kolikor bo za posamezen ukrep prispelo
manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega
razpisa.
Kolikor bo na razpis prispelo več vlog
kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se
vsem vlagateljem zniža zaprošen znesek za
enak sorazmerni del.
X. Obveščanje o izidu javnega razpisa:
o izidu javnega razpisa bodo vlagatelji s
sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh
od datuma odpiranja vlog.
Občina Preddvor
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Javne dražbe

Ob-27132/07
Preklic
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja preklic javne dražbe za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Brežice.
1. V vseh točkah se prekliče objava javne dražbe za odprodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Brežice, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 85/07,
Ob-25392/07.
2. Ta preklic velja takoj.
Občina Brežice
Št. 431-12/2007

Ob-27220/07

Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
28. 9. 2007, Ob-26457/07, se 2. in 3. točka
popravita tako, da se pravilno glasita:
2. Predmet prodaje:
– prodaja gradbenih parcel, namenjenih
za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, in sicer:
A – oznaka parcele s številko 6 v izmeri
820,84 m2 po ceni 120,00 €/m2,
B – oznaka parcele s številko 7 v izmeri
902,41 m2 po ceni 120,00 €/m2,
C – oznaka parcele s številko 36 v izmeri
1184,91 m2 po ceni 115,00 €/m2.
Gradbene parcele se nahajajo v območju, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DNUO, št.
55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih
objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša:
pod A – po ceni 120,00 €/m2,
pod B – po ceni 120,00 €/m2,
pod C – po ceni 115,00 €/m2.
Najnižji znesek višanja 500,00 EUR na
celotno kupnino.
Občina Radovljica
Št. 352-134/2005/22
Ob-27219/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
– poslovni prostor št. 26, parc. št. 41.E,
k.o. Ajdovščina, v izmeri 11,25 m2, na naslovu Valvasorjeva 12, Ljubljana in
– poslovni prostor št. 23, parc. št. 39.E,
k.o. Ajdovščina, v izmeri 51,46 m2, na naslovu Prešernova 10a, Ljubljana,
ki sta v lasti Republike Slovenije do celote.

3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicni ceni in najnižji znesek njunega
višanja
Za poslovni prostor št. 26, parc. št. 41.E,
k.o. Ajdovščina, v izmeri 11,25 m2, na naslovu Valvasorjeva 12, Ljubljana, je izklicna
cena 12.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 500,00 EUR.
Za poslovni prostor št. 23, parc. št. 39.E,
k.o. Ajdovščina, v izmeri 51,46 m2, na naslovu Prešernova 10a, Ljubljana, je izklicna
cena 50.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 1.000,00 EUR.
Izklicni ceni nepremičnin ne vključujeta zneska zakonsko določenega davka na
promet nepremičnin, ki ga plača posamezen kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil posameznemu kupcu takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v ponedeljek, 22. 10. 2007,
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za poslovni prostor št. 26,
parc. št. 41.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 11,25 m2, na naslovu Valvasorjeva 12,
Ljubljana, znaša 1.200,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600207, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Valvasorjeva 12.
Varščina za poslovni prostor št. 23,
parc. št. 39.E, k.o. Ajdovščina, v izmeri 51,46 m2, na naslovu Prešernova 10a,
Ljubljana, znaša 5.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600207, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Prešernova 10a.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je Mihael Štrukelj,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-8775, e-pošta: mihael.strukelj@gov.si. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja
javne dražbe: http://www.mju.gov.si/.
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal
v sredo, 10. 10. 2007, od 9. do 12. ure. Ogled
bo vodil Miran Komel, tel. 01/478-18-48,
e-pošta: miran.komel@gov.si.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,

postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli
blokiranega TRR (velja za pravne osebe in
s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila,
ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnini bosta prodani po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 713-0038/2007
Ob-26934/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica,
na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07), 38., 39., 40., 41. in 42. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 84/07), 109.
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
posamičnega programa prodaje nepremičnin,
sprejetega na 7. redni seji Občinskega sveta
Občine Sevnica, dne 23. 7. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica
– območje Drožanjske cesta v Sevnici
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-12-00, faks 07/816-12-10.
2. Opis predmeta prodaje
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Predmet prodaje so nepremičnine:
– 570/14, sadovnjak v izmeri 898 m²
– 568/50, sadovnjak v izmeri 813 m²
– 568/48, sadovnjak v izmeri 787 m²
– 568/47, sadovnjak v izmeri 798 m²
– 568/46, sadovnjak v izmeri 782 m²
– 568/37, sadovnjak v izmeri 874 m²
– 568/45, sadovnjak v izmeri 782 m²
– 568/38, sadovnjak v izmeri 919 m²
– 568/44, sadovnjak v izmeri 853 m²
– 568/39, sadovnjak v izmeri 903 m²
– 568/43, sadovnjak v izmeri 906 m²
– 568/40, sadovnjak v izmeri 821 m²
vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 1703, k.o. Sevnica, last Občine Sev
nica.
Izklicna cena je 16,45 EUR/m² za posamezno parcelo. V ceni ni vključen davek na
dodano vrednost. Kupec plača na vrednost
nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri
sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izdaji računa na ime kupce.
Osnovna namenska raba nepremičnin
po prostorskih sestavinah planskih aktov
občine je opredelitev v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja.
Občina Sevnica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem
zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem
gradbenih parcel osnovne pogoje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 200,00 EUR.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je kupoprodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po zaključku javne dražbe. Kupoprodajno pogodbo pripravi
Občina Sevnica.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenjeni pogodbi, se
šteje kupoprodajna pogodba za razdrto. Po
plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo v pristojni
zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljene
nepremičnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 14. 11. 2007, v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z
začetkom ob 13. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi in
rok za prijavo
Na javni dražbi lahko sodeluje fizična
ali pravna oseba, ki se je pravočasno in
pravilno prijavila, tako da v pisni vlogi, ki
jo vloži najkasneje do dne 14. 11. 2007 do
12. ure v sprejemni pisarni Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, pisarna št.
215, predloži:

Oznaka po OLN
GP 2
GP 7
GP 10
GP 12
GP 14
GP 15
GP 16
GP 17
GP 18
GP 19
GP 20
GP 21

Št.
Izklicna cena v EUR
brez DDV
14.772,10
13.373,85
12.946,15
13.127,10
12.863,90
14.377,30
12.863,90
15.117,55
14.031,85
14.854,35
14.903,70
13.505,45

– podatki o dražitelju oziroma kupcu
(kupcema);
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki ne
sme biti starejše od 60 dni;
– vlogo za nakup parcele, za katero je
zainteresiran in za katero je plačal varščino,
ter z navedbo katere parcele bi tudi kupil, če
ne bi uspel pri prvo želeni parceli;
– predloži dokazilo o plačilu varščine oziroma kavcije;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga
je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti
podpis overjen pri upravnem organu ali pri
notarju;
– obrazložitev razloga, ki bi vplival na
prednostni nakup zemljišča (razlogi so navedeni v nadaljevanju).
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. Organizator bo
upošteval le pravočasne in pravilne vloge
za sodelovanje na javni dražbi.
8. Drugi pogoji javne dražbe
Predmetna javna dražba je namenjena
za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš za
potrebe mladih, mlade družine in dražitelje,
ki imajo slabše stanovanjske razmere.
V postopku javne dražbe lahko sodelujejo tudi pravne osebe, ki imajo namen graditi
individualne stanovanjske hiše za trg.
Prednost pri nakupu parcel bodo imele
mlade družine (starost vsakega od staršev
do 40 let z najmanj enim otrokom starim do
15 let) in mladi (starost prosilca do 35 let).
Mlado družino sestavljajo dražitelj oziroma
kupec ter njegov zakonec oziroma oseba,
s katero prosilec živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ter njuni otroci
oziroma posvojenci. Status mlade družine
ugotavlja komisija za vodenje postopka javne dražbe.
Prednost pri nakupu bodo imeli tudi dražitelji, ki so brez stanovanja ali živijo v prostorih za začasno bivanje oziroma v drugih
ne stanovanjskih prostorih, dražitelji, ki so
podnajemniki ali najemniki tržnega stanovanja, dražitelji, ki bivajo v delavskem domu,
dražitelji, ki stanujejo pri starših ali sorodnikih. Razlog za prednostni nakup bodo
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morali dražitelji navesti v prijavi na dražbo.
Upravičenost do prednostnega nakupa ugotavlja komisija za vodenje postopka javne
dražbe.
V primeru, da za posamezno parcelo
obstaja več ponudnikov, se bodo draženja
lahko udeležili le tisti, ki uveljavljajo prednostne pogoje glede nakupa. Kolikor pa le-teh
ni med prijavitelji za posamezno parcelo,
pa se postopka lahko udeležijo tudi drugi
prijavitelji na javno dražbo.
Parcele se dražijo z zviševanjem cene, ki
je končna, ko jo imenovana komisija trikrat
izkliče. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil.
Nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja
za stvarne in pravne napake posamičnega
predmeta prodaje.
Kupec se bo s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe zavezal, da bo v roku 3 let
po podpisu pogodbe pridobil pravnomočno
gradbeno dovoljenje za gradnjo individualne stanovanjske hiše. V primeru, da bo kot
kupec nastopila pravna oseba, pa bo moral
v nadaljnjih dveh letih individualno stanovanjsko hišo zgraditi do tretje podaljšane
gradbene faze, kar pomeni zgrajen objekt
z vgrajenimi okni in zunanjimi vrati.
Pogodbene stranke bodo v pogodbi tudi
dogovorile v korist Občine Sevnica predkupno pravico za čas 5 let po podpisu pogodbe, tako da bo kupec pri morebitni prodaji
nepremičnine – zemljišča dolžan zemljišče
bremen prosto, ponuditi v odkup predkupnemu upravičencu Občini Sevnica po izklicani
ceni v postopku javne dražbe brez vključenega DDV.
Pooblaščena oseba za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v
višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Varščina
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 20% vrednosti
izklicne cene za nepremičnino, ki bi jo želel
kupiti (parcelo, ki je kot prva v planu za nakup), ki se nakaže na transakcijski račun
Občine Sevnica št. 01310-0100008286, s
sklicem »javna dražba Drožanjska – št. parcele, k.o. Sevnica«.
Vplačana varščina bo upoštevana tudi v
primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri
nakupu prve parcele, ampak bi uspel šele
pri kateri drugi parceli.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
11. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/816-12-32 in Romanu Strlekarju, tel.
07/816-12-69.
Občina Sevnica
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Razpisi delovnih mest
Ob-26741/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3) objavljamo javne natečaje za uradniška delovna
mesta:
1. Svetovalec v Tajništvu Občine Tr
žič.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I.
Opis del in nalog:
– svetovalec za pomoč strankam,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– zagotavljanje opreme in sredstev za
delo občine in njenih organov,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv, s predlogi ukrepov,
– opravljanje vseh del, povezanih z vodenjem glavne pisarne in arhivov v občinski
upravi,
– opravljanje administrativnih del za Tajništvo občine in organe občine,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– 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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri; predpisana izobrazba
je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po
študijskem programu prve stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (drugi
odstavek 87. člena ZJU-UPB3),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz poslovanja z
dokumentarnim gradivom,
– 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 dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 5 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu
Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv Svetovalec II in Svetovalec I.
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, da 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da 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.
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
Svetovalec 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. 04/597-15-10
(Melita Nikše).
2. Višji svetovalec v Uradu za urejanje
prostora.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: Višji svetovalec III, Višji svetovalec II in Višji
svetovalec I.
Opis del in nalog:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– izvajanje postopkov javnega naročanja,
– izvajanje postopkov pridobivanja in
razpolaganja s premoženjem v lasti Občine Tržič,
– priprava najzahtevnejših odlokov in
drugih aktov iz delovnega področja urada,
– 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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri; predpisana
izobrazba je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje
v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo
(drugi odstavek 87. člena ZJU-UPB3),
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– 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.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljala v nazivu Višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv Višji svetovalec II in Višji
svetovalec I.
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,
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– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da 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.
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 Višji
svetovalec v Uradu za urejanje prostora« 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. 04/597-15-10
(Melita Nikše).
3. Svetovalec v Uradu za urejanje pro
stora (delovno mesto pod zap. št. 16).
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: Svetovalec III, Svetovalec II in Svetovalec I.
Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– izdajanje lokacijskih informacij,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– 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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, upravne ali pravne smeri, predpisana izobrazba je tudi najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu
prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo (drugi odstavek 87. člena
ZJU-UPB3),
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,

– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 5 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo na delovnem mestu opravljal/a v nazivu
Svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv Svetovalec II in Svetovalec I.
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, da 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da 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.
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 Svetovalec v Uradu za urejanje prostora« 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.
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Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Melita Nikše).
4. Višji referent v Uradu za urejanje
prostora.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v uradniških nazivih: Višji referent III, Višji referent II in Višji referent I.
Opis del in nalog:
– vodenje evidenc s področja stanovanj
in poslovnih prostorov v lasti Občine Tržič
ter priprava informacij na njihovi podlagi,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– priprava strokovnih podlag za izvedbo javnih naročil s področja investicijskega
vzdrževanja stanovanjskega fonda in poslovnih prostorov in sodelovanje z upravniki
večstanovanjskih stavb,
– 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:
– najmanj višja strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni 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 dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 4 mesečnim
poskusnim delom.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a v nazivu Višji referent III, z
možnostjo napredovanja v naziv Višji referent II in Višji referent I.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega strokovnega upravnega izpita 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, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
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– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da 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.
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 Višji
referent v Uradu za urejanje prostora« 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. 04/597-15-10
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Št. 110-277/2007-31111
Ob-26772/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 –
uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto pomočnika državne
ga pravobranilca na Oddelku za evrop
ske zadeve na sedežu Državnega pravo
branilstva v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu. Kandidati morajo izpolnjevati
tudi poseben pogoj višje ravni znanja enega
od tujih jezikov, v katerem se posluje pred
mednarodnim sodiščem, določen v tretjem
odstavku 25. člena Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
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enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-26915/07
Občina Podčetrtek, Trška cesta 59,
Podčetrtek, na podlagi 56. člena Zakona o
javnih uslužbencih (ZJU-UPB-3, Uradni list
RS, št. 63/07, v nadaljevanju: ZJU), objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec za okolje in prostor, komu
nalo ter gospodarsko infrastrukturo.
Prosto delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec III, II, I.
Naloge so naslednje:
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– priprava lokacijskih informacij o načrtovanih posegih v prostor,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnih gradiv z delovnega področja,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv z delovnega področja,
– samostojno oblikovanje najzahtevnejših gradiv s predlogi sklepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge tehnične smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– aktivno znanje enega tujega uradnega
jezika,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
izbrani kandidat opraviti v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja, 89. člen
ZJU),
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidat mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07).
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
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. pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
3. pisno izjavo o imenovanju v uradniški
naziv (kolikor jo kandidat ima),
4. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat
opravil),
5. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,

6. pisno izjavo, da zoper kandidata ni
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
7. pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
8. pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
9. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Podčetrtek pridobitev podatkov iz uradnih evidenc iz točke
6, 7 in 8.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prav tako lahko kandidira za delovno mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega
izpita iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravila najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
V izbirnem postopku se bo strokovna
usposobljenost kandidatov presojala na
podlagi priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovora s kandidati.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom, s poskusno dobo 6 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Podčetrtek.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi
izjavami in dokazili v osmih dneh po objavi
na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta
59, 3254 Podčetrtek. Prijave se pošljejo v
zaprti ovojnici s pripisom »za javni natečaj
– svetovalec«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti na
tel. 03/818-27-85 (Magda Jurjec).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Podčetrtek
Ob-26933/07
Občina Grosuplje na podlagi 56. člena,
prvega odstavka 109. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 67/07-UPB)
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opra
vo državnega izpita iz javne uprave v
Uradu za prostor Občinske uprave Obči
ne Grosuplje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba arhitekturne,
krajinske, smeri geografije, geodetske ali
gradbene smeri,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K pisni prijavi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– potrdilo ali izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo ali izjavo, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Izjave iz prejšnjega odstavka lahko nadomestijo kopije dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki obvladajo računalniški program Arcwiev
in Autocad.
Pripravniška doba traja 10 mesecev. Pripravnik bo pripravništvo sklenil z opravljanjem državnega izpita iz javne uprave, ki je
sestavni del pripravništva.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
Nepravočasne prijave se ne bodo obravnavale, formalno nepopolne prijave pa se ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov Občina Grosuplje, Taborska cesta
2, 1290 Grosuplje, v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri
kandidata bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 788-87-56 (Mojca Lovšin).
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Občina Grosuplje
Ob-27114/07
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju:
ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec projektni vodja.

Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: višji
svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani
javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– svetovanje županu, podžupanu in občinskemu svetu v zvezi z izvajanjem občinskih projektov,
– organizacija in vodenje občinskih projektov,
– vodenje priprave občinskih projektov
za prijave na razpise države, posameznih
ministrstev in EU,
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba tehniške smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali 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 delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave oziroma strokovni izpit iz upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem, Gač-
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nikova pot 5, Ravne na Koroškem in po
potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave in strokovnega izpita iz upravnega
postopka;
6. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v tajništvu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem ali na spletni strani Občine Ravne
na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec z univ. izobrazbo tehniške smeri«, na naslov: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390
Ravne na Koroškem, v roku petnajst dni po
objavi tega javnega natečaja v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Vesna Kozlar.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim
delom 3 mesecev.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-27115/07
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju:
ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec projektni vodja.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: višji
svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani
javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II.
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V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– svetovanje županu, podžupanu in občinskemu svetu v zvezi z izvajanjem občinskih projektov,
– organizacija in vodenje občinskih projektov,
– vodenje priprave občinskih projektov
za prijave na razpise države, posameznih
ministrstev in EU,
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali 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 delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje uradnega jezika.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne
uprave oziroma strokovni izpit iz upravnega
postopka, pod pogojem, da bodo v primeru
izbire na razpisano delovno mesto, navedeni izpit opravili najkasneje v roku enega leta
od sklenitve delovnega razmerja.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem in po
potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
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2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave in strokovnega izpita iz upravnega
postopka;
6. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
7. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v tajništvu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem ali na spletni strani Občine Ravne
na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec z univ.
izobrazbo ekonomske smeri«, na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
5, 2390 Ravne na Koroškem, v roku petnajst
dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Vesna Kozlar.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim
delom 3 mesecev.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 110-279/2007-31111
Ob-27120/07
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 na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),

– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-7/2007
Ob-27121/07
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o javnih zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94
in 8/96), 21. in 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj in sklepa sveta
zavoda, razpisujemo delovno mesto
direktorja/ico/ Zavoda za zdravstveno
varstvo Kranj.
Pogoji:
– visoka strokovna izobrazba medicinske smeri s specializacijo ene od zavodovih
dejavnosti,
– najmanj pet let specialistične strokovne
prakse.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo prijavi predložil poleg dokazil o izpolnjevanju
pogojev še lasten pogled na delo in razvoj
zavoda. Zaželene so izkušnje pri vodenju
javnih zdravstvenih zavodov.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja zavoda za dobo štirih let.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi. Pisne
prijave z oznako “za javni razpis direktorja
zavoda” pošljite na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, Gosposvetska ulica
12, 4000 Kranj.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po končanem javnem razpisu.
Svet Zavoda
za zdravstveno varstvo Kranj
Št. 63/07
Ob-27128/07
Na podlagi 82. člena Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB3) (Ur. l. RS, št. 63/07), objavlja
Občina Pesnica javni natečaj za položajno
delovno mesto:
direktor občinske uprave (m/ž).
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
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– 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 nje 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 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.
Delovno področje: organiziranje in vodenje občinske uprave in opravljanje drugih najzahtevnejših upravnih in strokovnih
nalog.
Prijava mora vsebovati naslednje:
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 izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Pesnica pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat poleg formalne
izobrazbe pridobil (to uvrstite med merila
natečajne komisije). Izbranemu kandidatu
se bodo pravice določile glede na uradniški
naziv »podsekretar«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let) s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Pesnica,
na naslovu Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru.
Kandidat naj vloži prijavo v pisni ali elektronski obliki. Prijave v pisni obliki kandidati
pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava
na javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi v obliki, poslani na elektronski naslov:
obcina.pesnica@pesnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje: Irena Ribič Hlebec (tel.
02/654-23-10).
Občina Pesnica
Št. 110-264/2007-31111
Ob-27199/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS,
št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– 1 mesto kandidata za izvolitev za
sodnika na Mednarodnem sodišču za po
morsko pravo v Hamburgu (ITLOS).
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
pomorskega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Mandat sodnika je devet let.
Volitve bodo potekale na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku, med
23. junijem in 3. julijem 2008, v času rednega 18. zasedanja držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov o pomorskem
mednarodnem pravu (UNCLOS). Kandidati iz Skupine vzhodnoevropskih držav se
bodo lahko potegovali za en prosti sedež na
Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo
v Hamburgu (ITLOS).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Su 010601/07-25
Ob-27212/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
določbami Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06) Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec (samostoj
ni sodni referent).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Slovenski Bistrici, Kolodvorska 10, 2310
Slovenska Bistrica.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– višji pravosodni sodelavec I,
– višji pravosodni sodelavec II,
– višji pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz Sodnega reda,
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– delovne izkušnje: najmanj 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v
primeru izbire na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami o izpolnjevanju navedenih pogojev naj
kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno sodišče v Slovenski
Bistrici, Urad predsednice, Kolodvorska 10,
2310 Slovenska Bistrica, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
Ob-27221/07
Svet zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana,
razpisuje prosto delovno mesto:
ravnatelja organizacijske enote Sre
dnja šola.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja organizacijske enote Srednja šola
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Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 96. in
99. členom ter 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5),
in sicer:
1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca v organizacijski
enoti Srednja šola,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z
zakonom,
4. ima pridobljeno specialno pedagoško
izobrazbo,
5. ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo,
6. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
7. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,
8. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
10. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
11. da predloži svoj program vodenja organizacijske enote Srednja šola v Zavodu
za gluhe in naglušne Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.,
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje organizacijske enote
Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave
tega razpisa na naslov: »Svet Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
1000 Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja OE Srednja šola« pošljete: pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi overjenimi kopijami
dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
originalnim potrdilom Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu s 107.a
členom ZOFVI, ki ne sme biti starejše od
8 dni, ter vašim programom vodenja organizacijske enote Srednja šola Zavoda za
gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
1000 Ljubljana.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo
o odločitvi sveta prejeli v roku najkasneje 4
mesece od objave razpisa.
Svet zavoda za gluhe in naglušne
Ljubljana
Št. 110-280/2007-31111
Ob-27336/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto

okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Ob-27133/07
Javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem
na razpis v okviru komunitarnega
programa Varnejši internet plus
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-46-00, faks
01/478-47-19, http://www.mvzt.gov.si/, e-pošta: gp.mvzt@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo kot nacionalna koordinacijska točka komunitarnega programa Varnejši internet
plus skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet
plus. Cilji programa Varnejši internet plus so
razdeljeni v štiri akcijske linije, in sicer:
– boj proti nezakonitim in škodljivim spletnim vsebinam,
– obravnavanje neželenih in škodljivih
vsebin,
– spodbujanje varnejšega okolja,
– osveščanje.
Evropska unija namenja sredstva za
vzpostavitev in delovanje prijavnih točk za
prijavo nelegalnih spletnih vsebin v obliki integriranih omrežij skozi prvo akcijsko linijo
programa, katerega razpisna dokumentacija
je na voljo na spletni strani programa http://
ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2007/sip_work_programme_2007.pdf.
Evropska unija prav tako namenja sredstva za vzpostavitev vozlišč oziroma točk za
osveščanje, ki bodo izvajale dejavnosti in
programe osveščanja za varnejšo uporabo
interneta in novih spletnih tehnologij v obliki
integriranih omrežij skozi četrto akcijsko linijo, ki je zajeta v isti razpisni dokumentaciji.
V okviru četrte akcijske linije je mogoče,
kot je to pojasnjeno na 13. strani razpisne
dokumentacije, kot del točke osveščanja prijaviti tudi vzpostavitev telefonskih linij za pomoč, preko katerih lahko otroci izrazijo zaskrbljenost in izkušnje, ki jih imajo z dostopom
do nezakonitih in škodljivih spletnih vsebin
na internetu.
Evropska unija omogoča sofinanciranje
do 75% vrednosti tovrstnih projektov v primeru, da so prijavitelji javne institucije, majhna
in srednja podjetja ali neprofitne organizacije, kot je pojasnjeno na 5. strani razpisne
dokumentacije.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU,
zagotovitve delovanja točk osveščanja za
varnejšo uporabo interneta in novih spletnih
tehnologij ter zagotovitve delovanja prijavnih
točk za prijavo nelegalnih spletnih vsebin, želi
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim pozivom in upoštevanjem
načel nediskriminatornosti in transparentnosti
sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo
na EU razpis, ki pokriva prvo akcijsko linijo in
najuspešnejšo slovensko prijavo na EU razpis,
ki pokriva četrto akcijsko linijo. Skladno s priporočili Komisije Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo zelo spodbuja skupno

prijavo, ki pokriva obe akcijski liniji, vendar jo
bo sofinancirala le pod pogojem, da je skupna
prijava tudi najbolje ocenjena v obeh delih, ki
predstavljata posamezni akcijski liniji. V primeru, da bosta najbolje ocenjena prijavitelja za
obe akcijski liniji različna, bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo kot pogoj
za sofinanciranje lahko zahtevalo vsebinsko
povezovanje med prijaviteljema, z namenom
doseganja sinergičnih učinkov.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo posameznim prijaviteljem
oziroma konzorcijem prijaviteljev na razpis
v okviru komunitarnega programa Varnejši
internet plus izdalo pismo o nameri, ki je
eden od pogojev za popolno prijavo na razpis, objavljen na http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm.
Do koriščenja sredstev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bosta
upravičena samo tista posamezna prijavitelja oziroma konzorcija prijaviteljev, ki bosta
izbrana in najbolje ocenjena v okviru obeh
relevantnih akcijskih linij komunitarnega programa Varnejši internet plus. V primeru skupnih prijav, ki pokrivajo obe akcijski liniji, bo
do koriščenja sredstev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo upravičen tisti
posamezni prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev, katerega skupna prijava bo izbrana
in najbolje ocenjena v obeh delih, ki predstavljata relevantni akcijski liniji.
b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo vsi pravni
subjekti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da bo
predložil osnutek programa in planiranih aktivnosti, ki je obvezna priloga zaprosila za
pismo o nameri, ki ga Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo izda za prijavo
na razpis EU.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo biti
porabljena dodeljena sredstva: sredstva so na
voljo na proračunski postavki 6771 (Mednarodno sodelovanje na področju razvoja informacijske družbe) Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za leto 2009.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri in sestava
zaprosila
a) Rok za predložitev zaprosila: zaprosila
morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov radovan.pajntar@gov.si, najpozneje do
10. 10. 2007, do 12. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Sestava zaprosila: v zaprosilu mora
biti predstavljen osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedeni morebitni partnerji v primeru, da je prijavitelj konzorcij,
ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema)
vložki v projekt. V zaprosilu mora biti izjava,
da se bo prijavitelj oziroma konzorcij prijaviteljev prijavil na razpis v okviru programa
Varnejši internet plus v letu 2007 skladno
z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na
spletni strani programa Varnejši internet plus
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/call/proposals/index_en.htm.

5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri
Konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za
pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 3
delovnih dni od preteka roka za predložitev
zaprosila.
Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo
obravnavana.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 1.7-2127
Ob-26939/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu premičnin:
neuporabni material.
Lokacija: Centralno skladišče Zalog.
Predmet prodaje:
3.733 kg neuporabne bakrene žice.
Vrednost predmeta prodaje znaša
14.932,00 EUR + 20% davka na dodano
vrednost.
Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po
objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje nabave,
prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom
v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje
ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno dne 18. 10. 2007.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1/2-669/07
Ob-26940/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu:
rezervnih delov za vzdrževanje lokomotiv
vrste 342 in 362.
Lokacija: različna skladišča po Sloveniji.
Predmet prodaje: rezervni deli za vzdrževanje lokomotiv vrste 342 in 362.
Vrednost predmeta prodaje znaša
71.521,27 EUR brez DDV.
Zainteresirani ponudniki so v 14 dneh po
objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje nabave,
prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom
v 17 dneh po objavi vabila predložiti svoje
ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno dne 23. 10. 2007.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Emilija Erent
Ob-27112/07
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, na podlagi internega Navodila za izvedbo
metod razpolaganja in oddaje v najem z dne
25. 4. 2006 in sklepa uprave DARS d.d., št.
958/2 z dne 25. 9. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo osnovnih sredstev
– 21 kosov odpisane opreme in
mehanizacije
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1. Opis predmetov prodaje:
Sklop

Lokacija

Opis

Datum
aktivacije

Opomba

Izhodiščna
cena v EUR
brez DDV

1

AC baza
Postojna

TOVORNO VOZILO
MB 410 D/37

1. 11. 1994

Lahko tovorno vozilo
Mercedes-Benz, tip 410 D/37, kesonar, izdelava
1994, št. šasije WDB6114181P385098, št.
motorja 60294010404832

834,59

2

AC baza
Postojna

KOMB. VOZ. RENAULT
KANGOO

1. 11. 2000

Kombinirano vozilo RENAULT Kangoo 1.9 D,
št. šasije VF1KC0EAF23525017, št. motorja
C543877, leto izdelave 2000, karambolirano

125,19

3

AC baza
Postojna

STROJ ZA PESKANJE

1. 11. 1987

83,46

4

AC baza
Postojna

TEL. CENTRALA
SI 2000/014

1. 9. 1994

41,73

5

AC baza
Sl. Konjice

OSEBNI AVTO RENAULT
CLIO

1. 12. 1996

Osebni avto RENAULT CLIO 1.2. BE BOP 5V,
letnik 1996, št. šasije VF1557KOF15169160, št.
motorja F074801, v voznem stanju

6

AC baza
Sl. Konjice

REPETITORSKA
POSTAJA 146-174

1. 11. 1998

Motorola GM 950 S/N 871IYC1860 z trunking
controlerjem Zetron 827

1.564,85

7

AC baza
Sl. Konjice

REPETITORSKA
POSTAJA 146-174

1. 11. 1998

Motorola GM 950 S/N 871IYC1860 z trunking
controlerjem Zetron 827

1.564,85

8

AC baza
Sl. Konjice

REPETITORSKA
POSTAJA 146-174

1. 11. 1998

Motorola GM 950 S/N 871IYC1860 z trunking
controlerjem Zetron 827

1.564,85

9

AC baza
Sl. Konjice

ANTENSKI STOLP KPL.

1. 11. 1998

Antenski stolp je fizično montiran na lokaciji
Dramlje

1.043,23

10

AC baza
Sl. Konjice

ANTENSKI STOLP KPL.

1. 11. 1998

Antenski stolp je fizično montiran na lokaciji
Golo Rebro

1.043,23

11

AC baza
Sl. Konjice

ANTENSKI STOLP KPL.

1. 11. 1998

Antenski stolp je fizično montiran na lokaciji Hoče

1.043,23

12

AC baza
Ljubljana

STROJ ZA TALNO
OZNAČEVANJE S+S

1. 10. 1983

Stroj je potreben večjega popravila

13

AC baza
Ljubljana

MAGIRUS

14

AC baza
Ljubljana

PRIKOLICA AP 750

15

AC baza
Ljubljana

CISTERNA ZA VODO
1500 UNIMOG

16

AC baza
Ljubljana

OS. AVTO R EXP. KOMBI
RL 1,9 D

1. 10. 1997

Vozilo je nevozno, potrebno večjega popravila
karoserije in motorja. Na desni strani je
poškodovano v prometni nezgodi.

208,65

17

AC baza
Ljubljana

TOV. VOZILO IVECO

1. 10. 1995

IVECO Turbodaily 35.12D tovorno vozilo,
št. šasije ZCFC3580005079903, št. motorja
2125777. Vozilo je nevozno, potrebno večjega
popravila karoserije in motorja.

2.086,46

18

AC baza
Hrušica

KOMBINIRANO VOZILO
VOLKSWAGEN
TRANSPORTER

1. 2. 1996

VOLKSWAGEN TRANSPORTER, KOMBI,
serijska številka WV2ZZZ70ZTH048088, leto
izdelave 1995, moč motorja 62 kW, delovna
prostornina motorja 1968 cm³, število potniških
mest 6, v voznem stanju.

2.921,05

19

AC baza
Hrušica

DIESELSKI AGREGAT
LAMA

1. 1. 1992

DIESEL- ELEKTRO AGREGAT »LAMA« - ED
6000, leto izdelave 1991, max. moč el. agregata
2 kW, priključki 3 x 220 V, 1 x 380 V. Naprava je
v okvari.

208,65

20

AC baza
Hrušica

STRANSKI KOSILNIK
SCHMIDT

1. 1. 1992

Stranski kosilnik s sesanjem trave, znamka
SCHMIDT, tip SAM 70 PZ, tovarniška številka
167236-9-44-0-001, leto izdelave 1991. Naprava
je v okvari.

3.338,34

21

AC baza
Sl. Konjice

CISTERNA TAM 190

Specialna ovalna cisternska nadgradnja tip
PR-08, V=8 m3; namenjena za prevoz vode,
montirana na šasijo TAM 190 T 15 B/4M; št. šasije
ZX2190015PTT03434, št. motorja 931006264,
moč motorja 137 kW, vozilo je vozno in črpalka
nadgradnje deluje.

3.338,34

1. 3. 1985
1. 12. 1986

1. 5. 1987

1. 10. 1993

Vozilo je nevozno, potrebno večjega popravila
kabine, motorja in kesona

801,20

125,19
1.669,17

Signalna prikolica je zastarela in ne ustreza
zahtevam označevanja. Potrebna je večjega
popravila zaradi korozije.

41,73

Cisterna ima poškodovan zunanji obod.
Notranjost cisterne se lušči.

41,73

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Oprema in mehanizacija je locirana v
Avtocestnih bazah kot sledi iz točke 1. Ogledi so možni v sredo 10. 10. 2007, četrtek
11. 10. 2007 in petek 12. 10. 2007 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo:
– v AC bazi Postojna, Industrijska
c. 3, 6230 Postojna: Vlado Valič, tel.
05/700-24-18, 041/696-971;
– v AC bazi Ljubljana, Grič 54, 1000
Ljubljana: Dušan Jereb, tel. 01/518-84-18,
041/696-973;
– v AC bazi Slovenske Konjice: Leopold
Potočnik, tel. 03/757-26-46, 041/696-974;
– v AC bazi Hrušica, Hrušica 224, 4276
Hrušica: Jože Kordež, tel. 04/581-29-37,
041/696-975.
3. Način odprodaje: oprema in mehanizacija se odproda po sistemu »videno – kup
ljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij.
4. Prodajna pogodba za vsak sklop bo
sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako
najvišjo ceno nad izhodiščno ceno za vsak
posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno
od že ponujene. V primeru ponovno prejetih
enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
5. Ponujene cene se zaokrožijo na
1 EUR.
6. Če najuspešnejši ponudnik v roku 8
dni od pisnega poziva za podpis pogodbe, iz
razlogov na njegovi strani, le-te ne bo podpisal, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval drugega najuspešnejšega ponudnika.
Če tudi ta v roku 8 dni od pisnega poziva,
iz razlogov na njegovi strani, ne bo podpisal
pogodbe, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe
pozval naslednjega najuspešnejšega ponudnika itd.
7. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj
po uveljavitvi pogodbe.
8. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, opremo in/ali
mehanizacijo prevzel najkasneje v roku 10
dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o
datumu in uri prevzema bo kupljeno opremo in/ali mehanizacijo skupaj z dokumenti
prevzel na lokaciji (Avtocestni bazi), kjer se
nahaja.
9. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba
za nakup opreme in mehanizacije«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponudnika«.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo v elektronski
obliki na podlagi zahteve, poslane na naslov:
prodaja@dars.si ali na faks 01/300-99-33.
11. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do srede 17. 10. 2007, do 12. ure, v pisni
obliki. Ponudnik mora ponudbo poslati v zaprti ovojnici naslovljeno na naslednji način:
DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska
cesta 7, 1000 Ljubljana, »Ponudba za nakup opreme in mehanizacije«.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime / naziv in naslov.
12. Odpiranje ponudb ni javno. O izboru
bodo vsi ponudniki obveščeni v 5 dneh od
zaključka zbiranja ponudb. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne
bodo upoštevane.

13. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.
DARS d.d.
Ob-26742/07
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) v zvezi z
drugim odstavkom 40. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in 74. členom
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
javno vabilo
za nakup nepremičnin v lasti
Občine Tržič (javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmetov prodaje:
a) enosobno stanovanje št. 9 (zasedeno – najemnik) skupne koristne površine
56,12 m2, ki je locirano v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Trg svobode 25, 4290 Tržič, ki stoji na parc. št. 278 in
parc. št. 293/3, obe k.o. Tržič,
b) nepremičnina parc. št. 33/7 poslovna
stavba 116 m2 in dvorišče 84 m2, k.o. Leše,
ki je vpisana v vl. št. 555, k.o. Leše (nekdanja trgovina v Lešah).
3. Najemnik stanovanja iz 2.a) točke ima
v postopku javne ponudbe pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4. Vrsta pravnega posla: prodajni pogodbi.
5. Izhodiščne (izklicne) cene:
a) za enosobno stanovanje pod točko
2.a) 52.873,30 EUR. Izhodiščna (izklicna)
cena ne vsebuje nobenih davščin,
b) za nepremičnino pod točko 2.b)
31.991,71 EUR. Izhodiščna (izklicna) cena
ne vsebuje nobenih davščin.
6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno nepremičnino: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim
ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno
nad izhodiščno (izklicno) ceno. V primeru,
da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno,
bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Tržič pozvala vse enako uspešne
ponudnike, naj pisno in v določenem roku
ponudijo višjo ceno od že ponujene, in sicer
tolikokrat, dokler ne bo dobila ponudnika,
ki bo ponudil višjo ceno od ostalih enako
uspešnih ponudnikov.
7. Način in rok plačila kupnine za vsako
od zgoraj navedenih nepremičnin: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana
kavcija se uspešnemu ponudniku oziroma
kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi.
8. Plačilo kupnine v roku iz 7. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
9. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni stra-
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ni Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno
vabilo k nakupu velja do 23. 10. 2007 do
11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do
23. 10. 2007 do 11. ure po pošti oziroma
morajo biti do tega roka vročene osebno
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni
kuverti, na kateri je potrebno navesti ''Ponudba za nakup enosobnega stanovanja na
naslovu Trg svobode 25, Tržič – Ne odpiraj''
ali ''Ponudba za nakup nepremičnine parc.
št. 33/7, k.o. Leše – Ne odpiraj''.
10. Ponudniki so dolžni do 23. 10. 2007
do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od
izhodiščne cene za tisto nepremičnino pod
2. točko, za katero vlagajo ponudbo. Plačilo kavcije pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe.
Vplačilo kavcije se izvrši na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič,
št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z
navedbo ''Kavcija za enosobno stanovanje
na Trgu svobode 25, Tržič'' ali ''Kavcija za
nepremičnino parc. št. 33/7, k.o. Leše''.
11. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo dne 23. 10.
2007, ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje.
12. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
13. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
14. Interesenti se lahko seznanijo s
podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni
uslužbenki Meliti Nikše, univ. dipl. iur., tel.
04/597-15-56.
15. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
16. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: nepremičnine iz 2. točke lahko
kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki
posamezniki ali pravne osebe. Ponudniki
so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega
dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– fotokopijo priglasitvenega lista DURS
(le za samostojne podjetnike posameznike),
– fotokopijo rednega izpiska iz sodnega
registra (le za pravne osebe), ki ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje te javne ponudbe (obvezno izvirnik).
Prepozno prispele, nepravilno označene
in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje
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in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo
upoštevala.
17. Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin pod 2. točko po tej javni ponudbi
nosijo kupci, razen stroškov izdelave cenitvenih poročil, ki jih plača prodajalec.
18. Izročitev predmetov prodaje iz 2. točke v posest kupcem se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
19. Z najugodnejšimi ponudniki bo Občina Tržič sklenila prodajne pogodbe v 8
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži
njegovo kavcijo. Občina Tržič ima pravico
obdržati kavcijo tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.
20. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
21. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si,
lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja.
Občina Tržič
Ob-26764/07
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov
9, Celje, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbo o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07) in sklepom župana Mestne občine
Celje z dne 10. 9. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Mestne občine Celje
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
2. Predmet prodaje so naslednja stavbna
zemljišča:
a) Lokacija v k.o. Medlog
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 1917 – njiva v izmeri
854 m2, vpisano v vl. št. 566, k.o. Medlog.
Zemljišče leži v območju PUP na Špici
(Uradni list RS, št. 17/92 – proj. št. 33/91 RC
Planiranje) na katerem je predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče dejavnosti,
z možnostjo gradnje po spremembi ZN.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
100 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 854 m2 85.400,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
b) Lokacija v k.o. Celje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 658/6 – parkirišče v
izmeri 3561 m2, vpisano v vl. št. 631, k.o.
Celje.
Zemljišče leži v območju ZN Glazija
(Uradni list SRS, št. 31/84 – proj. št. 33/82
– RC Planiranje) na katerem je predvidena
gradnja poslovnih prostorov za namene šolstva, zdravstva, javnih služb.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
375 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 3561 m2 1.335.375,00 EUR. V ceno
ni vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
c) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 819/6 – dvorišče v iz-
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meri 749 m2, vpisano v vl. št. 1033, k.o. Sp.
Hudinja, parc. št. 829/2 – dvorišče v izmeri
43 m2, vpisano v vl. št. 533, k.o. Sp. Hudinja,
parc. št. 819/11 – travnik v izmeri 1064 m2,
vpisano v vl. št. 1614, k.o. Sp. Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN industrija sever- regijski
center (Uradni list RS, št. 14/99 – proj. št.
221/98 RC Planiranje) predvidena gradnja
za proizvodne, servisne in gospodarske dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
300 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1856 m2 556.800,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
d) Lokacija v k.o. Sp. Hudinja
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 877/8 – parkirišče v
izmeri 1462 m2, parc. št. 877/10 – parkirišče
v izmeri 291 m2, obe vpisane v vl. št. 398,
k.o. Sp. Hudinja.
Zemljišče se prodaja kot celota, na njem
je v skladu z ZN stanov. cona XII – XIII
– del: Sp. Hudinja (Uradni list RS, št. 63/93
– proj. št. 14/92–A – RC Planiranje) predvidena stanovanjska gradnja in spremljajoče
dejavnosti.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
240 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 1753 m2 420.720,00 EUR. V ceno ni
vštet DDV po predpisani stopnji 20%.
Zemljišče je obremenjeno z zakupnikom,
ki ima pri nakupu prednostno pravico.
Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet
prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni
prispevek, in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik
je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena,
skladno z veljavnim zazidalnim načrtom.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnine se prodajajo po načelu
videno – kupljeno.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z
dokazili in prilogami poslati ali predložiti v
zaprti ovojnici najkasneje do 16. 10. 2007
do 12. ure na naslov: Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 8, Celje, z oznako:
»Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb-prodaja
zemljišč«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika, in sicer fizične osebe:
ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
telefonsko številko, EMŠO, davčno številko,
transakcijski račun in fotokopijo osebnega
dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež,
telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika;
– predmet ponudbe, kjer mora biti jasno
razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene;
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora
biti razvidno, da imajo sedež v RS;
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS);
– fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transak-

cijski račun Mestne občine Celje, št.
01211-0100002855, z obveznim sklicem na
št. 28 75108-7221002-7000007. Ponudniku,
ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec
varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu
ponudniku pa vračunal v ceno stavbnega
zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v
roku 8 dni po podpisu pogodbe.
e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prodajo zemljišča (plačilo davka,
stroški notarskih storitev).
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki
jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o
tem obvesti ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov
8, Celje (II. nadstropje), 16. 10. 2007, ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse
ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri
najugodnejšega ponudnika upošteva načelo
proste presoje.
6. Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje
in prostor ter komunalo, tel. 03/426-56-20
(Ingrid Mastnak) in tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko).
Mestna občina Celje
Ob-26771/07
Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale na podlagi 44. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Domžale, Ljubljanska
69, 1230 Domžale.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb
Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja dveh zemljišč, in sicer:
a) Zemljišče s parc. št. 42/12, k.o. Depala vas, v izmeri 572 m2. Zemljišče leži v
območju PUP Depala vas, območje urejanja Sm1/j (območje z možnimi več funkcijami – stanovanja, trgovske dejavnosti, obrt,
kmetije in posamezni objekti družbene infra-
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strukture). V neposredni bližini poteka vsa
komunalna infrastruktura (cesta, vodovod,
kanalizacija, javna razsvetljava, plin).
b) Zemljišče s parc. št. 5512, k.o. Domžale, v izmeri 370 m2. Zemljišče leži v območju PUP, Vir, V3 Ob vodi (območje enodružinske stanovanjske gradnje, prosto stoječa
pozidava). V neposredni bližini poteka vsa
komunalna infrastruktura (cesta, vodovod,
kanalizacija, javna razsvetljava, plin).
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Ponudbena cena
Najnižja možna ponudbena cena, ki je
predmet prodaje, je:
a) za zemljišče s parc. št. 42/12, k.o. Depala vas – 123.600,00 EUR z DDV,
b) za zemljišče s parc. št. 5512, k.o.
Domžale – 90.576,00 EUR z DDV.
5. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnini se prodajata ločeno po
sistemu videno-kupljeno.
b) Ponudba je zavezujoča in dokončna.
c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike
Slovenije po veljavnih predpisih.
d) Ponudnik mora pred iztekom roka za
zbiranje ponudb plačati varščino, s katero
jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti. Varščino v višini
10% od ponudbene cene nepremičnine, za
katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati
na TRR Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, št. 01223-0100001491, sklic na
št.: 00 110099. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana,
če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa
vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri.
6. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: 30 dni.

7. Popolna pisna ponudba mora vse
bovati:
– izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe
(OBR-1),
– brezpogojno podpisano prodajno pogodbo (OBR-2),
– originalno dokazilo o plačilu varščine s
priloženo celotno številko računa (št. banke
in št. računa) za primer vračila varščine.
Obrazca OBR-1 in OBR-2 lahko ponudniki dvignejo na vložišču Občine Domžale.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Plačilo kupnine v roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v tem roku,
se pogodba šteje za razdrto in se vplačana
varščina obdrži. Kupnina se nakaže na TRR
Občine Domžale, št. 01223-0100001491,
odprt pri Banki Slovenije.
V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla
dodatna pogajanja. Uspel bo ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno.
9. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 22. 10. 2007. Popolne
ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo na vložišču Občine Domžale ali pošljejo
priporočeno na naslov – Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, s pripisom:
»Javno zbiranje ponudb za nakup občinskega zemljišča – ne odpiraj!«. Ponudbe,
ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar
nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izločila in o
tem obvestila ponudnika. Odpiranje ponudb
bo komisijsko in sicer 25. 10. 2007 ob 10.
uri v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljub
ljanska 69, Domžale.
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10. Kriterij za izbor
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani
ponudnika.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali komisija, ki vodi postopek
prodaje, s soglasjem predstojnika postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so
dostopni na Občini Domžale, Oddelek prostor in varstvo okolja, Služba za gospodarjenje z zemljišči, tel. 01/724-20-22, Marjeta
Podpeskar Omahen. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnemu dogovoru.
Občina Domžale
Ob-27125/07
Na podlagi določil 55. do 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, odvetnik Ivan Kokošin Fon
iz Tolmina individualno/naknadno razpisuje eno kadrovsko štipendijo za šolsko leto
2007/2008 za program univ. dipl. pravnik,
VII. stopnje zahtevnosti, in sicer za 1. letnik
Pravne fakultete v Ljubljani. Prijava mora
vsebovati osebno prošnjo in kratek življenjepis, potrdilo o državljanstvu, dokazilo o
opravljeni maturi oziroma učnem uspehu
zadnjega letnika izobraževanja, potrdilo o
stalnem prebivališču.
Prijave z zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati do vključno 15. 10. 2007 na
naslov: odvetnik Ivan Kokošin Fon, Trg M.
Tita 7, Tolmin, s priporočeno pošiljko s pripisom »štipendija«. Kandidati bodo z rezultati
izbora seznanjeni do 31. 10. 2007.
Odvetnik
Ivan Kokošin Fon
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2007
Ob-24476/07
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat podjetja BTC terminal Sežana, s
sedežem v Sežani, Partizanska cesta 79, se
preimenuje v Zvezo svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikat Adria terminali, s sedežem v Sežani, Partizanska cesta 79.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
19, z dne 31. 8. 2007.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000477
Ob-26916/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-96/2007/2 z dne 18. 9.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Vogel 98,5 MHz (za pokrivanje Bohinja
od Bohinjske Bistrice do Ukanca).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen poslušalcem občin na območju gorenjske statistične
regije;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
– lastna produkcija radijskega programa
ponudnika mora obsegati najmanj 35 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.6 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne
sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega
geografskega območja pokrivanja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa, s katerim ponudnik
kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki ne
sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je dolo-

čeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Vogel 98,5 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0-3
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Bohinj. Če ponudnik priloži
pozitivno mnenje pristojnega organa Občine
Bohinj o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke. (0-4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Bohinj. Ponudnik s sedežem
v Občini Bohinj dobi 4 točke, če ponudbi
priloži zagotovilo, ki ga pridobi po objavi
razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik
svoj sedež in v katero hkrati sega območje
pokrivanja razpisane frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program.
(0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca

Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005-2006.
(0-6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa in imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. december 2007 do 14. ure. Ne glede na način po-

Stran

6724 /

Št.

90 / 5. 10. 2007

šiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 7. decembra 2007, ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000477
Ob-26918/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07-UPB1) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št.
110/06-UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-97/2007/2 z dne 18. 9.
2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Kranjska Gora 93,3 MHz (za pokrivanje območja med Podkorenom in Kranjsko
Goro).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
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2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen poslušalcem občin na območju gorenjske statistične
regije;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
– lastna produkcija radijskega programa
ponudnika mora obsegati najmanj 35 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.6 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne
sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega
geografskega območja pokrivanja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne
sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Kranjska Gora 93,3 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0-3
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja

Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Kranjska Gora. Če ponudnik
priloži pozitivno mnenje pristojnega organa
Občine Kranjska Gora o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi
razpisa, dobi ponudnik 4 točke. (0-4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Kranjska Gora. Ponudnik
s sedežem v Občini Kranjska Gora dobi 4
točke, če ponudbi priloži zagotovilo, ki ga
pridobi po objavi razpisa, da občina, v kateri
ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati
sega območje pokrivanja razpisane frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program. (0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005-2006.
(0-6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli od
0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki
sodelujejo pri produkciji programa in imajo s
ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu
tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0
do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
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RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 5. december 2007 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov
agencije: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije, Stegne
7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka.
Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene
spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali
umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije
po izteku roka, bo agencija poslala nazaj
pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 7. decembra 2007, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-26743/07
Likvidacijski upravitelj družbe Božanovič,
Trgovsko in proizvodno podjetje Murska Sobota d.o.o. – v likvidaciji, Klavniška 9, 9000
Murska Sobota objavlja v skladu z določilom
412. člena ZGD poziv likvidacijskim upnikom in dolžnikom.
1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva s
priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve do
družbe na naslov Božanovič, Trgovsko in
proizvodno podjetje Murska Sobota d.o.o.
– v likvidaciji, Klavniška 9, 9000 Murska
Sobota, s pripisom »Prijava terjatve«. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo
obstoj in višino terjatev.
2. Likvidacijski upravitelj poziva vse dolžnike, da takoj poravnajo svoje obveznosti
do družbe v likvidaciji.
Božanovič,
Trgovsko in proizvodno podjetje
Murska Sobota d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-26745/07
Družba Oniks d.d. Jesenice, Spodnji
Plavž 6, Jesenice v postopku oddelitve z
ustanovitvijo nove družbe Oniks Invest d.d.
obvešča, da je bil dne 20. 9. 2007 pri Okrožnem sodišču v Kranju predložen Delitveni
načrt družbe Oniks d.d. Jesenice.
Delničarje družbe opozarjamo na njihove
pravice iz 629. v povezavi z drugim in tretjim
odstavkom 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Oniks d.d. Jesenice
Ob-26931/07
Na podlagi četrtega odstavka 532. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 67/07) Naravno zdravilišče Topolšica, d.d., Topolšica 77, objavlja, da je družba
Zdravilišče Rogaška, d.d., Zdraviliški trg 14,
Rogaška Slatina, pridobila 51,63% njenih
delnic.
Naravno zdravilišče Topolšica, d.d.
uprava družbe
Ob-26935/07
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe
BTC Terminal Sežana d.d. o začetku likvidacije družbe, z dne 14. junij 2007 objavljamo
v postopku redne likvidacije nad družbo Blagovno transportni center Terminal Sežana
d.d. – v likvidaciji, Partizanska cesta 79,
6210 Sežana
poziv upnikom
Dne 26. junija 2007 je Okrožno sodišče
v Kopru, pri vložku 1/00850/00, matična
številka 5107806, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Blagovno transportni
center Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji,
Partizanska cesta 79, 6210 Sežana.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na sedež družbe Blagovno transportni
center Terminal Sežana d.d. – v likvidaciji,
Partizanska cesta 79, 6210 Sežana.

Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Jurij Tršan
likvidacijski upravitelj
Ob-27367/07
Uprava družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d. (do dne 22. 8. 2007 Slovenice Življenje, življenjske zavarovalnice d.d.) je dne
12. 7. 2007 sprejela sklep št. 263/26-2007
o povečanju osnovnega kapitala, nadzorni
svet pa je dne 19. 7. 2007 izdal soglasje
k omenjenemu sklepu. Nadalje je uprava
izdajatelja dne 6. 8. 2007 sprejela sklep o
popravi sklepa o povečanju osnovnega kapitala št. 263/26-2007 z dne 12. 7. 2007, ki
se glasi:
1. Osnovni kapital družbe se poveča z
izdajo 239.530 novih navadnih kosovnih delnic za 1.999.081,96 EUR tako, da povečan
osnovni kapital družbe znaša 9.480.454,02
EUR.
2. Delnice nove izdaje glasijo na ime in
so prenosljive v skladu z določbami Statuta.
Vsaka delnica bo imetniku dajala naslednje
pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe vključno s pravico do glasovanja
imetnika delnice v skupščini po načelu ena
delnica en glas;
– pravico do dela ustvarjenega dobička
(dividenda) v višini in rokih, kot to določi
skupščina;
– pravico do prednostnega nakupa naslednje emisije delnic v skladu s vsakokratnim sklepom skupščine;
– pravico do izplačila ob likvidaciji
družbe.
3. Emisijska vrednost ene delnice v tej
izdaji je 8,35 EUR, emisijska vrednost vseh
novih delnic pa 2.000.075,50 EUR.
4. Celotna izdaja delnic je namenjena izključno obstoječim delničarjem. Delničarji, ki
so na dan poziva za vpis in vplačilo delnic
vpisani v delniško knjigo, imajo v sorazmerju
s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic tako, da
imajo prednostno pravico do vpisa 0,2672079
delnice za vsako eno delnico, katere imetniki
so, pri čemer lahko vsak delničar vpiše le
celo število delnic. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 15 dni, šteto od
objave poziva k vpisu in vplačilu. Delnice, ki
po zaključku 15 dnevnega roka ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji, ki
so se odzvali prvemu pozivu za vpis, in sicer
proporcionalno prvemu vpisu, v roku 8 dni od
dne, ko jim uprava pošlje obvestilo o dodatni
možnosti vpisa in vplačila.
5. O pogojih vpisa in vplačila odloči poslovodstvo v skladu s prejšnjo točko tega
sklepa in jih objavi v pozivu k vpisu in vplačilu delnic. Objava se v skladu z 11. členom Zakona o gospodarskih družbah izvrši v Uradnem listu RS in na spletni strani
družbe.
6. Šteje se, da je izdaja delnic uspešna,
če je v navedenem roku vplačanih 100%
delnic iz 1. točke tega sklepa. V primeru,
da izdaja delnic ne uspe, bo družba v roku

30 dni po ugotovitvi neuspešnosti postopka
vplačila za nove vložke vrnila vplačnikom.
7. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Vpis delnic v centralni register KDD
izvede uprava.
8. Nadzorni svet je pooblaščen za spremembo statuta v primeru povečanja osnovnega kapitala na podlagi 68. člena statuta
družbe.
9. Sklep velja od sprejema dalje. Odpravek sklepa je podpisan v dveh izvirnih
izvodih, od katerih se eden hrani v arhivu
odpravkov sklepov družbe, drugi pa je namenjen vpisu povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Nadzorni svet pa je dne 7. 8. 2007 s sklepom št. 78/6, izdal soglasje k sklepu uprave
dne 6. 8. 2007 o popravi sklepa o povečanju
osnovnega kapitala št. 236/26-2007 z dne
12. 7. 2007.
Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence v prvem krogu se bo pričel na
dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen
v Uradnem listu RS in bo trajal 15 koledarskih dni. Vpis in vplačilo za upravičence v
drugem krogu se bo pričel naslednji dan po
tem, ko bo uprava pisno obvestila delničarje
o dodatni možnosti vpisa in vplačila in bo
trajal osem koledarskih dni.
Vpis in vplačilo delnic bosta za vse upravičence potekala na vpisnem mestu Deželna
banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, vsak delovni dan med delovnim
časom navedene poslovalnice.
Vpis in vplačilo se bo opravilo na zgoraj
navedenem vpisnem mestu. Delničar, ki bo
kupil delnice, jih mora še isti dan vpisati in
v celoti vplačati v gotovini v polnem znesku,
sicer se šteje, da je odstopil od nakupa
delnic.
Delnice se vplačujejo v celoti v gotovini,
v polnem emisijskem znesku, na TRR št.
19100-0010118415 odprt pri Deželni banki
Slovenije d.d.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Uprava bo prijavila sklep o povečanju
osnovnega kapitala za vpis v sodni register
nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in
vplačila. Nove delnice bodo izdane po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodnem
registru v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih in izročene v
skladu s pravili KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d.
Na podlagi drugega odstavka 337. člena ZGD-1 in v skladu z zgoraj navedenim
sklepom uprave družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d., vabimo obstoječe delničarje
družbe KD Življenje, zavarovalnica, d.d., da
uveljavijo prednostno pravico do nakupa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci).
Rok za uveljavitev prednostne pravice, emisijske vrednosti novih delnic in način njihovega vpisa in vplačila so razvidni iz zgoraj
navedenega sklepa uprave.
Uprava družbe
KD Življenje, zavarovalnica, d.d
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Sklici skupščin
Ob-27222/07
Preklic
Uprava družbe Opalit d.d. preklicuje sklic
2. seje skupščine delniške družbe Opalit
d.d., ki je bila predvidena dne 9. oktobra
2007 in katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 7. 9. 2007.
Opalit d.d.
uprava
Ob-26744/07
Na podlagi Statuta delniške družbe Oniks
d.d. Jesenice in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo
19. redno skupščino
delniške družbe Oniks d.d. Jesenice,
Spodnji Plavž 6,
ki bo dne 7. 11. 2007, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik, za preštevalko glasov Jožica Klinar.
Skupščini bo prisostvoval notar Vojko
Pintar.
2. Delitev prenosne družbe Oniks d.d.
Jesenice po postopku oddelitve z ustanovitvijo družbe Oniks Invest d.d.
Predlog sklepa:
2.1. Na podlagi delitvenega načrta s
prilogami, poročila upravnega odbora o
pregledu delitve družbe, poročila o reviziji, skupščina soglaša z delitvijo prenosne
družbe Oniks d.d. Jesenice po postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe
Oniks Invest d.d. tako, da se oddelijo deli
premoženja, pravic in obveznosti družbe
Oniks d.d. Jesenice, kot je to določeno v
delitvenem načrtu, z univerzalnim pravnim
nasledstvom na novonastalo družbo Oniks
Invest d.d.
2.2. Značilnosti novonastale družbe
Oniks Invest d.d. so naslednje:
– firma nove družbe: Oniks Invest d.d.,
družba za investicijski inženiring,
– skrajšana firma družbe: Oniks Invest
d.d.,
– poslovni naslov družbe: Spodnji Plavž
6, 4270 Jesenice,
– dejavnost: določena v statutu, ki je priloga 1 delitvenega načrta,
– osnovni kapital: 491.779,34 EUR, ki
je razdeljen na 117.850 navadnih imenskih
kosovnih delnic, izdanih v nematerializirani
obliki.
2.3. Sprejme se statut novonastale družbe Oniks Invest d.d., v besedilu, ki je kot priloga 1 sestavni del delitvenega načrta.
2.4. Delničarji družbe Oniks d.d. Jesenice ne zamenjajo delnic prenosne družbe
za delnice nove družbe temveč ohranijo obstoječe delnice prenosne družbe, dodatno k
temu pa prejmejo delnice nove družbe.
Vsak delničar družbe Oniks, d.d., Jesenice prejme na vsako 1 kosovno delnico
družbe Oniks d.d. Jesenice po 1 kosovno
delnico nove družbe. Tako bo razmerje lastništva delnic v prenosni družbi enako razmerju lastništva delnic v novi družbi.

Delnice novoustanovljene družbe bodo
izdane v nematerializirani obliki ter bodo
vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD
– Centralna klirinško depotna družba, d.d.,
Ljubljana na ime delničarjev v skladu z določili Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih.
Vpis delnic nove družbe v KDD – Centralno klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD) se izvrši po
stanju lastništva delnic Oniks d.d. kot prenosne družbe na 15. dan po vpisu v sodni
register.
3. Imenovanje članov upravnega odbora
družbe Oniks Invest d.d.
Predlog sklepa:
Za člane upravnega odbora družbe
Oniks Invest d.d., se z mandatom 6 let, šteto od dneva vpisa družbe v sodni register,
imenujejo:
– Florijan Velikajne,
– Branko Pretnar,
– Vinko Pogačnik.
4. Imenovanje revizorja družbe Oniks Invest d.d. za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za novoustanovljeno družbo Oniks
Invest d.d. za poslovno leto 2007, revizijsko
družbo In Revizija Družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Ljubljana.
5. Prejemki članov upravnega odbora
Oniks d.d. Jesenice.
Predlog sklepa:
Sejnina za predsednika upravnega odbora Oniks d.d. Jesenice znaša 300 EUR
bruto, za člana pa 200 EUR bruto.
Izvršni direktor, ki je član upravnega odbora, iz naslova zaposlitvenega razmerja z
družbo Oniks d.d. Jesenice, prejema mesečno plačo v skladu s kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev.
6. Prejemki članov upravnega odbora
Oniks Invest d.d.
Predlog sklepa:
Sejnina za predsednika upravnega odbora Oniks Invest d.d. znaša 300 EUR bruto, za člana pa 200 EUR bruto.
Izvršni direktor, ki je član upravnega odbora, iz naslova zaposlitvenega razmerja z
družbo Oniks Invest d.d., prejema mesečno
plačo v skladu s kriteriji za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno s celotno dokumentacijo v
zvezi z oddelitvijo družbe, ki obsega:
– delitveni načrt s prilogami (statut nove
družbe, premoženje in obveznosti, ki se oddeli in prenese na nov družbo, zaključno poročilo prenosne družbe, otvoritvena bilanca
stanja prenosne družbe, otvoritvena bilanca
stanja nove družbe),
– poročilo upravnega odbora o pregledu
delitve,
– poročila o reviziji
bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, vsak delovni dan od objave sklica,
od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave in so vpisani v delniški knjigi KDD
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po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 1 uro pred začetkom seje. Udeležence
prosimo, da ob prihodu prijavijo udeležbo,
podpišejo seznam prisotnih delničarjev, pooblaščencev oziroma zastopnikov.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim predlaganim sklepom pisno sporočijo upravi v roku
7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas.
Nova seja
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 14. uri, v istem prostoru. Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Oniks d.d. Jesenice
Ob-26746/07
Na podlagi točke 6.b Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice sklicujem
11. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 8. 11. 2007, ob 15. uri, v
prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, C. železarjev 8, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednico skupščine se imenuje
Mojca Smolej.
Za preštevalca glasov se imenuje Peter
Šimnic.
Na skupščino je povabljena notarka
Nada Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 180.697.462,19
SIT ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
5. Preoblikovanje nominalnih delnic v kosovne delnice, preračun osnovnega kapitala
iz tolarjev v evre.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skladno določilom 693. in 695. člena
ZGD se zaradi uvedbe evra izvede prehod
nominalnih zneskov delnic in osnovnega kapitala družbe na evro, tako, da se nominalni
zneski delnic preračunajo iz tolarjev v evre
na podlagi najmanjšega nominalnega zneska delnic po tečaju zamenjave (1 EUR =
239,640 SIT). Pridobljeni znesek se v skladu z zakonom, ki ureja uvedbo evra zaokroži
na dve decimalni mesti. Nominalna vrednost
delnice družbe znaša 4,17 EUR. Osnovni
kapital je vsota tako izračunanih nominalnih
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zneskov delnic in znaša 273.255,93 EUR.
Medsebojna razmerja med pravicami povezanimi z delnicami, in razmerja njihovih
nominalnih zneskov do osnovnega kapitala
ter razmerja glasovalnih pravic v družbi se
zaradi preračuna tolarjev v evre ne spremenijo. Razlika v znesku 191,74 EUR, ki izhaja
iz preračunavanja, se razporedi v kapitalske
rezerve.
Družba skladno določilom 172. člena
ZGD uvede kosovne delnice, ki nadomestijo obstoječo obliko delnic z nominalno
vrednostjo 4,17 EUR (1.000,00 SIT).
Zaradi preračuna nominalnih zneskov
delnic in osnovnega kapitala iz tolarjev na
evre ter preoblikovanja nominalnih delnic v
kosovne delnice se spremeni statut družbe.
6. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Spremeni se prvi odstavek točke a) 3.
točke statuta družbe tako, da se po novem
glasi:
»a) Osnovni kapital družbe znaša
273.255,93 EUR in je razdeljen na 65.529
navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek osnovnemu kapitalu družbe.
Delež in pripadajoč znesek posameznega
delničarja v osnovnem kapitalu se določa
glede na število kosovnih delnic v njegovi
lasti.«
Črtajo s točke b), c), d), e), g), h), i), j)
točke 3 statuta družbe.
Spremeni se točka k) 3. točke statuta
družbe, tako da se glasi:
»O povečanju osnovnega kapitala z
novo izdajo delnic odloča skupščina s ¾
(tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna
pravica se lahko izključi samo na podlagi
sklepa skupščine, sprejetega s ¾ (tri četrtinsko) večino.
Spremeni se tretji odstavek točke p) 3.
točke statuta družbe tako, da se po novem
glasi:
»Osnovni kapital se lahko poveča z izdajo novih delnic, pri čemer se mora skupno
število delnic povečati v enakem razmerju
kot osnovni kapital.«
Zaradi črtanja posameznih točk v točki
3 statuta se preostale točke preštevilčijo po
abecednem vrstnem redu, kot si sledijo.
Spremeni se 10. točka statuta družbe
tako, da se tej točki doda nova točka c), ki
se glasi:
»Nadzorni svet družbe se pooblašča za
spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na
uskladitev njegovega besedila z veljavno
sprejetimi odločitvami.«
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje družbo
Revizijski center d.o.o., Ulica Gradnikove
brigade 4, 1000 Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delavnik od 9. do 11. ure, pri Mojci Smolej, v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice,
C. železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le del-
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ničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki se
vodi v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana,
10 dni pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami,
če delničarji ne odločijo, da bo glasovanje
tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno
uro v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Št. 61/07
Ob-26766/07
Na podlagi 7. točke Statuta družbe Metropol Group d.d., hoteli in turizem, Obala
77, Portorož, sklicuje uprava družbe
10. sejo skupščine
družbe Metropol Group d.d.,
ki bo v petek, dne 5. 11. 2007, ob 10. uri,
v Metropol konferenčnem centru, v Grand
hotelu Metropol, Obala 77, Portorož.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franci Strajnar, za preštevalki
glasov se izvolita Nevenka Đukič in Tina
Milinovič, seji bo prisostvovala vabljena notarka Mojca Tavčar Pasar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta Metropol Group d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe Metropol
Group d.d. v predloženem besedilu, ki je kot
Priloga št. 1 sestavni del tega sklepa.
Udeležba in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki se pisno s priporočeno pošiljko ali osebno prijavijo najmanj
tri dni pred zasedanjem skupščine na sedežu
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju na dan seje skupščine. Pooblaščenci
morajo predložiti ustrezno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine s spremembami in dopolnitvami statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave,
na sedežu družbe Metropol Group d.d.,
Obala 77, Portorož, od dneva objave sklica
naprej, vsak delavnik med 10. in 12. uro.
Metropol Group d.d.
generalni direktor
Zorko Žerjal
Ob-26932/07
Uprava in nadzorni svet sklicujeta na
podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter 35. in 36. člena Statuta družbe
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.

skupščino
družbe Naravno zdravilišče
Topolšica d.d., Topolšica 77,
ki bo v sredo, 8. 11. 2007, na sedežu
družbe Naravno zdravilišče Topolšica d.d.,
Topolšica 77, 3326 Topolšica, ob 11. uri, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev navzočnosti.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednik, dva preštevalca) in predstavitev notarja.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopnih
izjav članov nadzornega sveta se z dnem
zasedanja skupščine razrešijo člani nadzornega sveta: Tadeja Čelar, Boris Završnik,
Anton Smrdelj.
4. Imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem zasedanja skupščine se za nadomestne člane nadzornega
sveta imenujejo: Stanislav Pšeničnik, Matej
Goričan, Nataša Pšeničnik.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Pozivamo
udeležence, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v tajništvu družbe najmanj eno uro
pred pričetkom zasedanja skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost.
Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
vsak delovni dan v upravi družbe od 10.
do 12. ure.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh
od objave sklica.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje na istem mestu čez eno uro. V
tem primeru bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
uprava družbe
Št. 38/07
Ob-26937/07
Na podlagi prvega odstavka 24. člena
Statuta delniške družbe Pecivo d.d. Nova
Gorica in 295. ter 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje uprava družbe
skupščino
družbe Pecivo pekarstvo in
slaščičarstvo d.d. Nova Gorica,
s sedežem v Novi Gorici, Rejčeva 26,
ki bo dne 6. novembra 2007, ob 15. uri, v
sejni dvorani Obrtne Zbornice v Novi Gorici,
Ulica Gradnikove brigade št. 6, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli predsednik nadzornega sveta Dušan Vogrinčič
(26. člen statuta).
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Za preštevalki glasov se izvolita Janja
Gorkič in Maša Bitežnik.
Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se pooblasti notarka Zdenka Gustinčič
iz Nove Gorice.
Na podlagi poročila preštevalk glasov
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006 in pisnim
poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: skupščina
se je seznanila z letnim poročilom družbe za
poslovno leto 2006 s pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem
letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1
predložil nadzorni svet in s katerim obvešča
skupščino, da je potrdil letno poročilo za
leto 2006.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
A. Bilančni dobiček v višini 312.708.000
SIT (1.304.907,01 €) se razporedi:
– za izplačilo dividend se uporabi del čistega dobička iz obdobja 1998–2000 v višini
32.000.000 SIT (133.533,63 €). Dividende
se izplača v roku, ki ga določa statut delničarjem, ki so na dan izplačila vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri izdajatelju,
– preostali del bilančnega dobička v višini 280.708.000 SIT (1.171.373,38 €) ostane
nerazporejen.
B. Skupščina ne potrdi in ne odobri dela
prejšnje uprave in nadzornega sveta družbe
Pecivo d.d. v poslovnem letu 2006, za obdobje od januarja do novembra 2006, zato
jima ne podeli razrešnice za delo v poslovnem letu 2006. Odobritev dela uprave in
razrešnico se podeli novo imenovani upravi
za obdobje od novembra do vključno decembra 2006.
4. Prehod na EURO in uvedba kosovnih
delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
A. Skupščina družbe sprejme sklep, da
se nominalni zneski delnic in osnovnega
kapitala, skladno z določbami 693., 694.
in 695. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preračunajo v EUR. Nominalni
znesek posamezne delnice tako po preračunu v EUR znaša 8 EUR, obstoječi znesek
osnovnega kapitala v višini 23.900.000 SIT
pa na podlagi metode preračuna v EUR
znaša 95.600 EUR. Medsebojna razmerja med pravicami, povezanimi z delnicami,
in razmerja njihovih nominalnih zneskov do
osnovnega kapitala ter razmerja glasovalnih
pravic v delniški družbi se zaradi preračuna tolarjev v EUR ne spremenijo. Zaradi
razlike, ki izhaja iz preračunavanja, se po
tečaju zamenjave preračunan osnovni kapital v znesku 99.732,93 EUR zmanjša za
4.132,93 EUR. Tako dobljena razlika v višini 4.132,93 EUR se nameni za kapitalske
rezerve družbe.
B. Skupščina družbe sprejme sklep o
uvedbi kosovnih delnic. Na podlagi tega se
8.775 navadnih imenskih delnic družbe z
nominalno vrednostjo 8 EUR nadomesti z
8.775 navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami, ki se ne glasijo na nominalni znesek,
3.175 prednostnih imenskih delnic družbe
z nominalno vrednostjo 8 EUR pa se nado-

mesti s 3.175 prednostnimi imenskimi kosovnimi delnicami. Osnovni kapital, ki znaša 95.600 EUR je tako razdeljen na 8.775
navadnih imenskih kosovnih delnic in 3.175
navadnih prednostnih kosovnih delnic, skupaj 11.950 kosovnih delnic, kar ustreza dejanskemu stanju v delniški knjigi.
5. Sprememba statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:
A. Statut družbe Pecivo Pekarstvo in slaščičarstvo d.d., Nova Gorica, se v prvem in
drugem odstavku 8. člena spremeni tako, da
se na novo glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 95.600
EUR.
Osnovni kapital, katerega predstavlja
skupaj 11.950 (enajsttisočdevetstopetdeset)
imenskih kosovnih delnic, je razdeljen na:
– 8.775
(osemtisočsedemstopetinsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih
delnic,
– 3.175
(tritisočstopetinsedemdeset)
prednostnih imenskih kosovnih delnic.
B. Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe.
C. Skupščina pooblašča predsednika
skupščine za podpis čistopisa statuta družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva
26, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od 6. 10.
2007 do 6. 11. 2007.
Način glasovanja
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda, glasujejo delničarji, imetniki
navadnih delnic.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji.
Imetnikom prednostnih delnic, katerih
glasovalna pravica je po statutu izključena in so na skupščino vabljeni, ni potrebno
predhodno najaviti svoje udeležbe,
Pravico uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, imetniki
navadnih delnic, vpisani v delniško knjigo
družbe, ki se vodi pri izdajatelju delnic ter
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo najkasneje tri dni
pred skupščino v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Novi Gorici, Rejčeva 26. Prijava
udeležbe delničarja je pravočasna, če na sedež družbe prispe do vključno 3. 11. 2007.
Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Pooblastilo mora
biti pisno in vsebovati splošne podatke: za
fizične osebe ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa ime in priimek ter naslov pooblaščenca
in firmo, sedež ter podpis in žig pooblastitelja. Udeleženci se ob prihodu identificirajo z
osebnimi izkaznicami. Udeležence skupščine
družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom
seje skupščine prijavijo predstavniku družbe
na kraju zasedanja skupščine. Vsaka delnica
daje delničarju en glas. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 6. 11. 2007 v isti dvorani. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Pecivo d.d.
uprava
Stojan Križaj
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Ob-26941/07
Na podlagi 38. člena statuta družbe
Premogovnik Velenje, d.d., uprava družbe
sklicuje
12. redno sejo skupščine
Premogovnik Velenje, d.d., Velenje,
Partizanska cesta 78,
ki bo v torek, 6. 11. 2007, ob 13. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat,
– preštevalki glasov: Sonja Kugonič in
Sabina Movh.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
2.1. Na podlagi odstopne izjave z dne
31. 8. 2007 se razreši člana nadzornega
sveta dr. Milana Medveda.
2.2. Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta predstavnikov delničarjev po
predlogu nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe v Velenju, Partizanska
cesta 78, vsak delavnik od 9. do 12. ure v
času od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine. V
skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Uradni list
RS, št. 42/06) bo vabilo z gradivom in utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.rlv.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 1 uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Premogovnik Velenje, d.d.
direktor
dr. Milan Medved, univ. dipl. inž. rud.
Ob-27111/07
Uprava družbe LIV Naložbe finančne naložbe d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 9, v
skladu s statutom družbe objavlja
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sklic skupščine
družbe LIV Naložbe finančne
naložbe d.d., Ljubljana
Skupščina bo v sredo, 7. 11. 2007, ob
11. uri, na sedežu družbe LIV Naložbe d.d.,
v Ljubljani, Dunajska cesta 9.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine in preštevalce glasov, po
predlogu uprave.
2. Uvedba eura in s tem povezana sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) V skladu z 993/2 členom ZGD-1 se
osnovni kapital družbe preračuna iz SIT v
EUR in znaša 301.690,04 EUR;
b) Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta, vezane na
preračun in spremembo zneskov iz SIT v
EUR.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s popolno izključitvijo prednostne pravice
delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe se poveča za
536.304,46 EUR, tako da bo po izvedenem
povečanju znašal 837.919,38 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z novimi denarnimi vložki, z izdajo
42.840,00 novih navadnih kosovnih delnic,
ki se vse glasijo na ime. Emisijska vrednost
vsake nove delnice je 12,52 EUR. Skupna
emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic znaša 536.356,80 EUR. Celotna emisijska vrednost mora biti v celoti vplačana
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.
Prednostna pravica dotedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic se v
celoti izključi. Celotna izdaja novih delnic
se nameni eni v naprej znani osebi, ki se
zaveže odkupiti celotno izdajo delnic, zato
bo prva prodaja novih delnic potekala brez
javne ponudbe in brez objave prospekta.
b) Družba bo po povečanju iz naslova
povečanja osnovnega kapitala družbe izdala 42.840,00 novih navadnih delnic, kot
sledi:
– novo izdane delnice se glasijo na ime,
– emisijska vrednost ene delnice je 12,52
EUR, skupna emisijska vrednost celotne izdaje je 536.356,80 EUR,
– vse nove delnice so navadne kosovne
delnice, istega razreda kot že obstoječe,
– nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register
vrednostnih papirjev pri KDD,
– dividende se izplačujejo v denarju, na
podlagi sklepa skupščine,
– delnice se vpišejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom) na sedežu izdajatelja, v
roku osmih dni od vpisa sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register,
– delnice se vplačajo v denarju, na račun
družbe pri banki in morajo biti v celoti vplačane pred vpisom povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
– v primeru, da bi bil vpis povečanja
osnovnega kapitala v sodni register po tem
sklepu dokončno zavrnjen in novih delnic
ne bo mogoče izdati ali izvedba povečanja
ne bo vpisana v sodni register v roku enega
leta od vplačila, se vpisnikom opravljena
plačila za delnice vrnejo v nadaljnjih petnajstih dneh,
– vse nove delnice so navadne delnice
in istega razreda,
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– izdaja delnic bo objavljena v skladu s
statutom družbe,
– delnice se razdelijo in izročijo z vpisom
ustreznega števila delnic na račun vpisnika
delnic pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
– delnice so prosto prenosljive in se prenašajo v skladu z zakonom,
– imetnik novih delnic ima prednostno
pravico ob nadaljnjih novih izdajah delnic v
skladu s statutom družbe, razen če bo prednostna pravica izključena.
c) Nadzorni svet je pooblaščen, da po
vpisu in vplačilu delnic spremeni statut
družbe, tako da ga uskladi s povečanjem
osnovnega kapitala v skladu s sklepi te
skupščine.
4. Pooblastilo upravi za povečanje
osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Drugi odstavek 4. točke statuta družbe
se spremeni, tako da glasi: “Uprava je pooblaščena v roku 5 let od podelitve tega pooblastila s soglasjem nadzornega sveta odločiti o povečanju osnovnega kapitala družbe
za največ 418.959,00 EUR, z izdajo največ 33.466 novih navadnih delnic za nove
denarne ali stvarne vložke, kar predstavlja
odobreni kapital. Uprava je pooblaščena s
sklepom o povečanju osnovnega kapitala
odločiti, da se osnovni kapital poveča in
nove delnice vplačajo tudi ali izključno s
stvarnimi vložki in/ali s sklepom delno ali
popolnoma izključiti prednostno pravico delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic.”
Ta sklep prične veljati z dnem veljavnosti
povečanja osnovnega kapitala iz točke 3. te
skupščine.
5. Pooblastilo nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča
nadzorni svet, da spremeni statut, tako da
ga uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala in njegovo izvedbo ter sklepom o
pooblastilu upravi za povečanje osnovnega
kapitala družbe.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta družbe, z mandatom do vpisa pripojitve v sodni register, so imenovani dosedanji člani Čož Beno, Pišler Alenka in
Švigelj Tea.
Gradivo za skupščino
Celotno gradivo za skupščino, ki vključuje tudi predloge sklepov z utemeljitvami,
predlog sprememb statuta z utemeljitvami in
poročilo uprave iz 337/4 člena ZGD-1, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, med 10.
in 14. uro, ves čas od objave sklica dalje.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in/ali njihovi pooblaščenci. Če se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora
biti pisno in ostane deponirano na sedežu
družbe.
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar
svojo udeležbo pisno prijavi najkasneje tri
dni pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če družba prijavo za udeležbo
prejme najkasneje tri dni pred skupščino.
LIV Naložbe d.d.,
uprava družbe
Ob-27124/07
Na podlagi 32. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,

Bohinjsko jezero, Ribčev Laz 51, Bohinj
sko jezero
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 15. 11. 2007, ob 18. uri, na sedežu družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev Laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2006 in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2006.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega
sveta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, Ribčev Laz 51, Bohinjsko jezero,
vsak delovnik med 9. in 11. uro, od dneva
sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in gla
sovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in svojo udeležbo
prijavijo družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Št. 26651
Ob-27129/07
Na podlagi določil točke 37., 38. in 39.
poglavja: Skupščina Statuta delniške družbe
Klima Celje d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1, sklicujem
9. zasedanje skupščine
delniške družbe Klima Celje d.d.,
ki bo v sredo, 7. novembra 2007, ob
9. uri, na sedežu družbe Delavska ulica 5,
3000 Celje, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave in nadzornega sveta se za
predsednico skupščine izvoli Neveno Teo
Gorjup in preštevalko glasov Natašo Skok.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Anton
Rojec.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Klima Celje d.d. za poslovno leto 2006 in
revidiranih računovodskih izkazov družbe
za poslovno leto 2006; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe Klima
Celje d.d., o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenja
družbe med poslovnim letom 2006; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe Klima Celje d.d. za poslovno leto 2006 in
revidiranimi računovodskimi izkazi družbe
za poslovno leto 2006. Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Klima Celje d.d., o rezultatih preveritve letnega
poročila, s stališčem do revizijskega poročila
in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe Klima Celje d.d., med
poslovnim letom 2006.
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Predlog sklepa št. 2.2: v skladu z
294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe
Klima Celje d.d. v poslovnem letu 2006 in
jima podeljuje razrešnico.
Predlog sklepa št. 2.3: družba je ugotovila bilančni dobiček za poslovno leto 2006
v višini 45.595.803,26 SIT (190.967,92 €).
Uprava in nadzorni svet predlagata, da se
bilančni dobiček prenese v celoti v poslovno leto 2007 kot preneseni dobiček tako,
da preneseni dobiček skupno z že prenesenimi dobički iz preteklih let znaša skupno
86.626.923,43 (361.487,75 €).
3. Sprejem predloga novega prečiščenega besedila statuta družbe Klima Celje d.d.
in sprejem prečiščenega besedila statuta
družbe zvezi z uskladitvijo določil statuta z
besedilom ZGD-1.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se v celoti črta besedilo
dosedanjega statuta družbe Klima Celje d.d.
in nadomesti z novim besedilom statuta, ki
je priloženo gradivu za zasedanje skupščine. Za podpis novega prečiščenega besedila statuta družbe se pooblasti predsednik
skupščine.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina imenuje za pooblaščenega
revizorja za revidiranje poslovanja družbe
Klima Celje d.d. za poslovno leto 2007 revizijsko družbo Rödl & Partner d.o.o., Dunajska 129, 1000 Ljubljana.
5. Predlog glavnega delničarja družbe
Klima Celje d.d. za izključitev manjšinskih
delničarjev iz družbe.
Glavni delničar družbe Klima Celje d.d.,
Delavska ulica 5, 3000 Celje, družba Helan
d.o.o., Pod gradom 2/d, 3000 Celje, ki je
imetnik 399.809 delnic družbe Klima Celje
d.d., Delavska ulica 5, 3000 Celje, kar predstavlja 91,08% osnovnega kapitala družbe,
skladno z določili 384., 385. in 386. člena
ZGD-1 predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa št. 5.1:
Skupščina je na predlog glavnega delničarja družbe Helan d.o.o., Pod gradom
2/d, 3000 Celje, ki je imetnik 399.809 delnic
družbe Klima Celje d.d., Delavska ulica 5,
3000 Celje, kar predstavlja 91,08% osnovnega kapitala družbe sklenila, da se 46.657
delnic preostalih manjšinskih delničarjev
vključujoč lastne delnice družbe Klima Celje
d.d., prenese na glavnega delničarja, družbo Helan d.o.o., Pod gradom 2/d, 3000 Celje, za plačilo denarne odpravnine, ki jo bo
izplačal glavni delničar.
Denarna odpravnina, ki jo bo glavni delničar plačal manjšinskim delničarjem za
prenesene delnice skladno s tem sklepom,
je določena skladno z določili 385. člena
ZGD-1 in znaša 5,27 € za eno delnico.
Glavni delničar bo odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register in upoštevajoč število
delnic, ki posameznemu delničarju pripadajo skladno z vpisanimi delnicami v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru KDD.
Glavni delničar je pred sklicem skupščine družbe Klima Celje d.d., Delavska ulica
5, 3000 Celje, upravi družbe skladno z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1,
predložil izjavo banke Banka Celje d.d. s

katero je banka solidarno odgovorna za
izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register, manjšinskim delničarjem plačal odpravnino za pridobljene
delnice.
Pisno poročilo glavnega delničarja, v
katerem so pojasnjene predpostavke za
prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine ter poročilo pooblaščenega revizorja o primernosti višine denarne
odpravnine, sta priložena gradivu za sklic
skupščine in predstavljata sestavni del tega
sklepa.
Predlog sklepa št. 5.2: skupščina pooblašča upravo družbe, da v skladu z določili
387. člena ZGD-1 izvede vse potrebne aktivnosti za prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so 3 dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe in njihovi pooblaščenci ter zastopniki. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine.
Delničarji oziroma pooblaščenci naj svojo
udeležbo pisno prijavijo osebno ali priporočeno najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine v tajništvu uprave družbe, Delavska
ulica 5, 3000 Celje.
Pooblaščenci delničarjev, ki se prijavijo
na skupščino v imenu delničarjev, se morajo izkazati ob prijavi s pisnim pooblastilom
pooblastitelja, ki mora biti priloženo prijavi
za skupščino in se dostavi najkasneje tri dni
pred dnevom skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj
trideset minut pred začetkom zasedanja,
kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje
z glasovnicami. Za sklep pod točko 3. in 5.
dnevnega reda se glasuje s tremi četrtinami pri odločanju zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi družbe v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov v skladu z določili ZGD-1, ki
vključuje: pisno poročilo glavnega delničarja, poročilo pooblaščenega revizorja, letna
poročila družbe Klima Celje d.d. za zadnja
tri poslovna leta in pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega
poročila s stališčem do revizijskega poročila
ter načina in obsega preverjanja vodenja
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družbe med poslovnim letom 2006, so na
vpogled informativni pisarni družbe.
Manjšinske delničarje v skladu z določili
386. člena ZGD-1 obveščamo, da jim je na
sedežu družbe omogočen vpogled v predlog
sklepa o prenosu delnic z obrazložitvijo, pisno poročilo glavnega delničarja v katerem
pojasnjuje predpostavke za prenos delnic
in primernost višine denarne odpravnine,
poročilo pooblaščenega revizorja o reviziji
primernosti višine denarne odpravnine, letna poročila družbe Klima Celje d.d., Delavska ulica 5, 3000 Celje za zadnja tri poslovna leta.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila
brezplačen prepis teh listin, v skladu z določili četrtega odstavka 386. člena ZGD-1.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
vsak delovni dan od dneva objave tega
vabila dalje od 10. do 13. ure v informativni
pisarni družbe.
Klima Celje d.d.
uprava – direktor
Aleš Zupanc
Ob-27200/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe in
skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah uprava družbe sklicuje
skupščino
delniške družbe Litijska Mesarija d.d.,
Slatna 1, Šmartno pri Litiji,
ki bo 12. 11. 2007, ob 12. uri, v poslovnih
prostorih družbe v Slatna 1, Šmartno pri Litiji, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu direktorja družbe. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro
Bregar.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilo, odločanje o pokrivanju bilančne izgube
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
2.1
Bilančna
izguba
v
višini
210.407.520,02 SIT (878.015,02 EUR) se
pokrije v breme sestavin kapitala, razen v
breme osnovnega kapitala.
2.2 Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2006.
3. Odločanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe, prehod na evro, odločanje o odobrenem kapitalu z izključitvijo
predkupne pravice obstoječih delničarjev.
Predlog sklepa:
3.1 Črta se prvo poglavje statuta, ki vsebuje 1. in 2. člen.
3.2 Spremeni se prvi odstavek 6. člena
statuta, tako da se glasi:
«Osnovni
kapital
družbe
znaša
488.557,84 (štiristooseminosemdesettisočpetstosedeminpetdeset 84/100) EUR in je
razdeljen na 117.078 (stosedemnjasttisočoseminsedemdeset) navanih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
3.3 Spremeni se prvi stavek v 13. členu
statuta tako, da se besedi »šest članov«
nadomesti z besedama »tri člane«.
3.4 Spremeni se 14. člen, tako da se beseda »Dva« nadomesti z besedo »Enega«.
3.5 Dodajo se drugi, tretji in četrti odstavek 39. člena, ki se glasijo:
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»Uprava je pooblaščena povečati
osnovni kapital družbe z izdajo novih navadnih imenskih kosovih delnic za denarne
vložke v prvih petih letih po vpisu sprememb tega statuta v sodni register. Višino
povečanja osnovnega kapitala določi uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta,
vendar do največ 50 % osnovnega kapitala
družbe, ki obstaja v času sprejemanja sprememb tega statuta (odobreni kapital), kar
predstavlja največ 244.278,92 (dvestoštiriinštiridesettisočdvestooseminsedemdeset
92/100) EUR.
Uprava je pooblaščena, da lahko deloma ali v celoti izključi prednostno pravico
do novih delnic iz prejšnjega odstavka tega
člena, če za to pridobi soglasje nadzornega
sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem
členom ustrezno uskladi besedilo Statuta
družbe, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«
3.6 Členi se ustrezno preštevilčijo.
4. Sprejem čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina družbe potrdi
predlagani čistopis statuta družbe, ki vsebuje vse spremembe v skladu s sklepi te
skupščine družbe.
5. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa se razrešijo vsi dosedanji člani nadzornega sveta družbe.
6. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta – predstavnika kapitala se imenujeta
Marko Višnar in Uroš Jutraž.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila za poslovno leto 2007 na predlog
nadzornega sveta skupščina imenuje revizorja – družbo za revizijske storitve in ekonomsko svetovanje Rating d.o.o.
Predlagatelj sklepov je uprava družbe
Litijska mesarija d.d., razen sklepa pod 7.
točko dnevnega reda, katere predlagatelj je
nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe tri dni pred skupščino
družbe in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki pisni najavi
udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali
zakonitem zastopanju.
Udeležence skupščine pozivamo, da se
ob prihodu na skupščino vsaj pol ure pred
začetkom seje prijavijo pri vhodu v prostor,
kjer bo skupščina, in s podpisom potrdijo
svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
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tom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (izpis iz sodnega registra).
Litijska mesarija d.d.
Tomaž Gradišek, direktor

Nasprotni predlogi
Ob-27122/07
Delničarja Equity d.o.o., Žebljarska pot
5, Kamnik in Condor d.d., Lamutova 16,
Ljubljana sta vložila nasprotne predloge k
predlogom sklepov 13. skupščine Skupina
KIK Kamnik d.d., ki je sklicana za 16. 10.
2007.
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujejo se organi vodenja skupščine in preštevalci glasov po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
2.1. Skupščina družbe ugotavlja, da je
ob prodaji nepremičnin družbe v velikosti
329.318 m² in 17.770 m² družbi Iskra Mehanizmi d.d., ki se je zgodila 28. 12. 2004,
družbi nastala škoda v višini 13.999.790
EUR. Zaradi tega skupščina družbe sprejme odločitev, da se proti članom uprave
in nadzornega sveta družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., ki so sprejeli odločitev o prodaji nepremičnin, ter družbi Iskra Mehanizmi
d.d. vloži tožba, s katero se bo uveljavljalo
povračilo škode v višini 13.999.790 EUR
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
28. 12. 2004 dalje.
2.2. Za posebnega zastopnika družbe za
vložitev tožbe proti članom uprave in nadzornega sveta iz prejšnje točke se imenuje
Marka Smoleta, Lamutova 16, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal družbo v postopkih proti
članom uprave in nadzornega sveta.
3.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. z dnem zasedanja te skupščine odpokliče sledeče člane
nadzornega sveta: Franc Gliha, Jure Prebil,
Franc Kristan.
3.2. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta z dnem
zasedanja te skupščine imenuje nove člane
nadzornega sveta: Marko Smole, Aleš Erbežnik, Ferdinand Šegš.
4.1. Skupščina družbe se seznani s poročilom posebnega revizorja, ki je preveril
posle uprave družbe, ki so vezani na prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih
dogodkov s temi sredstvi od leta 2002 do
vključno leta 2007.
4.2. Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja z nalogo preveriti posle
družbe:
– posle uprave družbe, ki so vezani na
prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih dogodkov s temi sredstvi od leta
2002 do vključno septembra 2007, zlasti vse
posle uprave družbe o prodaji nepremičnin
družbe družbi Iskra Mehanizmi d.d.,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinski družbi KIK
Kemijska industrija Kamnik d.o.o., v okviru
katere naj se ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov
delež v celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinskih družbah
Plastika d.o.o. v stečaju in Probio d.o.o.
oziroma KIK Plastika d.o.o., v okviru katere

naj se ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov delež v
celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v stečaju na
družbo KIK Plastika d.o.o. oziroma Probio
d.o.o., v okviru katere naj se ugotovi zlasti poštena tržna vrednost dejavnosti pro
izvodnje plastičnih izdelkov, pogodb, ki jih
je družba Plastika d.o.o. v stečaju imela
sklenjene s svojimi partnerji, vrednost tehnologije, opreme in znanja zaposlenih, ki so
bili neodplačno preneseni, in njihov delež v
celotnem premoženju družbe.
4.3. Za posebnega revizorja z nalogo iz
prejšnje točke se imenuje revizorja po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
5. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh delničarjem predloži
konsolidirano bilanco uspeha in stanja družbe za leto 2005 in 2006.
6. Nadzornemu svetu in upravi družbe se
za leto 2006 ne podeli razrešnica.
7. Skupščini bo prisostvoval notar po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o..
8. Ker je bil prenos poslovnih deležev
družbe v družbah KIK Kemijska industrija Kamnik d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in Probio
d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v nasprotju z
določbo 330. člena ZGD-1, se upravi družbe
naloži, da mora izvesti vse potrebne ukrepe,
vključno z morebitnimi tožbami, da se bo zagotovilo vračilo poslovnih deležev v družbah
KIK Kemijska industrija Kamnik d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in Probio d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter dejavnosti družbe
Plastika d.o.o. in vzpostavilo zakonito stanje.
Prav tako mora uprava družbe izvesti vse
potrebne ukrepe, vključno z morebitnimi tožbami, da se bo zagotovilo vračilo nepremičnin, ki so bile s pogodbo z dne 28. 12. 2004
prenesene na Iskro Mehanizmi d.d.
9. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh:
– delničarjem predloži poročilo o pošteni
vrednosti oziroma vrednotenju premoženja
družbe, ki ga bo izdelal sodno zapriseženi
cenilec finančnih sredstev, ter
– izda in izroči Klirinško depotni družbi
nalog za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev, na podlagi katerega bo Klirinško depotna družba v centralni register
vpisala podatke o bistvenih sestavinah vseh
delnic družbe in delnice družbe vpisala na
račune njihovih imetnikov.
Na predlog uprave družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., pa se predlaga dopolnilna točka dnevnega reda:
Sklep:
Ugotovi se, v kateri fazi je kazenska
ovadba proti Marku Smoletu in firmi Equity
d.o.o., ki govori o odtujitvi 6,5 mio EUR premoženja firme Skupina KIK Kamnik d.d..
Upravo se zadolži, da urgira pri pristojnih organih, da se postopek po tej kazenski prijavi čimprej zaključi. Ta odsvojitev je
ena temeljih osnov, da ima Skupina KIK
Kamnik d.d. dolgoletne likvidnostne in razvojne probleme.
Uprava družbe Skupina
KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
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Zavarovanja terjatev
SV 785/07
Ob-27327/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 785/07 z dne 2. 10. 2007,
je nepremičnina, stanovanje št. 19, v izmeri
60,24 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Stantetova
ulica 26, stoječe na parc. št. 1009/1, k.o.
Spodnje Radvanje, katere lastnica do celote
je Štefanija Novak, stan. Stantetova ul. 26,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št.
4873/93 z dne 10. 12. 1993, zastavljena v
korist upnika Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870572, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Jožeta in Štefanije Novak, oba stan. Stantetova ul. 26,
Maribor, v višini 41.500,00 EUR s pripadki.
SV 1654/2007
Ob-27328/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1654/2007 z
dne 1. 10. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje številka 181 v velikosti
74,47 m2, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na Trgu Dušana Kvedra 013 v Mariboru, stoječega na parceli številka 1753/7,
katastrska občina Spodnje Radvanje, katere
lastnica je zastaviteljica Dušanka Havlas,
EMŠO 0404954505530, stanujoča Maribor, Trg Dušana Kvedra 013, do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
17. 2. 1997, sklenjene s prodajalcem Bešič Andrejem, zastavljena v korist upnice
Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 80.988,12 CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici banke Slovenije
- referenčnem tečaju ECB za CHF na dan
21. 9. znaša 49.200,00 EUR s pripadki.
SV 517/07
Ob-27329/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-517/07-01 z dne 10. 9. 2007,
je bilo stanovanje v izmeri 59,49 m2, v tretji
in četrti etaži (mansarda 1 in mansarda 2) v
večstanovanjski stavbi na naslovu Trg bratov Mravljak 15 v Šoštanju, last dolžnika
Polovšak Ljuba, Tekavčeva cesta 9, 3325
Šoštanj in Polovšak Irene, Tekavčeva cesta
9, 3325 Šoštanj, za vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 10. 5. 2007, zastavljeno v korist Banke
Celje d.d., Vodnikova 02, 3000 Celje, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
55.000,00 EUR s pripadki.
SV 802/07
Ob-27330/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-802/07 z dne 1. 10. 2007,
je bilo stanovanje št. 7 v 6. in 1. etaži, Jenkova cesta 1, 3320 Velenje, v izmeri 53,92 m2,
v stanovanjski stavbi, stoječi na parceli št.
2692/1 k.o. Velenje, identifikacijska št. stavbe 2044, last dolžnika Pajević Milana in Pajević Mirjane, Jenkova cesta 1, 3320 Velenje, zastavljeno v korist upnice Raifeisen

banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 41.292,50 CHF.
SV 994/07
Ob-27331/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 994/07, DK 79/07 z dne
17. 8. 2007, je bilo enosobno stanovanje
št. 13 v izmeri 47,46 m2, ki se nahaja v 3.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Kolodvorska cesta 2b, 1234 Mengeš,
ki stoji na parc. št 130/2, k.o. Mengeš ter
last zastavitelja Kovačević Gorana do 1/1,
zastavljeno v korist Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
terjatve v višini 66.300,00 CHF s pp.
SV 1013/07
Ob-27332/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1013/07, DK 80/07 z dne
1. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št.
15, v tretjem nadstropju, v izmeri 60,06 m2,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na
naslovu Prešernova cesta 21, Radomlje, ki
stoji na (kot izhaja iz potrdila GURS z dne
24. 7. 2007) na parc. št. 92/1, k.o. Radomlje
ter je last zastaviteljev Kusterle Tomaža in
Zupančič Saše, vsakega do ½, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 64.597,68 CHF s pp.
SV 1014/07
Ob-27333/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1014/07, DK 80/07 z dne
1. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št.
15, v tretjem nadstropju, v izmeri 60,06 m2,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na
naslovu Prešernova cesta 21, Radomlje, ki
stoji na (kot izhaja iz potrdila GURS z dne
24. 7. 2007) na parc. št. 92/1, k.o. Radomlje
ter je last zastaviteljev Kusterle Tomaža in
Zupančič Saše, vsakega do ½, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 64.597,68 CHF s pp.
SV 33/2007
Ob-27334/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra, opr. št. SV 33/2007 z dne 28. 9. 2007,
je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v IV. nadstropju, stanovanjska raba
42,10 m2, shramba 5 m2 in parkirno mesto
2/67, v stanovanjsko-poslovnem objektu v
Kopru, parcelna številka 1975/9, na naslovu Dolinska cesta 1 J, Koper, katastrska občina Semedela, ki je po podatkih iz
prodajnih pogodb označeno z identifikacijsko številko 2606-5373 109 in oznako
4. N/26 / I, s pripadajočo shrambo 4.26 in
parkirno mesto št. 2/67, v skupni izmeri 60,59 m2, v stanovanjsko-poslovnem
objektu v Kopru, parcelna številka 1975/9,
katastrska občina Semedela in je last zastavitelja Kruhoberec Stjepana, EMŠO

0412965321043, Dolinska cesta 1 J, in
sicer do 1/2, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe notarja Andreja
Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 529/04 z
dne 7. 4. 2004, sklenjene med prodajalcem
Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in kupcema Kodrič Božico, Turki 4, Pobegi ter zastaviteljem ter zemljiškoknjižnega
dovolila Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije z dne 15. 5. 2006 in do druge polovice na podlagi prodajne pogodbe z dne
24. 9. 2007, sklenjene med prodajalko Kodrič Božico, EMŠO 0904954505312, Turki
4, Pobegi ter zemljiškoknjižnega dovolila
prodajalke z dne 27. 9. 2007, zastavljena
v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, mat. št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 55.000 EUR, s pogodbeno obrestno mero 6,80% letno, ki je spremenljiva
pod pogoji iz 15. člena notarskega zapisa,
hipotekarne kreditne pogodbe ter za stroške, zamudne obresti in ostale pripadke, z
rokom črpanja kredita do 18. 10. 2007 in z
končnim rokom zapadlosti terjatve 18. 10.
2032 ter drugimi pogoji plačila, kot izhajajo
iz notarskega zapisa hipotekarne kreditne
pogodbe št. 192810-001 ter sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve s hipoteko,
opr. št. SV 32/2007 z dne 28. 9. 2007.
SV 1030/2007
Ob-27335/07
Stanovanje v izmeri 59,60 m2, v hiši
Maistrova ulica 8 v Litiji, stoječi na parc.
št. 124/4 k.o. Litija, last zastavitelja Čeda
Ristića, Maistrova ulica 8, Litija, je zastavljeno na podlagi sporazuma o ustanovitvi
hipoteke SV 1029/2007 z dne 27. 9. 2007,
dolžnika Nenada Ristića, Maistrova ulica 8,
Litija in na podlagi sporazuma o ustanovitvi hipoteke SV 1030/2007, dolžnice Miškić
Mirelle, Maistrova ulica 14, Litija, za denarno terjatev 105.700,00 CHF, v korist upnice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, matična številka
5860571.
SV 238/2007
Ob-27337/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 238/2007 z dne
27. 9. 2007, je stanovanje številka 648/4-P
v izmeri 77,13 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske stavbe na naslovu Maistrova
ulica 019, 2000 Maribor, ki stoji na parceli
številka 978, vpisani pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 550, katastrska občina Maribor-Grad, katerega lastnika sta zastavna
dolžnika Šoba Aleš, EMŠO 2811980500212,
stanujoč Ješenca 055 A, 2327 Rače in Ana
Otič, EMŠO 1805980505490, stanujoča Pirnatova ulica 053, 2341 Limbuš, vsak do ene
polovice od celote, na podlagi originalne
overjene kupoprodajne pogodbe številka
024/07-44 z dne 28. 8. 2007, sklenjene med
D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot kupcema, zastavljeno v korist
Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 004,
2000 Maribor, matična številka 5860580, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 95.800,00 EUR s pripadki.
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SV 243/2007
Ob-27338/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša
iz Maribora, opr. št. SV 243/2007 z dne 28. 9.
2007, sta stanovanje številka 18, v skupni
izmeri 66,46 m2, od tega s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo), v izmeri 1,04 m2,
ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Korčetova ulica 014,
Maribor, ki stoji na parceli številka 1553/1,
pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 1598, katastrska Občina Studenci in je
last zastavnih dolžnikov Anite Hiter, EMŠO
2907981505398, stanujoče Spodnji Boč
046 B, Selnica ob Dravi in Smiljana Kereži,
EMŠO 2510975500220, stanujočega Korčetova ulica 014, 2000 Maribor, za vsakega do
ene polovice od celote, na podlagi originalne overjene kupoprodajne pogodbe z dne
19. 9. 2007, sklenjene med Marijano Zimet
Lednik, kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot kupcema ter stanovanje številka 20
v skupni izmeri 55,80 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Korčetova ulica 014, Maribor, s pripadajočim kletnim prostorom (shrambo) številka 20
površine 2,30 m2, ki stoji na parceli številka
1553/1, vpisani pri zemljiškoknjižnem vložku
številka 1598, katastrska Občina Studenci
in je last zastavnih dolžnikov Ivana Kereži,
EMŠO 2406946500201, stanujočega Korčetova ulica 014, 2000 Maribor in Romane
Kereži, EMŠO 0908948505306, stanujoče
Korčetova ulica 014, 2000 Maribor, za vsakega do ene polovice od celote, na podlagi
originalne overjene kupoprodajne pogodbe
številka 1656-09/93 z dne 26. 8. 1993 in dodatka h kupoprodajni pogodbi z dne 19. 6.
1998, sklenjene med TAM Maribor, družba
za upravljanje in financiranje podjetij, d.d.,
kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot
kupcema, zastavljeni v korist Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 81.400,00 EUR s
pripadki.
SV 730/07
Ob-27339/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-730/07 z dne
28. 9. 2007, je bilo trisobno stanovanje številka 2, v pritličju (2. etaži), s shrambo v kleti
(1. etaži), v stavbi Šmarješke Toplice 126,
Šmarješke Toplice in drvarnico na dvorišču,
v skupni izmeri 82,00 m2, vse v stavbah,
ki stojita na parc. št. 431/7, k.o. Družinska
vas, vpisana v vl. št. 356, identifikacijska
številka stavbe 1490.ES, last kreditojemalke in zastaviteljice Anice Berginc Dolenšek,
stanuje Mestne njive 12, 8000 Novo mesto, EMŠO 1310961505170, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 71.000,00 EUR s pripadki.
SV 1860/07
Ob-27340/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1860/07, DK-178/07 z
dne 25. 9. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 13, v izmeri 48,98 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju na Rožičevi ulici 8
v Ljubljani in je last zastavitelja Omerović
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Enesa, rojenega 6. 9. 1981, stanujočega
Zvezna ulica 5, Ljubljana, na podlagi notarskega zapisa, darilne pogodbe, opr. št.
SV 1734/07 z dne 11. 9. 2007 in dodatka k
darilni pogodbi, opr. št. SV 1790/07 z dne
18. 9. 2007, sklenjene med njim kot obdarjencem in Omerović Razijo, rojeno 5. 3.
1956, stanujočo Zvezna ulica 5, Ljubljana,
kot darovalko, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 92.000,00 EUR
s pripadki, napram dolžniku Omerović Enesu, rojenem 6. 9. 1981, stanujočem Zvezna
ulica 5, Ljubljana.
SV 657/2007
Ob-27341/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz Grosupljega, Taborska c. 4, opr. št.
SV 657/2007 z dne 26. 9. 2007, je bilo stanovanje št. 9, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Ljubljanska cesta 4 E, 1290
Grosuplje, v izmeri 82,54 m2, ki stoji na parc.
št. 874/4 in parc. št. 1596/7, pripisani vl.
št. 363, k.o. Grosuplje-naselje, solast zastaviteljev Majcen Petre in Majcen Branka,
oba Grosuplje, Adamičeva 1B, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank,
d.d. Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 124.647,60 CHF, z
letno obrestno mero 6 mesečni CHF Libor
+ 1,69, z zakonskimi zamudnimi obrestmi
in pripadki.
SV 1255/2007
Ob-27342/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1255/2007 z dne 27. 9.
2007, je dvosobno stanovanje št. 1, v skupni
izmeri 64,97 m², v pritličju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Jedličkova ulica 5, ki stoji
na parc. št. 1662, k.o. Tabor, last Lončarič
Roka, stan. Velenje, Cesta IX 32, na temelju
prodajne pogodbe št. 2014-43/2007-02/07
z dne 8. 8. 2007, z notarko overjenim z.k.
dovolilom z dne 25. 9. 2007, zastavljeno
v korist NLB d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 CHF s pp.
SV 1277/2007
Ob-27343/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1277/2007 z dne 28. 9.
2007, je stanovanje št. 4/I v izmeri 76,74 m2,
v hiši v Rušah, Selniška c. 22 – parc. št.
304/1 k.o. Ruše, last Petrič Srečka, stan.
Ruše, Selniška c. 22, na temelju kupoprodajne pog. št. 105/96 z dne 28. 5. 1996,
zastavljeno v korist Banke Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
124.850,00 CHF s pp.
SV 1051/2007
Ob-27344/07
Stanovanje v izmeri 62,92 m2, v hiši
Maistrova ulica 8 v Litiji, stoječi na parc.
št. 124/4, k.o. Litija, last zastaviteljice Frančiške Pinoza, Maistrova ulica 8, Litija, je
zastavljeno na podlagi sporazuma o ustanovitvi hipoteke SV 1051/2007 z dne 2. 10.
2007, za denarno terjatev 65.848,00 CHF,
v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank, d.d.,
Dunajska c. 117, Ljubljana, matična št.
1319175.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 48/2007
Os-26747/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr št. St 48/2007 sklep z dne 24. 9. 2007:
To sodišče je priporočeno po pošti dne
7. 8. 2007 ob 8. uri prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom
Perla – Čistilni servis Ines Pulko s.p.,
Friderikova ulica 3, Celje in je dne 24. 9.
2007, ob 9. uri, začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Perla – Čistilni servis, Ines
Pulko s.p., Friderikova ulica 3, Celje (matična številka: 5090956, ID št. za DDV:
SI19982631).
Odslej se firma glasi: Perla – Čistilni
servis, Ines Pulko s.p., Friderikova ulica 3,
Celje (matična številka: 5090956, ID št. za
DDV: SI19982631) – v stečaju.
II. za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p. Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in označba
spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v
prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca:
00 1110-48-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. decembra 2007, ob 13.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 24. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 9. 2007
St 51/2007
Os-26748/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 51/2007 sklep z
dne 24. 9. 2007:
I. To sodišče je dne 14. 8. 2007, ob 13.
uri neposredno prejelo predlog za začetek
postopka prisilen poravnave med dolžnikom: KAC, zaključna dela v gradbeništvu
in trgovini d.o.o., Sernčeva 10, Celje, z

dne 14. 8. 2007 in je dne 24. 9. 2007, ob 9.
uri, začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: KAC, zaključna dela v gradbeništvu in trgovini d.o.o., Sernčeva 10, Celje
(matična številka:5455499, ID št. za DDV:
SI30561647) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
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
(24. 9. 2007).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% protivrednosti EUR od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (7,93 €) in
največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR
sodišča 0110 0845 0084 902, referenca:
00 1110-51-2007.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja
vas 1, Petrovče, št. delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– Damijan Rebernik s.p. Kovinoplastika,
Cesta v Gorice 31, Ljubljana,
– Kalcer d.o.o., Ljubljanska c. 51, 1236
Trzin,
– Knauf GmbH, Knaufstrasse 1, A-8940
Weissenbach bei Liezen,
– Barbara Škorjanc s.p., Ulica na Livado
30, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– predstavnik delavcev – Obrovnik Metka, Cesta v debro 35, Laško.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 18.000,00 € na TRR tukajšnjega sodišča št. 0110 0696 0421 564,
referenca: 00 1110-51-2007, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 9. 2007
PPN 91/2007
Os-26749/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Ensico d.o.o., Stegne 21c,
Ljubljana, za dne 19. 11. 2007 ob 12. uri, v
razpravni dvorani št. V, 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 21. 9. 2007
St 95/2007
Os-26750/07
To sodišče je s sklepom St 95/2007 dne
24. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mihajlović Boris s.p., električ
ne instalacije, Obrtniška ul. 3A, Domžale,
davčna številka. 43798179.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Polenčič, Dunajska 186, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
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 listinami in kolkovane s
predpisano takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 12. 2007, ob 12. 30, v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 24. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2007
St 51/2007
Os-26751/07
To sodišče je s sklepom St 51/2007 dne
24. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbena zadruga Grosuplje
z.o.o., Adamičeva 51, Grosuplje – v ste
čaju.
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 25. 9. 2007
St 42/2007
Os-26752/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Siteep Tegrad & PAP, Sloven
ski Inženiring za Telekomunikacije, Ener
getiko, Elektroniko in Prometno tehniko
d.d., Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, za
dne 19. 11. 2007 ob 14. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. IV.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2007
St 61/2007
Os-26753/07
To sodišče je s sklepom St 61/2007 dne
21. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Amper, trgovsko podjetje, d.o.o.
– v stečaju, Tržaška cesta 132, Ljubljana,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
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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 21. 9. 2007
St 104/2007
Os-26754/07
To sodišče je s sklepom St 104/2007 dne
21. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Svetlana Ilič, s.p., Gospodinj
ski servis »Dekameron«, Dragomerška
c. 64, Dragomer, Brezovica pri Ljubljani,
davčna številka 77567528, matična številka 1827901, šifra dejavnosti 93.050, številka
vpisa v register podjetnikov 60-1121/03, ter
nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
St 27/2007
Os-26755/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 27/2007
z dne 21. 9. 2007 začelo stečajni postopek
nad samostojno podjetnico Natalijo Landeker
s firmo Bar Nataša, Landeker Natalija s.p.,
Malahorna 1, Oplotnica, in ga tudi takoj
zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnice je 1223402, šifra njene dejavnosti pa 55.400.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 9. 2007.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor, Sodna
ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2007
St 21/2007
Os-26756/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 21/2007
z dne 21. 9. 2007 začelo stečajni postopek
nad samostojnim podjetnikom Dušanom Korošcem s firmo »GSK« Gradbene sanacije,
Korošec Dušan s.p., Ulica bratov Berglez
30, Pragersko, in ga tudi takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
naznatne vrednosti, in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnika je 5548231, šifra njegove dejavnosti pa 45.210.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 9. 2007.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor, Sodna
ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 9. 2007
St 232/2005
Os-26765/07
To sodišče je s sklepom St 232/2005 dne
24. 9. 2007 ustavilo nadaljnje unovčevanje
stečajne mase in stečajni postopek nad dolžnikom Ekonet d.o.o. – v stečaju, Valvazor
jeva 20, Izlake, zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2007
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St 59/2007
Os-26767/07
To sodišče je s sklepom St 59/2007 dne
24. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Via Slovenika organizator po
tovanj d.d. – v stečaju, Ljubljana, Jalnova
70, 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 24. 9. 2007
St 3/2007
Os-26768/07
To sodišče je na seji senata dne 24. 9.
2007 pod opr. št. St 3/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Kroja
štvom MKM proizvodnja oblačil in storitve
d.o.o., V Brezov Log 14, 8000 Novo mesto,
matična št. 1873571, šifra dejavnosti 18.210,
se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Krojaštvo MKM proizvodnja oblačil in storitve
d.o.o., V Brezov Log 14, 8000 Novo mesto,
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 24. 9. 2007
St 59/2005
Os-26769/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 59/2005
z dne 17. 9. 2007 zaključilo skrajšani stečajni
postopek nad dolžnikom ALOIA, d.o.o. Ko
per – v stečaju, II. Prekomorske brigade
45/d, Koper.
Občini Izola se izroči premoženje stečajnega dolžnika, in sicer 431/10000 delež
na nepremičninah vpisanih v Zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Piranu, vl. št. 956, k.o.
Izola, parc. št. 2485/18 (parkirišče) in vl. št.
1998, k.o. Izola, parc. št. 2485/17 (cesta) in
se po pravnomočnosti sklepa nanjo vpiše
lastninska pravica na navedenih nepremičninah stečajnega dolžnika.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 9. 2007
St 10/2007
Os-26912/07
To sodišče je na seji senata dne 26. 9.
2007 pod opr. št. St 10/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Edo tr
govina, d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska
cesta 27, 8000 Novo mesto, matična št.
1417614, šifra dejavnosti 52.420, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Edo
trgovina, d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto, izbriše iz sodnega
registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 26. 9. 2007
St 14/2007
Os-26919/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2007 z dne 27. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Alpmetal,
kovinoplastika – proizvodnja in trgovina
d.o.o., Selca, Selca 86, Selca, matična št.
5303117, davčna št. 20973845, šifra dejavnosti 51.540.

2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 12. 2007, ob 9. uri, v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 9. 2007
St 64/2005
Os-26920/07
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 64/2005 z dne 25. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom CMC System,
proizvodnja, trgovina in storitve Lesce,
d.o.o., Alpska 34, Lesce.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2007
St 4/2007
Os-26921/07
To sodišče objavlja:
1. da je s sklepom št. St 4/2007-11, z dne
27. 9. 2007, začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Transport Krško d.d. – v likvi
daciji, Cesta krških žrtev 133, 8270 Krško,
vpisanim pod vložno številko 1/109/00, matična številka 5143853;
2. za stečajnega upravitelja je bil imenovan Tomaž Kos, univ. dipl. ekon. iz Celja;
3. upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih izvodih, v skladu s 137. členom ZPPSL in to v
dveh mesecih od objave tega začetka stečajnega postopka;
4. dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi;
5. narok za preizkus terjatev bo dne
19. 12. 2007, ob 13. uri, v razpravni dvorani
202/IV, II. nadstropje tega sodišča;
6. oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 27. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 9. 2007
St 113/2001
Os-26922/07
To sodišče je s sklepom St 113/2001 dne
26. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom GEOZ d.o.o. – v stečaju, Kersni
kova 6, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2007
St 1/2003
Os-26923/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Flamingo, Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Črešnjevci 158, Gornja
Radgona – v stečaju, se po 169. členu ZPPSL zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 9. 2007
St 88/2007
Os-27116/07
To sodišče je s sklepom St 88/2007 dne
28. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PIMI, storitveno podjetje, d.o.o.,
Smrjene 174, Škofljica, matična številka
2131960, davčna številka 69044007, št. reg.
vl. 14222300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš, Cigaletova 1, Ljubljana.
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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% 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).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 1. 2008, ob 10. uri v razpravni dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 28. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2007
St 139/2007
Os-27117/07
To sodišče je s sklepom St 139/2007 dne
28. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Phoeniks prvi, proizvodnja, tr
govina in storitve, d.o.o., Trnovec 5, Med
vode, matična številka: 1701860, šifra dejavnosti: 74.140.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, 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 sodimi 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).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 21. 1. 2008, ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. IV, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 28. 9.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2007
St 238/2000
Os-27118/07
To sodišče je s sklepom St 238/2000 dne
27. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tijan d.o.o. – v stečaju, Motnica
5, Trzin.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2007
St 48/2006
Os-27119/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TVM – Trgovina d.o.o., C. k Tamu
33, Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II.
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.

Št.

3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2007

Izvršbe
In 1224/2006
Os-18882/07
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 15. 11.
2006, opr. št. In 1224/2006, Okrajnega sodišča v Mariboru, je izvršitelj Bojan Miletič dne
20. 3. 2007 v korist upnika, zaradi izterjave
225,16 EUR s pripadki, zarubil dolžnikovo nepremičnino - poslovni prostor v izmeri
23,07 m2, z oznako N14.2, na naslovu Mlinska ulica 22, Maribor.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 6. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2190/2007
Os-24700/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 13. 6. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Brenčič Boštjana,
Malgajeva ul. 16, Celje, ki ga zastopa odv.
Dejan Gracer, Gosposka 4, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine – prodajne pogodbe z dne 13. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo,
kot prodajalko in Eriko Golouh, kot kupovalko za trisobno stanovanje v I. nadstropju
(sedaj ID številka 12.E stanovanjska raba)
v izmeri 88,51 m2, na naslovu Malgajeva
16, Celje, vpisanega pri podvl. št. 1490/13,
k.o. Celje. Po izjavi predlagatelja je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri trisobnem
stanovanju v I. nadstropju (sedaj ID številka
12.E stanovanjska raba) v izmeri 88,51 m2,
na naslovu Malgajeva 16, Celje, vpisanega
pri podvl. št. 1490/13, k.o. Celje, se zahteva v korist Brenčič Boštjana, Malgajeva
16, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 8. 2007
Dn 1907/2007
Os-23867/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
preldagateljice Janje Barišič, stan. Vrhpolje
pri Moravčah 14, Moravče, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, in sicer pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja z dne 20. 4. 1971, sklenjene med
prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in
Osnovno šolo Domžale kot kupcem ter kupoprodajno pogodbo z dne 2. 11. 1993, sklenjeno med Občino Domžale kot prodajalcem in
Branimirjem Črnohorskim, takrat stan. Simona Jenka 12, Domžale kot kupcem.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bila nepremičnina - garsonjera
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št. 24, v stolpiču I., v Domžalah, na naslovu
Ulica Simona Jenka 12, ki je sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah
označena kot nepremičnina 24.E, v vl. št.
5657/25, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 1. 2006, sklenjene v notarskem
zapisu s strani Černohorski Branimirja, stan.
Ulica Simona Jenka 12, kot prodajalcem in
predlagateljico 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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 8. 2007
Dn 1909/2007
Os-23870/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Brede Svetlič, Ulica Simona
Jenka 12, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
- pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 8. 7. 1971, sklenjene med prodajalcem
GIP Beton Zagorje ob Savi in predlagateljico
kot kupovalko.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo dvosobno stanovanje št. 17,
ki se je nahajal v stolpiču I. v Domžalah,
na naslovu Ulica Simona Jenka 12 in je v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah vpisan kot nepremičnina 17.E, v vl. št.
5657/18, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
postopka do celote, na podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 24. 8. 2007
Dn 2335/2007
Os-23871/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Tatjane Ban, Domžale, Ulica
Simona Jenka 12, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, in sicer pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 14. 4. 1971 in aneksa k tej pogodbi z
dne 27. 10. 1971, sklenjeni med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in kupcem
Ignacem Banom, Ljubljana, Zaloška 100.
Predmet listin, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo trisobno stanovanje št. 6, ki
se nahaja v stolpiču I., v Domžalah in je v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah označeno kot nepremičnina št. 6.E, v vl.
št. 5657/7, k.o. Domžale, ter garaža št. 12 v
isti stanovanjski stavbi ter je sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah
označena kot nepremičnina 26.E, v vl. št.
5657/27, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice postopka, na podlagi darilne pogodbe z
dne 19. 9. 2000, sklenjene med darovalcema Ignacem Banom, Klanec 41, ter Heleno
Ban, stan. Ulica Simona Jenka 12, Domžale, ter predlagateljico kot obdarjenko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravil-
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nost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 8. 2007
Dn 293/2007
Os-23873/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Andreje Pogačnik, Krakovska 10/b, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
in sicer prodajne pogodbe št. 670/76 z dne
14. 4. 1976, sklenjene med SGP Graditelj
Kamnik kot prodjalcem in Jazbinšek Francem, takrat stanujočim Pot na Rakovo Jelšo
3/b, Ljubljana, kot kupcem ter kupoprodajno
pogodbo z dne 27. 9. 1980, sklenjena med
Jazbinšek Francem, takrat stanujočim Krakovska 10/b, Domžale, kot prodajalcem in
Pipan Lidijo, stan. Vrhovci XV/7,Ljubljana,
ter Dietner Alojzem, takrat stanujočim Menardova 13, Ljubljana, kot kupcema.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo dvosobno stanovanje v stolpiču, stoječim na parc. št. 4641/3, k.o. Domžale, sedaj z identifikacijsko številko stavbe
04137 ter identifikacijsko številko dela stavbe 04137/033. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagateljice postopka,
na podlagi prodajne pogodbe št. 5/95 z dne
24. 10. 1995, sklenjene med IMOS, Združena industrijska gradbena podjetja d.d., Linhartova 11/a, Ljubljana, kot prodajalcem in
predlagateljico 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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 22. 8. 2007
Dn 2336/2007
Os-23875/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Dušanke Tomić, Domžale,
Ulica Simona Jenka 11, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer aneksa k pogodbi o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 12. 12. 1971,
sklenjenega med prodajalcem GIP Beton
Zagorje ob Savi ter Vido in Tugomirjem Najdičem, oba takrat stanujoča Rozmanova 6,
Ljubljana, kot kupcema.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bila garaža št. 26, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku S II., v Domžalah, na
naslovu Ulica Simona Jenka 11 in je sedaj v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah označena kot nepremičnina 4.E, v vl. št.
5660/5, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice
postopka do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2006, sklenjene med
Eriko Perovšek Antonijević in Nenadom Antonijevićem, oba stan. Slamnikarska cesta
1/d, Domžale kot prodajalca in predlagateljico 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, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 8. 2007
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Dn 2360/2007
Os-24108/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice dr. Mateje De Leonni Stanonik, Predmost 25, 4223 Poljane nad Škofjo
Loko, objavlja začetek postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine – pogodbe št.
571/85 z dne 20. 11. 1985, sklenjene med
SGP Graditelj p.o., Kamnik, Maistrova 7, kot
prodajalcem in Breznik Matejem, takrat stanujočem Ulica Leona Zalaznika 31, Maribor
ter Breznik Bogomilom, takrat stanujočem
Aškerčeva ulica 24, Maribor, kot kupcema.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je garsonjera št. 30, v 4. nadstropju
stanovanjskega bloka M4, Zavrti, Mengeš,
ki je sedaj skupaj s pomožnima prostoroma
vpisana v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Domžalah kot nepremičnina 30.E, v vl. št.
3402/31, k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljice postopka do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 14. 10. 2002, sklenjene med
Rasimom Mustafićem, stanujočim takrat
Levčeva 134/b, Mengeš, kot prodajalcem
ter predlagateljico, 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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 8. 2007
Dn 2516/2007
Os-24109/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Borisa Krajnca in Marije
Krajnc, oba stanujoča Ulica Simona Jenka 8, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižnih listin in sicer
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 21. 11. 1972, sklenjene med prodajalcem GIP Beton Zagorje ob Savi in kupcem
Republiškim sekretariatom za notranje zadeve v Ljubljani ter kupoprodajne pogodbe
št. 0403-S-35/1-2841/93 z dne 14. 12. 1993,
sklenjene med prodajalcem Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Slovenije in predlagateljema kot kupcema.
Predmet pogodbe, katerih izvirnika sta
se izgubila, je dvosobno stanovanje št. 16 v
stolpiču S IV. v Domžalah, na naslovu Ulica
Simona Jenka 8, Domžale, ki je sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah
označena kot nepremičnina 16.E, v vl. št.
5571/17, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljev,
za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0403-S-35/1-2841/93 z dne
14. 12. 1993, torej listine, katere vzpostavitev se med drugim zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 8. 2007
Dn 2515/2007
Os-24111/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Albine Jančar, Domžale, Ulica Simona Jenka 12, objavlja začetek postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine,
in sicer aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 24. 11. 1971, sklenje-

nega med prodajalcem GIP Beton Zagorje
ob Savi ter Albino in Janezom Jančarjem,
oba takrat stanujoča Šmartinska 105, Ljubljana.
Predmet listine, katere izvirnik se je izgubil, je bila garaža št. 19, ki se nahaja v
stanovanjskem bloku S I. v Domžalah, na
naslovu Ulica Simona Jenka 12, Domžale in je sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Domžalah, označena kot nepremičnina 6.E v vl. št. 5660/7, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka do celote, na
podlagi listine, katere vzpostavitev se zahteva ter zemljiškoknjižnega dovolila Gradnje
Domžale, splošno gradbeno podjetje p.o., v
stečaju, Domžale, Ljubljanska 72/a, ki ga
zastopa stečajni upravitelj odvetnik Pavle
Pensa, Tavčarjeva ulica 6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 8. 2007
Dn 2337/2007
Os-24112/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Mire Špende, Ulica Simona
Jenka 11, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer aneksa k pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja z dne 29. 4. 1971, sklenjenega med prodajalcem GIP »Beton« Zagorje
ob Savi ter predlagateljico kot kupovalko.
Predmet aneksa, katerega izvirnik se je
izgubil, je bil nakup garaže št. 23, ki se
nahaja v stanovanjskem bloku S II. v Domžalah, na naslovu Ulica Simona Jenka 11,
Domžale in je sedaj označena v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah kot
nepremičnina 1.E v vl. št. 5660/2, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 8. 2007
Dn 2522/2007
Os-24210/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižnih listin, in sicer
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja z
dne 30. 9. 1973, sklenjene med prodajalcem
GIP »Beton« Zagorje ob Savi in kupcem
Kavčič Rajkom, takrat stanujočim Senovo
220 in kupne pogodbe z dne 11. 9. 1985,
sklenjene med prodajalcem Kavčič Rajkom,
takrat stanujočim Domžale, Simona Jenka
12, Domžale ter kupcem Kokalj Jankom, takrat stanujočim Hauptmanova 6, Domžale.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je kletno stanovanje št. 25, v stolpiču I. v Domžalah, na naslovu Ulica Simona
Jenka 12, ki je sedaj v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah označena kot nepremičnina 25.E, v vl. št. 5657/26, k.o. Dom-
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žale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja kot
posameznika dela stavbe, sklenjene med
prodajalcem Kokalj Jankom, Simona Jenka
12, Domžale in Občino Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, 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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 8. 2007
Dn 2914/2007
Os-24212/07
Okrajno sodišče v Domžalah je na predlog predlagateljev Ide Narcise Kuhar, Dob,
Kidričeva ulica 3 in Otona Vidergarja, Turnše
6, Dob, objavlja začetek postopka vzpostavite zemljiškoknjižne listine, in sicer darilne
pogodbe z dne 8. 7. 1987, sklenjene med
darovalko Ido Narciso Kuhar, stan. Kidričeva
3, Dob in obdarjencem Otonom Vidergarjem,
stan. Turnše 6, Dob.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je solastninski delež do 2/8, last
Ide Narcise Kuhar, pri nepremičnini parc.
št. 428/2, k.o. Prevoje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Otona Vidergarja, Turnše 6, Dob, na podlagi listine, katere
vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 8. 2007
Dn 2263/2007
Os-24481/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Alenke Borštnar, Trzin, Kidričeva ulica 75, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižne listine, in sicer
pogodbe št. D-15/85-G z dne 26. 3. 1984,
sklenjene med prodajalcem GIP »Beton«
Zagorje ob Savi in Janezom Lenčkom, takrat stanujočim Ljubljanska 85, Domžale, kot
kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je parc. št. 3858/1, k.o. Domžale, v
naravi garaža št. 24, v objektu SPB-1 Centra Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagateljice postopka, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7.
1998, sklenjene med Zlato Tavčar, Ljubljanska cesta 72/a, Domžale, kot prodajalko in
predlagateljico 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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 9. 2007
Dn 2264/2007
Os-24482/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Alenke Borštnar, Trzin, Kidričeva ulica 75, objavlja začetek postopka
vzpostavite zemljiškoknjižne listine, in sicer
pogodbe št. 78/SPB-82, sklenjene dne 30. 7.
1982, med prodajalcem GIP »Beton« Zagor-

je ob Savi in Blaževski Biserko, Bergantova
12, Trzin ter Zupanec Milanom, Djakovičeva
17, Ljubljana, kot kupovalcema.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je parc. št. 3859/3, k.o. Domžale, v
naravi garaža št. 25, v objektu SPB-1 Domžale. Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice postopka, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 12.
1996, sklenjene med Biserko Zupanec ter Milanom Zupancem, oba stanujoča Prešernova
25, Grosuplje kot prodajalcema ter predlagateljico 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
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 9. 2007
Dn 33440/2004
Os-23555/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Radešček Dušana,
Gubčeva ulica 2, Novo mesto, ki ga zastopa
SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1732-0894-266, vpisani v vl. št.
1275/1, k.o. Štepanja vas, dne 15. 6. 2007,
pod opr. št. Dn 33440/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana Moste-Polje in Imos
Ljubljana, za stanovanje št. 79, v VIII. nadstropju stolpnice, S07 Štepanjsko naselje;
– pogodbe št. 188/77 z dne 8. 8. 1977,
sklenjene med Imos Ljubljana in Svetič Marijo, Jurčkova pot 125a, Ljubljana;
– dodatka št. 1 iz l. 1978, sklenjenega
med Imos Ljubljana in Svetič Marijo, Jurčkova pot 125a, Ljubljana;
– prodajne pogodbe z dne 13. 2. 1982,
sklenjene med Svetič Marijo, Bilečanska 2,
Ljubljana ter Dujmovič Perom in Dijmovič Milevo, oba Ljubljana;
– dodatka z dne 8. 3. 1982, sklenjenega
med Svetič Marijo, Bilečanska 2, Ljubljana
ter Dujmovič Perom in Dijmovič Milevo, oba
Ljubljana, Hrušovska 43a;
– prodajne pogodbe z dne 11. 11. 1988,
sklenjene med Dujmovič Perom in Dijmovič
Milevo, oba Bilečanska 2, Ljubljana ter Korošec Jožetom in Korošec Jožico, oba Hruševska c. 19, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 2007
Dn 24552/2005
Os-23790/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nevenke Babačić, Brodarjev trg 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, na nepremičnino z identifikatorjem
24.E, vpisano v vložku št. 1480/24, k.o. Moste,
dne 8. 6. 2007, pod opr. št. Dn 24552/2005,
izdalo sklep o začetku postopa vzpostavitve

Št.

90 / 5. 10. 2007 /

Stran

6739

zemljiškoknjižne listine pooblastila Nelke Bizjak, EMŠO 1007953505257, Mariji Kolenc,
EMŠO 2901946505174, za prodajo nepremičnine, sedaj vpisane v vložek 1480/24, k.o.
Moste, z identifikacijsko številko 24.E, z dne
17. 12. 1999.
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 13. 8. 2007
Dn 1590/2007
Os-24701/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Majde Žgavec, Voljčeva cesta 2, Vrhnika,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne
8. 6. 1992, sklenjene med Družbenim podjetjem Industrijo usnja Vrhinka, kot prodajalko
ter Zvonimirom Starcem in Majdo Žgavec
z Vrhnike, Voljčeva 2, kot kupcem, za nepremičnino, stanovanje št. 8, v 2. nadstropju (4. etaži), s shrambo št. 8 v 1. etaži,
v stavbi Voljčeva cesta 2, Vrhnika, ki stoji
na parc. št. 2009/3, k.o. Vrhnika (identif. št.
2002-933-109).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Majde Žgavec, Voljčeva cesta 2, Vrhnika, na podlagi te kupoprodajne pogodbe in
pogodbe o razdružitvi solastnega premoženja z dne 3. 10. 2005.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 3. 9. 2007

Amortizacije
N 743/2006
Os-10853/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Šparakl Antona iz Maribora, Pod Pohorjem 49, teče postopek za razveljavitev
5 delnic v apoenih od A-22148 do A-22152,
KRS Tabor d.d. Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice)predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 37/2006, In 38/2006
Os-24969/07
Okrajno sodišče v Cerknici je v izvršilni
zadevi upnice Banke Celje d.d., Vodnikova
2, Celje, proti dolžniku Emiliu Joseju Mariniču, Rudolfovo 1, Cerknica, sedaj neznanega
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bivališča, zaradi izterjave 774,93 EUR s pp
in 3.022,46 EUR s pripadki, na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, s sklepom opr. št. In 37/2006 z dne
5. 9. 2007 in s sklepom opr. št. In 38/2006 z
dne 5. 9. 2007, odločilo, da se dolžniku Emiliu Joseju Mariniču postavi začasna zastopnica, odvetnica Nives Vidmar, Notranjska
cesta 14, Logatec.
Začasna zastopnica bo v izvršilnem postopku opr. št. In 37/2006 in In 38/2006 zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 9. 2007
P 44/2007
Os-24965/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Vide Pezdirc, Griblje
63, pošta Gradac, ki jo zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti
toženim strankam neznanim in neznano kje
bivajočim po neznano kje in kdaj umrlem
Jakljevič Petru, Prilozje 12, pošta Gradac,
zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine pcto. 400 EUR s pp, v smislu
82. člena Zakona o pravdnem postopku za
toženo stranko, dne 21. 8. 2007 postavlja
začasnega zastopnika neznanim dedičem
neznanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Jakljevič Petru, Prilozje 12, pošta
Gradac.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana št. 4.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
bivajoče po neznano kje in kdaj umrlem Jakljevič Petru, Prilozje 12, pošta Gradac, vse
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bo pristopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 8. 2007
P 45/2007

Os-24966/07

Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Mire Solomon, Na
gradu 9, Prestranek, ki jo zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam neznanim dedičem
neznanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Stanešič Juretu, Žubrinci 9, pošta
Bosiljevo, Republika Hrvaška, zardi priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k. listine pcto. 400 EUR s pp, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 21. 8.
2007 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča po
zenano kje in kdaj umrlem Stanešič Juretu, Žubrinci 9, pošta Bosiljevo, Republika
Hrvaška.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
- odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana št. 4.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznano kje
bivajoče po neznano kje in kdaj umrlem
Stanešič Juretu, Žubrinci 9, pošta Bosilijevo,
Republika Hrvaška, vse do takrat, dokler
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le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo pristopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 20. 8. 2007
Ig 1255/2006
Os-20514/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. Ig 1255/2006 z dne
26. 6. 2007, se dolžniku Horjak Igorju, Stošičeva 5, Kranj, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Marko Klofutar, Stritarjeva 7, Kranj.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 7. 2007
I 1004/2007
Os-26233/07
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici - svetnici Tereziji Cipot, v
izvršilni zadevi upnice NLB Leasing Murska
Sobota d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska
Sobota, ki jo zastopa odvetnica Karin Ščap
Gubič iz Lendave, proti dolžniku Lapanje
Juretu, neznanega bivališča, zaradi izterjave 6.524,84 EUR s pp, dne 17. 9. 2007
sklenilo:
dolžniku se v predmetni izvršilni zadevi
postavi začasna zastopnica, in sicer notarka Marija Ternar, Slomškova ul. 25, Murska
Sobota.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka (dolžnik) ali njen
pooblaščenec ali tožeča stranka ali njen
pooblaščenec (upnica) ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 9. 2007
P 132/00
Os-25192/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
v pravdni zadevi opr. št. P 132/00, na podlagi šestnajste točke 270. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), iz razlogov 4. in
5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
toženim strankam neznanim dedičem po pokojnih Pavlu Ačku, Matiji Kanglerju, Katarini
Kangler, Francu Foštu, Mariji Fošt in Amaliji
Leskovar, v zadevi zaradi izstavitve z.k. listine, postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Bojano Šelih iz Slovenske Bistrice.
Sodišče opozarja, da bo zastopnica zastopala zgoraj navedene tožene stranke v
postopku vse do takrat, dokler tožene stranke ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika v smislu drugega odstavka
84. člena ZPP.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 7. 9. 2007

Oklici dedičem
D 205/2004
Os-8842/06
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem An-

tonu Arhu, rojenem 17. 4. 1939, nazadnje
stanujočem Hrastje pri Cerkljah 5, 8263 Cerklje ob Krki, ki je umrl 21. 6. 2004.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine po pokojnem Antonu
Arhu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču
v Brežicah, v enem letu od objave tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 16. 3. 2006
D 161/2007
Os-24093/07
Mataj Vilma, po poklicu upokojenka,
iz Murske Sobote, Cvetkova ulica 19, je
dne 12. 2. 2007 umrla in je zapustila nič
oporok.
Do dediščine imajo pravico razen oporočnega dediča tudi njeni svojci, ki živijo
nekje v Nemčiji.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 8. 2007

Oklici pogrešanih
N 19/2007
Os-26020/07
Za Viktorijo Renko, hči Antona in Terezije Ivančič, roj. 1. 10. 1917 v Malih Ločah,
nazadnje živečo v Argentini, na naslovu 898
feio Bermzategni Bsw, Bermzategni, sedaj
neznanega bivališča, pogrešano več kot 50
let in o njej ni nobenega poročila, o njeni
smrti pa listinskega dokaza ni, se poziva
vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti
pogrešane Viktorije Renko, roj. Ivančič, da
v roku treh mesecev od objave tega oklica
to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan,
Zabiče 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo
sodišče po izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Predlagateljica postopka je Ivančič Cvetka, Male Loče 10, 6244 Podgrad.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 9. 2007
N 6/2007
Os-25064/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Komunale Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica,
postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer
Lutman Franca, pok. Ivana, z zadnjim bivališčem Gorica, Italija, ki ga zastopa začasna zastopnica odv. Katjuša Gorjan iz Nove
Gorice.
O pogrešanem razen zemljiškoknjižnega
izpiska, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Lutman Franca, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 9. 2007
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Druge objave sodišč
Z 33/2002
Os-25194/07
Na podlagi upnikove izbrisne pobotnice
se na stanovanju, ki ni vpisano v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, na stanovanju
št. 7, v izmeri 80,71 m2, z 7,98 m2 kleti, v
II. nadstropju stanovanjske hiše Ob Suhi
3a, Ravne na Koroškem, na parcelni št.
211, k.o. Ravne, ki je last Golob Antona,
do celote, izbriše zastavna pravica, vknjižena na podlagi sklepa o zavarovanju, opr.
št. Z 33/2002, Okrajnega sodišča Slovenj
Gradec z dne 5. 4. 2002, v korist upnice Raiffeisenbank Eberndorf regGemnbH, Bahnestrasse 22, 9141 Eberndorf.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 11. 9. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1156/2007
Rg-26223/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Skrt Zdravko in Suzana – trgo
vina na debelo in drobno, uvoz in izvoz
ter zastopanje, d.n.o., Koper, s sedežem
v Kopru, Partizanska 8e, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/03821/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu
družbenikov z dne 20. 6. 2007.
Družbenika Skrt Zdravko, Sončna ulica
18, Koper in Skrt Suzana, Sončna ulica 18,
Koper, izjavljata, da družba nima zaposlenih
delavcev in tudi nima nobenih neurejenih
oziroma neplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev ter nima nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali
obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge
obligacije in da v celoti solidarno prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
neporavnanih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, naj se prenese na oba družbenika
v enakih deležih.
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 13. 7. 2007
Srg 1776/2007
Rg-24040/07
Družba TBS, podjetje za kovinske kon
strukcije, d.o.o., Breg, Žirovnica, s sedežem Breg 96a, Žirovnica, vpisana na reg.
vl. št. 1/01649/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Bohinec Janez, Koritno 58, Bled
in Bohinec Simon, Breg 96a, Žirovnica.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 8. 2007
Srg 5835/2007
Rg-21653/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Denton, posredništvo in storitve, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva cesta 153, objavlja sklep:
družba Denton, posredništvo in stori
tve, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva cesta
153, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Družabnik je Alimanović Šaban, Ljubljana, Cesta 24. junija 78, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2007
Srg 9200/2007
Rg-24060/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Slogas d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani, Jožeta Kopitarja 31,
ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane, objavlja sklep:
družba Slogas projektiranje, izgra
dnja plinovodov in distribucija plina,
d.o.o., 1351 Brezovica pri Ljubljani, Jo
žeta Kopitarja 31, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 6.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Ital SO.GE.PI. Societa per
la gestione e progettazione impianti S.R.L,
Piacenza (PC), Via Santa Franca 60, Italija,
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 8. 8. 2007
Srg 9009/2007
Rg-24062/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Jezikovnica, Debevec in ostali, d.n.o., Ljubljana, Kalinova 4,
objavlja sklep:
družba Jezikovnica, Debevec in osta
li, Podjetje za jezikovno izobraževanje,
d.n.o., 1000 Ljubljana, Kalinova 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Bjedov Marija, Kalinova
4, 1000 Ljubljana in Debevec Darja, Viška
cesta 49a, 1000 Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
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 13. 8. 2007
Srg 9376/2007
Rg-25066/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Portess, inženiring, marketing in trgovina d.o.o., Ulica 1.
junija 25, Trbovlje, objavlja sklep:
družba Portess, inženiring, marketing
in trgovina d.o.o., Ulica 1. junija 25, Trbo
vlje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Naraglav Martin in Naraglav Vera, oba Opekarna 7, Trbovlje, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 7. 9. 2007
Srg 9860/2007
Rg-25068/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Cimpi inženiring,
d.o.o., Jezero 15, Preserje, objavlja sklep:
družba Cimpi inženiring, d.o.o., Jezero
15, Preserje, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika sta Cimperman Marjan in
Cimperman Robert, oba Jezero 15, Preserje, 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 396. 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 7. 9. 2007
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Srg 9876/2007
Rg-25069/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kalesko d.o.o. podjetje
za proizvodnjo, storitve, uvoz, izvoz in trgovino, Polica 46a, Grosuplje, objavlja sklep:
družba Kalesko d.o.o. podjetje za pro
izvodnjo, storitve, uvoz, izvoz in trgo
vino, Polica 46a, Grosuplje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavec.
Družabniki so Botič Vinka, Šantina Poljana bb, Kaštel Novi, Hrvaška, Kokole Ludvik,
Polica 46a, Grosuplje in Slamič Ante, Staričevičeva 17, Split, Hrvaška, ki prevzemajo
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 7. 9. 2007
Srg 10397/2007
Rg-25070/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Polytech inženiring, d.o.o., Zalog pri Škofljici, Škofljica,
objavlja sklep:

družba Polytech inženiring, d.o.o., Za
log pri Škofljici 38, Škofljica, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 29. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Opara Mirko, Zalog pri Škofljici 38, Škofljica, 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 7. 9. 2007
Srg 8865/2007
Rg-26591/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Triglav
Naložbe d.d. Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Svetlana Vakanjac, za prenehanje
družbe Unimoto d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
Unimoto, družba za upravljanje naložb
d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, reg. št. vl.
1/36872/00, matična številka 1765973, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 9. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Triglav Naložbe,
finančna družba d.d., Slovenska 54, Lju-
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bljana, matična št. 1716379, 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 19. 9. 2007
Srg 1907/2007
Rg-23886/07
Družba Bimapack izvoz, uvoz, marke
ting d.o.o., Meljska cesta 86, Maribor, reg.
št. vl. 1/9016-00, katere družbenik je Bilokalnik-IPA industrija papirne embalaže d.d., Dravska b.b., Koprivnica, Republika Hrvaška, po
sklepu družbenika družbe z dne 8. 6. 2007,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Bilokalnik-IPA industrija papirne embalaže d.d.,
Dravska b.b., Koprivnica, Republika Hrvaška.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe in sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 7. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Bajramaj Antigone, Vrazova ulica 019,
Maribor, potni list, št. P00730935, izdala UE
Maribor. gnz-274071
Banković Zorica, Cesta proletarskih
brigad 064, Maribor, potni list, št. P00723795,
izdala UE Maribor. gnw-273749
Bdeir Milena, Mušičeva ulica 014, Novo
mesto, potni list, št. P00661280, izdala UE
Novo mesto. gnv-274075
Birač Slobodan, Vodnikova cesta 195,
Ljubljana, potni list, št. PB0222599, izdala
UE Ljubljana. gnf-273841
Bolka Ajda, Preloge 006, Ljubljana –
Šmartno, potni list, št. P00914193, izdala
UE Ljubljana. gnp-273831
Borak Cvetka, potni list, št. P01087628,
izdala UE Ljubljana. gnn-273833
Breznik Marija, Habatova ulica 006B,
Trzin, potni list, št. P00822619, izdala UE
Domžale. gnf-274066
Cigui Ana, Milje, Via Colarich 092
D 34015 Milje, potni list, št. P01199920,
izdala UE Sežana. gnd-273743
Čas Blažka, Golavabuka 012A, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, potni list, št. PB0257564,
izdala UE Slovenj Gradec. gne-273842
Čas Maša, Golavabuka 012A, Šmartno
pri Sloven j Gradcu, potni list, št. P01194396,
izdala UE Slovenj Gradec. gnj-273837
Čufar Jelena, Petkovškova ulica 036,
Vrhnika, potni list, št. P00841849, izdala
UE Ljubljana. gnb-274070
Ćeran Sanja, Savska cesta 015,
Ljubljana, potni list, št. P00602752, izdala
UE Ljubljana. gnt-274077
Dimitrijević Nada, potni list, št. P00918203,
izdala UE Ljubljana. gnx-273748
Dobnik Jure, Zadobrova 002A, Škofja
vas, potni list, št. P01189963, izdala UE
Celje. gnb-273745
Fajfar Bojan, Trnje 025, Železniki, potni
list, št. P00530607, izdala UE Škofja Loka.
gny-274072
Gluvić Goran, Mala Pirešica 007,
Petrovče, potni list, št. P00929930, izdala
UE Žalec. gno-273832
Himmelreich Branko, Bukovje v Babni Gori
004, Sveti Štefan, potni list, št. P00931624,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc-273744
Horvat Robert, Cesta maršala Tita 092A,
Jesenice, potni list, št. P00607713, izdala
UE Jesenice. gny-273747
Hrastenšek Anton, Zagreb, Vrhovec 094
10000 Zagreb, potni list, št. P01024492,
izdala UE Brežice. gnw-274074
Katarinčič Pavel, Idrija pri Bači 047, Most
na Soči, potni list, št. P00204764, izdala UE
MZZ. gnv-273750
Klander Heda, Bratovševa ploščad 033,
Ljubljana, potni list, št. P00786619, izdala
UE Ljubljana. gnz-273746
Kopitar Urh, Drobničeva ulica 006, Celje,
potni list, št. P01053689, izdala UE Celje.
gnf-273741
Kos Katja, potni list, št. P00000874,
izdala UE MNZ. gnu-274076

Likovič Jože, potni list, št. P01093429,
izdala UE Ljubljana. gni-273838
Logar Martina, Na Plavžu 075, Železniki,
potni list, št. P00272416, izdala UE Škofja
Loka. gnx-274073
Mašera Metoda, Gregorčičeva ulica 010,
Kobarid, potni list, št. P00076168, izdala UE
Tolmin. gng-274065
Mate Dragutin, Cigaletova ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. DB0000606, izdala
UE MZZ. gnk-273836
Možina Vido, Spodnja Branica 028,
Branik, potni list, št. P00883078, izdala UE
Nova Gorica. gne-273742
Novak Danijel, Srebrničeva ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00774406, izdala
UE Ljubljana. gne-274067
Okorn Igor, potni list, št. P00682031,
izdala UE Ljubljana. gnm-273834
Privšek Ilija Ana, Luize Pesjakove ulica
015, Ljubljana, potni list, št. P00778076,
izdala UE Ljubljana. gnh-273839
Sotlar Miha, potni list, št. P00769683,
izdala UE Ljubljana. gnd-274068
Steinbuch Kaja, Ob Mejašu 008,
Ljubljana, potni list, št. P00101488, izdala
UE Ljubljana. gnu-273751
Sulser Ankica, Savska cesta 015,
Ljubljana, potni list, št. P00069762, izdala
UE Ljubljana. gns-274078
Šink Ivko Janez, potni list, št. P00096665,
izdala UE Ljubljana. gnh-274064
Šnajder Martin, Lokovec 193, Čepovan,
potni list, št. P00835628, izdala UE Ljubljana.
gni-274063
Višič Svetlana, Ulica heroja Šlandra 015,
Maribor, potni list, št. P00970384, izdala UE
Maribor. gnc-274069
Vrešak Tomo, Trška cesta 023,
Podčetrtek, potni list, št. P00136873, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gng-273840
Zajmi Arber, Lackova cesta 137, Limbuš,
potni list, št. P00007802, izdala UE Maribor.
gnq-273830
Zor Petra, Sojerjeva ulica 031, Ljubljana,
potni list, št. P00737843, izdala UE Ljubljana.
gnl-273835
Zoran Matej, Pod Trško goro 028, Novo
mesto, potni list, št. P00236570, izdala UE
Novo mesto. gng-273740

Osebne izkaznice preklicujejo
Bakše Boža, Kolodvorska ulica 020 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001779578.
gnf-274341
Banak Petra, Kunaverjeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789694.
gnr-274329
Bokal Aleš, Pod brezami 002, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000345959.
gnm-274334
Bolcar Blaž, Cesta na Brdo 067,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 0100097278.
gny-274322
Bolić Robin, Cesta XI 016, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000393457.
gnz-273971

Bradač Janja, Gomilica 137 A, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001607014.
gnr-273979
Bratovž Vid, Iška 129 A, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001708004. gnp-274306
Čarman Miroslav, Boletova ulica 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001004211.
gnz-274321
Ćehić Zekija, Ljubljanska cesta 030,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001939862.
gng-274290
Dejak Ignacij, Lončarska ulica 44, Dolenja
vas, osebno izkaznico, št. 000720158.
gnt-274277
Dobovičnik Frančiška, Ulica Hermana
Potočnika 037, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001606659. gnk-274336
Dolinšek Ana, Župančičeva ulica 018,
Dob, osebno izkaznico, št. 000637808.
gnm-274259
Drobnič Mojca, Ulica Bračičeve brigade
017, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
000944978. gnq-274005
Duraković Mihret, Osek 061, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002078095.
gnk-273986
Fink Andreja, Gašperšičeva ulica 003 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000924096.
gnd-274343
Gavez Franc, Grajena 016, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000381715. gne-274292
Golouh Marija, Medlog 014, Celje, osebno
izkaznico, št. 000708520. gnh-274289
Goršek Angela, Medenska cesta 047,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000612425.
gnn-274308
Gregorin Jure, Ulica Antona Skoka 020,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002013716.
gnc-274269
Grofelnik Miro, Dolenja vas 170, Žalec, osebno izkaznico, št. 001760486. gnq-274280
Gustin Boris, Brje pri Koprivnici 010,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000253146.
gny-274022
Hladnik Ivana, Prvomajska ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001782556.
gnv-274325
Hren Tomaž, Devina 16, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001911612.
gnc-274219
Hribar
Brigita,
Žerovnica
008 B,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001412666.
gnu-274001
Hrovat Eva, Cesta 24. junija 060,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001904401.
gnr-274304
Hrovat Suzana, Cesta 24. junija 60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000106570.
gnq-274305
Hušić Denis, Rašiška ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000119647.
gno-274332
Jager Matjaž, Dobje pri Planini 003,
Dobje pri Planini, osebno izkaznico, št.
001688952. gns-273978
Jager Tomaž, Krašnja 073, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001813844.
gng-274265
Jamšek Robert, Čehovini 021 A,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001835539.
gnb-274020
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Jarc Aljaž, Dolenji Podboršt 007, Mirna
Peč, osebno izkaznico, št. 001685076.
gnh-273989
Jevnikar Vlasta, Srednjevaška ulica 053,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000606574.
gne-274317
Jordan Mitja, Blasnikova ulica 029,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000095961.
gnx-274323
Jurič Marko, Pivola 063, Maribor, osebno
izkaznico, št. 002012844. gnw-273999
Kafol Stanko, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000737623.
gnc-274319
Kalinger Boris, Tesovnikova ulica 043,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001792742.
gnz-274346
Kocić Marko, Kidričeva ulica 010,
Sežana, osebno izkaznico, št. 002062223.
gnc-274019
Kogovšek Zvonka, Rovte 041, Rovte,
osebno
izkaznico,
št.
000007803.
gnf-273991
Kojadinović Božidar, Laze pri Dolskem
003, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000219993. gnu-274276
Kokalj Jakob, Kamnica 005, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000029113.
gnh-274339
Kokalj Tadeja, Groharjeva ulica 010,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002137469.
gng-274015
Kolbezen Marko, Podsvetija 032, Bre
zovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000357579. gny-274347
Komac Ruža, Ilirska ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000301971.
gni-274338
Končan Darko, Onger 009, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001935465. gno-274257
Končan Nejc, Onger 009, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001935463.
gne-274267
Koron Alenka, Peričeva ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000943132.
gnk-274311
Košir Maksimiljan, Naselje heroja
Maroka 026, Sevnica, osebno izkaznico, št.
001662000. gno-274007
Kozlevčar Nina, Ulica Kozjanskega
odreda 017, Rogaška Slatina, osebno
izkaznico, št. 002015214. gne-273992
Krajnc Tatjana, Studence 030 B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000130115.
gnr-274279
Krebs Mojca, Športna ulica 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001175645.
gnl-274335
Kušar Daniel, V Radno 080, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001084826.
gnp-274331
Legiša Olga, Kvedrova cesta 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000130954.
gnd-274318
Lončar Daniel, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000890328.
gnb-274345
Marguč Marija, Ob Ljubljanici 036 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002132504.
gng-274340
Marković Mirjana, Idrijska cesta 016
A, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000087776. gnf-274016
Matičič Jaka, Dane 034, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 001640604. gns-274003
Medvešček Ana, Livarska ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000116946.
gnn-274333

Mihevc Jelena, Rojčeva ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000354293.
gne-274342
Milenković Živorad, Topniška ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000053546.
gnt-274327
Močnik Hedvika, Puhova ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000993873.
gnm-274309
Oprešnik Srečko, Spodnji Žerjavci 039,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000279846. gnz-273996
Oražem Bruno, Knobleharjeva ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001748412.
gnw-274299
Ozebek Drago, Ulica Gradnikove brigade
061, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001161456. gnl-273985
Palević Darko, Begunjska ulica 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000376443.
gny-273822
Perme Pavla, Bučarjeva ulica 011,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000871121.
gnq-274255
Petek Lara, Godič 082 A, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001985064. gni-274013
Petek Vincenc, Podvinci 112, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000784140. gnb-274245
Pirih Ervin, Gornje Cerovo 003 D, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002077951.
gnm-273984
Plešec Petra, Bizantova cesta 027,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000267957.
gnu-274301
Plešnik Mojca, Cesta Simona Blatnika 12,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001225901.
gny-274247
Podlogar Vincenc, Gabrijele 050,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001505269.
gnl-274010
Podvršček Ines, Cankarjeva ulica
034, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001023265. gno-273982
Pravne Ana, Smoletova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000447624.
gnj-274312
Pregled Marko, Verd 019, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001326034.
gnp-274006
Pučko Ivan, Kvedrova ulica 4, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000510603.
gnc-274244
Rakar Vida, Kamnoseška ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427084.
gni-274313
Rek Rihard, Škalce 012 C, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001960371.
gnu-273976
Ribič Tina, Ulica 15. aprila 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002227423.
gnf-274316
Sajko Bogomir, Slape 019, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001002376. gnj-273987
Samardžić Sandi, Bobrova ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002036417.
gno-274307
Sevšek Luka, Erjavčeva ulica 002,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002117861.
gnh-274264
Stašuk Karmen, Zavrh pod Šmarno goro
009 B, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 000814870. gnd-273993
Steklasa Kristina, Prušnikova ulica 066,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000622961.
gng-274315
Škoda Andraž, Zagradec 025, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001999514.
gni-274288
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Škrabar Katja, Celovška cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001394494.
gnq-274330
Škufca Boštjan, Klopce 001, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000169688.
gnn-274283
Šubic Nastja, Za jezom 005, Tržič, osebno
izkaznico, št. 002128175. gny-273972
Švelc Ana, Zidanškova ulica 009,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 002065259.
gnc-274294
Švelc Vanda, Zidanškova ulica 009,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000451492.
gnd-274293
Torlak Vladimir, Kunaverjeva ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000655401.
gns-274303
Tratnik Danijel, Devon, Kanada, osebno
izkaznico, št. 001238102. gnh-274239
Trbovc Damjan, Zgornja Rečica 104,
Laško, osebno izkaznico, št. 000303649.
gns-274278
Ule Rok, Kotnikova ulica 024, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001896668.
gnu-274326
Veinhandl Matej, Krivi Vrh 003 A, Lenart
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
002049465. gny-273997
Velenšek Zofija, Krakovska cesta 022,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002247655.
gnf-274266
Vidic Franc, Maistrova ulica 011,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001114845.
gnn-274258
Vidmar Mitja, Krmelj 006 A, Krmelj,
osebno
izkaznico,
št.
001928439.
gnx-274248
Vintar Maja, Kokarje 022, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000120147.
gnp-273981
Vučajnk Tatjana, Ulica bratov Gerjovičev
38, Dobova, osebno izkaznico, št.
000678942. gnl-274285
Zaman Ivana, Zaloška cesta 098,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000060244.
gnb-274320
Zavašnik Janez, Cesta na Brdo 038 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000418347.
gnl-274310
Zupan Barbara, Zaloška cesta 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000215824.
gnt-274302
Žele Ana, Pot na Orlek 010, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001697478. gnf-274291
Žigon Miha, Grčarevec 009 B, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001972636.
gno-274282
Živković, Frankopanska ulica 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000332055.
gnw-274324
Žižek Stane, Log 038 B, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001763496. gnj-274287

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Auersperger Andrej, Pražakova 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. CPP,
št. SA 82538, reg. št. 17941, izdala UE
Ljubljana. gnn-274133
Bagarič Alenka, Dornava 10, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1425509, izdala UE Ptuj. gnv-274100
Benak Petra, Kunaverjeva ulica 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001608945, reg. št. 253278, izdala UE
Ljubljana. gnp-273935
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Benedičič Janez, Na Plavžu 084, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001088250, izdala UE Škofja Loka.
gnq-274055
Bizovičar Matevž, Virmaše 102, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001304428, izdala UE Škofja Loka.
gny-274047
Bratovž Vid, Iška 129A, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S 001595519, reg. št. 94925, izdala UE
Ljubljana. gnj-273937
Bregan Urban, Starovaška cesta 015,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003145609, reg. št. 285398,
izdala UE Ljubljana. gne-273942
Bregar Urban, Starovaška cesta 15,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003145609, reg. št. 285398,
izdala UE Ljubljana. gnv-273825
Čenčič Sonja, Selca 074, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001223619, izdala UE Škofja Loka.
gnx-274048
Čukli Matej, Maroltova ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231733, reg. št. 263887, izdala UE
Ljubljana. gnd-273943
Dajčer Štefan, Pajkova ulica 031,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B C D1
D F G H, št. S 001644836, reg. št. 28122,
izdala UE Maribor. gnk-274036
Dakić Nenad, Cesta OF 6, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G H,
št. S003115313, reg. št. 7862, izdala UE
Idrija. gne-274242
Dakić Slobodan, Zabrv 021, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001944296,
reg. št. 15058926, izdala UE Ljubljana.
gnb-273945
Egredžija
Ljuba,
Racovnik
028,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000728377, izdala UE Škofja Loka.
gnr-274054
Furlan Igor, Založnikova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001566484, reg. št. 42787, izdala UE
Ljubljana. gnj-274337
Gartner Filip, Dašnica 090, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000274966, izdala UE Škofja Loka.
gnu-274051
Gerjovič Tomaž, Mihalovec št. 058,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 3188869, reg. št. 13383, izdala UE
Brežice. gnq-274030
Gliha Mateja, Škrilje 005 F, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001299148,
reg. št. 173142, izdala UE Ljubljana.
gny-273947
Grčar Silva, Polje 009, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001796781, reg. št. 169288, izdala UE
Ljubljana. gnw-273949
Gregorin Jure, Ulica Antona Skoka 20,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S003096885, reg. št. 44692, izdala UE
Domžale. gni-274238
Grozdek Branko, Vurberk 015, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, A le do
50 km/h, št. S 001850201, reg. št. 85857,
izdala UE Maribor. gng-274040
Hodžić Mediha, Frankovo naselje 046,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001477536, izdala UE Škofja Loka.
gnd-274043
Jagodič Borut, Lepa pot 007, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D DE
F G H, št. S 003023961, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnc-274044
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Jevnikar Vlasta, Srednjevaška ulica 053,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000089904, reg. št. 160202, izdala UE
Ljubljana. gnq-273930
Jugović Denis, Škrilje 054 B, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003024661, reg.
št. 61807, izdala UE Ljubljana. gnv-273950
Kalamanda Maja, Majaronova ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003015984, reg. št. 279003, izdala UE
Ljubljana. gnt-273952
Kavčič Vesna, Cirilova ulica 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S000287529, reg. št. 40958, izdala UE
Kranj. gnf-273766
Kern Jože, Komenskega ulica 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 641383, reg. št. 12113, izdala UE Kranj.
gni-273888
Klisarić Darko, Ulica talcev 010,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003226602, izdala UE Nova Gorica.
gnn-274033
Knaflič Cvetka, Runkova ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001214482, reg. št. 216989, izdala UE
Ljubljana. gns-273953
Kokalj Jakob, Kamnica 005, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000168134, reg. št. 66920, izdala UE
Ljubljana. gnq-273955
Kolbezen Marko, Podsvetija 032, Bre
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 000023611, reg. št. 114398,
izdala UE Ljubljana. gnp-273956
Končar Viktorija, Pot v Podgorje 035,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000480532, reg. št. 83990, izdala UE
Ljubljana. gno-273957
Kovačič Anton, Čuklja 014, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000650192, izdala UE Nova Gorica.
gnl-274035
Kričej Rok, Javornik 060, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001736701, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnb-274045
Krmpotič Damijan, Zdravkova ulica 018,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A1 A B G
H, št. S 003138976, reg. št. 89037, izdala
UE Maribor. gnf-274041
Krpič Anže, Ulica Metoda Mikuža 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002137864, reg. št. 274225, izdala UE
Ljubljana. gnm-273959
Kuharič Kostja, Gregorčičeva ulica 032 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, A le
do 50 km/h, št. S 001665456, reg. št. 12643,
izdala UE Maribor. gni-274038
Kušar Daniel, V Radno 080, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142906, reg. št. 158959, izdala UE
Ljubljana. gnq-273934
Lang Darja, Na Plavžu 007, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001781527, izdala UE Škofja Loka.
gns-274053
Leskovar Petra, Tovarniška cesta 010,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001311018, reg. št. 11381, izdala
UE Slovenske Konjice. gnw-273974
Marđetko Marijan, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, A le do 50 km/h, št. S 001989518,
reg. št. 99675, izdala UE Ljubljana.
gnl-273960
Markovčič Aleksander, Levčeva ulica 10,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001219343, reg. št. 19036, izdala UE
Domžale. gng-274240

Martinuč Miha, Žigoni 56, Renče, preklic
kat. ABGH, št. S002008116, izdala UE Nova
Gorica, objavljenega v Uradni list RS, št.
80/2007. gnm-273734
Mihor Ana, Kunaverjeva ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 00390710, reg. št. 273736, izdala UE
Ljubljana. gnr-273933
Novak Viktorija, Lunačkova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002090575, reg. št. 114960, izdala UE
Ljubljana. gns-273932
Oman Jaka, Srednje Bitnje 055,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001497672, reg. št. 54294, izdala UE
Kranj. gnx-274023
Ozebek Drago, Ulica Gradnikove brigade
61, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A1 A B F G H, št. S 680786, izdala UE Nova
Gorica. gno-274032
Pintar Rozalka, Na Plavžu 066,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001465053, izdala UE Škofja Loka.
gnt-274052
Pirc Boštjan, Gregorčičeva ulica 15,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001602807, reg. št. 39642, izdala UE
Kranj. gnk-273736
Pjević Jasmin, Neža 024, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE G
H, št. S 001229335, izdala UE Trbovlje.
gnz-274046
Plohl Milan, Sakušak 84, Juršinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1295695, izdala UE Ptuj. gnl-274110
Podlogar Vincenc, Gabrijele 050,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 002124440, reg. št. 189, izdala UE
Sevnica. gnk-274011
Podrekar Janko, Selca 090, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001401987, izdala UE Škofja Loka.
gnv-274050
Pungaršek Renata, Savska cesta 020,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003133072, reg. št. 25223, izdala UE
Škofja Loka. gnw-274024
Simić Stevo, Šmartinska cesta 135 c,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001350745,
reg. št. 229233, izdala UE Ljubljana.
gnr-274154
Sirnik Marko Iztok, Ulica Jana Husa 040,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002080725, reg. št. 57212, izdala UE
Ljubljana. gnk-273961
Sluga Monika, Volkmerjeva c. 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, št. S 3129090.
gnp-274106
Solce Miha, Ljubeljska ulica 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001589369, reg. št. 252985, izdala UE
Ljubljana. gnj-273962
Stefanovski Aneta, Lancaster, tujina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001864984, reg. št. 138147, izdala UE
Ljubljana. gnh-273939
Šober Anton, Zgornja Ščavnica 78,
Sv.Ana v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S001887200, izdala UE
Lenart. gnr-273804
Štajer Marjetka, Klanska ulica 019,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002082017, reg. št. 155468, izdala UE
Ljubljana. gnc-273994
Štibelj Monika, Koritno 057, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003019515, reg. št. 27929, izdala UE
Ljubljana. gni-273963
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Šumer Luka, Smolnik 15, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003106658, reg.
št. 138854, izdala UE Ruše. gnp-274031
Tajnik Robert, Ravne 126, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002015687, reg. št. 112, izdala UE
Velenje. gns-274028
Torlak Vladimir, Kunaverjeva ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002035107, reg. št. 36652, izdala UE
Ljubljana. gng-273965
Tovornik Matjaž, Gaji 005, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000181233, reg.
št. 23457, izdala UE Celje. gnx-274348
Turk Franci, Gradišče nad Pijavo Gorico
127A, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001612716, reg. št. 168334,
izdala UE Ljubljana. gne-273967
Vasič Marko, Metava 011A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001278002, reg. št. 113186, izdala UE
Maribor. gnj-274037
Velenšek Zofija, Krakovska cesta 22,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003218045, reg. št. 46251, izdala UE
Domžale. gnf-274241
Zaplotnik Jernej, Planina 018, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000638303, reg. št. 35678, izdala UE
Kranj. gnu-274026
Žura Nataša, Brodarjev trg 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003172471, reg. št. 249283, izdala UE
Ljubljana. gnd-273968

Zavarovalne police preklicujejo
Efekt d.o.o. – v stečaju, Selo 11 D, Črniče,
zavarovalno polico, št. 40303000085, izdala
zavarovalnica KD Življenje, zavarovalnica,
d.d. gnd-273843
Gros Darinka, Šempeterska 24, Kranj,
zavarovalno polico, št. 06101395638.
gnz-274246
Kirn Tatjana, Vel. Brusnice 94, Brusnice,
zavarovalno
polico,
št.
11.016.717.
gng-274115
Knez Saša, Cesta v Teharje 2, Ljubečna,
zavarovalno polico, št. 472573 AO in 417560,
izdala Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d.
gno-274057
Krajnc Bojan, Rošpoh 52, Kamnica,
zavarovalno polico, št. 50500003091, izdala
Zavarovalnica Adriatic Slovenija – fond
polica. m-890
Zaal d.o.o., Kraigherjeva ulica 19B,
Lenart v Slov. goricah, zavarovalno polico,
št. NEZ-023500, 039773, POB-028839,
028849, ZK 1374271. gnl-273735

Spričevala preklicujejo
Adam Nino, Gajeva ulica 17, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, smer medijski tehnik, izdano
leta 2003 in 2004. m-804
Ajd Nadja, Ritoznoj 54, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja šola Slovenska Bistrica, oddelek
ekonomski tehnik, izdano leta 2006. m-855
Aleš Matjaž, Maistrova 10, Maribor,
indeks, št. 93600528, izdala FERI Maribor.
m-816

Ališić Admir, Vojkova cesta 85, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2002 in 2003. gnj-273912
Anabela Rebeka Šeruga, Hrašovčeva
12, Celje, maturitetno spričevalo SŠGT
Celje, smer turistični tehnik, izdano leta
2004. m-908
Anžel Darko, Čolnikov trg 9, Benedikt,
indeks, št. 93621396, FERI MB. m-920
Arko Andrej, Dupleška cesta 41, Maribor,
spričevalo II. letnik, SERŠ MB – smer
elektrikar, elektronik, izdano leta 1994.
m-912
Ašanin Olja, Cesta 1. maja 67, Kranj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2007. gnp-273731
Avdić Maja, Ižanska cesta 438f,
Ljubljana, letno spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005/06. gnb-273870
Avsec Andreja, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1999.
gnk-274161
Bajc Mirjam, Lavtarski vrh 4, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne šole
Kranj. gns-273853
Bajc Nuša, Belsko 42 c, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika, izdal ŠC Postojna
Srednja šola, izdano leta 2005 in 2006.
gnu-273805
Bajraktari Hisen, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, diplomo Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad – Ljubljana, izdana
leta 1994. gnn-273783
Barbo Polona, Mali kal 12, Mirna Peč,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Ekonomske
šole Novo mesto, izdano leta 2003, 2004 in
2005. gnr-273879
Bečan Jožef, Seničica 24a, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo.
gnf-273716
Beganović Jasmina, Krčkova 6, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Maribor, smer trgovec
prodajalec, izdano leta 2004. m-788
Belec Jernej, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1999/00. gnh-273889
Benčina Matija, Polje 17, Ljubljana-Polje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 1999. gnm-274284
Bohak Tadej, Plečnikova 9, Maribor,
spričevalo I. in II. letnika, 2. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2003, 2004. m-876
Bojc Janez, V Dovjež 11, LjubljanaŠentvid, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani, št. 4750, izdana dne 22. 5. 1989.
gnl-274060
Bojković Tajana, Preradovičeva ulica
17 a, Maribor, obvestilo o uspehu 4. letnika
Srednje tekstilne šole, modni oblikovalec,
izdano leta 2002. m-846
Borovnik Stanislav, Ulica Kirbiševih
39, Miklavž na Dravskem polju, zaključno
spričevalo Lesne šole Maribor, izdana leta
1969. m-795
Borštar Simona, Glogovica 2, Šentvid pri
Stični, spričevalo 5. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gns-273778
Bradica Erika, Ulica Moša Pijade 8,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto, Strokovna
zdravstvena in poklicna ter tehniška
kemijska šola, št. I/ZTO-40, izdano 6. 10.
2000, zdravstveni tehnik. gni-273913
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Breskvar Tiller Žiga, Ob zeleni jami 19a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Aškerčeve
gimnazije,
izdano
leta
2004/2005.
gnr-273954
Breznikar Tomaž, Kozjanska cesta 2,
Brestanica, indeks, št. 61243138, Filozofska
fakulteta Maribor. m-906
Brglez Alja, Zg. Ložnica 42, Zgornja
Ložnica, spričevalo II. letnik, 3. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2003. m-877
Busić Sanja, Loška 10, Maribor,
spričevalo I., II., III. in IV. letnika, Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2002, 2003, 2005, 2006. m-915
Cehtl Andrej, Brunšvik 60, Rače,
indeks, št. 29005611, izdala Fakulteta za
gradbeništvo. m-783
Celestina Franc, Zavrh pri Trojanah 2,
Trojane, spričevalo 4. letnika Sredne šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2007. gnx-273798
Cesar Gregor, Grobelce 5, Sveti Štefan,
indeks, št. 12150160628, izdala Višja
prometna šola Maribor. m-791
Cvetko Tatjana, Sp. Duplje 95, Duplje,
diplomo Ekonomske fakultete Borisa Kidriča,
št. 3588, izdana 11. 3. 1981 na ime Hribar
Tatjana. gnb-273924
Čeko Branimir, Pot na Rakovo Jelšo 27,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnv-273800
Čemekovič Dalibor, Cankarjeva 14,
Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika
Ekonomske šole, ŠC Slovenj Gradec.
gns-273753
Dagarin Peter, Suha 25, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2006. gnc-273869
Damše Ana, Laporje 52, Laporje, indeks,
št. 81629495, EPF Maribor. m-903
Dautović Sašo, Kidričeva ulica 023,
Ajdovščina, indeks, št. 63970318, Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gni-273813
Debeljak Blaž, Kungota pri Ptuju 1 a,
Kidričevo, spričevalo I., II., III. in IV. letnika,
Gimnazije Ptuj, izdano leta 2002, 2003,
2004, 2005. m-921
Demšar Borut, Žiri, Prvomajska ulica
14, Škofja Loka, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 2003/04.
gnn-273958
Demšič Barbara, Zg. Hoče 20 a, Hoče,
letno spričevalo IV. letnika, Gimnazije
Maribor, izdano leta 2000. m-898
Dolenc Boris, Demšarjeva cesta
10, Škofja Loka, spričevalo 4. letnika in
maturitetno spričevalo Gimnazije Škofja
Loka, izdani 2001. gnl-273785
Dragun Katja, Gornji trg 54, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo 3. letnika Srednje
oblikovne šole MB, izdano leta 2006.
m-853
Dražumerič Denis, Zelena pot 15a,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Črnomelj, izdano leta 2003. gnv-273925
Drevenšek Zvonko, Pleterje 55, Lovrenc
na Dravskem polju, diplomo Srednje strojne
šole Ptuj, izdane leta 1984. m-897
Drnovšek Aljoša, Polje 31, Zagorje
ob Savi, diplomo Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdana leta 1988. gny-273872
Drobež Nataša, Potok pri Vačah 3, Vače,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
smer aranžarstvo v Ljubljani, izdano leta
2005. gng-274190
Erjavc Klavdija, Nova gora nad Slovensko
Bistrico 99, Slovenska Bistrica, spričevalo
I., II. in III. letnika ter zaključno spričevalo,
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Šolski center Ptuj ekonomske šole, izdano
leta 1998, 1999, 2000. m-900
Eršte Rudolf, Žažar 3a, Horjul, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole
Škofja Loka, izdano leta 1973. gng-273715
Eržen Žiga, Seničica 23, Medvode,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo, izdano leta 2001/02, 2002/03.
gnc-273919
Ferčec Marjan, Sedlašek 48, Podlehnik,
letno spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2007.
m-811
Fetah Zoran, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠC PET, izdano
leta 2001 in 2002. gnk-273911
Filipič Mojca, Koseskega ulica 26,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu III.
gimnazije Maribor, izdano leta 2000. m-805
Forko Davor, Goriška 23 b, Maribor,
indeks, št. 81528103, EPF MB. m-881
Gajšek Eva, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, spričevalo 4. letnika Škofijske
klasične Gimnazije, izdano leta 2007.
gnc-273769
Galič Aleksander, Zlatičeva 15, Koper
– Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano
leta 2006. gno-273882
Gantar Anže, Dolenjska cesta 438,
Škofljica, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 2000, 2001. gnd-274268
Geršak Maja, Rošpoh, Kamnica,
spričevalo III., IV. letnika in zaključni izpit,
Srednje kmetijske šole MB, smer kmetijski
tehnik, izdano leta 1999, 2000. m-947
Godvajs Mihaela, Rakičan, Kotna ulica
15, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Murska
Sobota, št. 1282, izdano 27. 8. 1991 na ime
Forjan Mihaela. gnu-273926
Golavšek Niky, Ulica Zofke Kukovič 20,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo III.
letnika Srednje gradbene šole Maribor, smer
gimnazija, izdano leta 2006. m-944
Golob Jernej, Podkraj pri Mežici 10,
Mežica, maturitetno spričevalo Srednje šole
Muta, izdano leta 2005. gny-273847
Gomboc Matej, Struževo 14f, Kranj,
indeks, št. 230A0174, izdala Strojna
fakulteta. gnc-274344
Gorenšek Renee, Pod lipami 20, Celje,
spričevalo I. in II. letnik, SŠGT Celje – smer
turistični tehnik, izdano leta 2003, 2005.
m-896
Gorinšek Gorazd, Marjeta na Dravskem
polju 94, Marjeta na Dravskem polju,
spričevalo za I. letnik, Srednja gradbena
šola MB, smer slikopleskar, izdano leta
1998. m-870
Grajf Aleksander, Hočko Pohorje 1a,
Hoče, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključni
izpit SKSMŠ Maribor, izdano leta 1983,
1984. m-781
Grajfoner Maja, Radvenci 27, Spodnji
Ivanjci, spričevalo IV. letnika, SKSMŠ MB,
izdano leta 2007. m-945
Grgič Matic, Središka ulica 8, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2003. gnx-273873
Gril Ljubica, Bratislavci 54 a, Polenšak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
ekonomska šola Ptuj, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2001. m-954
Grum Polonca, Sojek 17b, Frankolovo,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole Celje,
smer prometni tehnik, izdano leta 1997,
izdano na ime Košuta Polonca. gnl-274314
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Grum Polonca, Sojek 17b, Frankolovo,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske,
tekstilne, strojne in prometne šole Celje, smer
prometni tehnik, izdano leta 1999, izdano na
ime Košuta Polonca. gnw-274349
Gruškovnjak Simona, Štefana Kovača
20, Beltinci, zaključno spričevalo SCTPU,
izdano v letu 1989/90 na ime Felicijan
Simona. gnx-273848
Hadžić Denis, C. revolucije 2b, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Ekonomske srednje
šole Radovljica. gnu-274101
Haložan Gabrijela, Loperšice 32, Ormož,
spričevalo I., II., III. in IV. letnika in zaključno
spričevalo Srednje kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 1997, 1998, 1999, 2000. m-831
Hat Barbara, Gajeva ulica 11, Maribor,
spričevalo I., II. in III. letnika, Gimnazija in
srednja kemijska šola Ruše, izdano leta
1997, 1998, 1999. m-880
Hedžet Simon, Ulica Staneta Severja
19, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
2003. m-891
Helbel Nives, Ribnica na Pohorju
54 a, Ribnica, spričevalo IV. letnika Srednje
kmetijske šole, smer vrtnar, izdano leta
2004. m-946
Herman Sašo, Lendavska 37c, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2000.
gnu-273851
Hlastec Dušanka, Krištandol 10, Hrastnik,
indeks, št. 61173806, Pedagoška fakulteta
MB. m-852
Holderjan Aljoša, Korenčanova ulica
5, Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2005.
m-932
Horvat Ljubica, C. Proletarskih brigad
63, Maribor, zaključno spričevalo Srednje
gostinske šole Maribor, smer kuhar, izdano
leta 1977. m-790
Hrenko Martina, Ul. talcev 44, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2007. m-818
Hudolin Eva, Sv. Duh 3, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnd-273918
Imeri Blerim, Cankarjevo nabrežje 1,
Piran – Pirano, spričevalo 8. razreda OŠ
Ciril Kosmač Piran. gnk-273765
Iskra Mateja, Šentpeter 35, Otočec,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, upravni tehnik, izdano leta 1990/00.
gnn-273862
Istenič Simon, Reška ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika ter potrdilo o
zaključnih izpitih Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 2005 in 2006.
gnz-273875
Ivanšek Gregor, Trebež 14 a, Artiče,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 2006. gnw-273824
Jager Špehar Irena, Gubčeva cesta 11,
Trebnje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 1995, izdano
na ime Jager Irena. gnb-273770
Jahja Lulizim, Trg Miloša Zidanška 2,
Maribor, letno spričevalo 3. letnika Živilske
šole Maribor, smer pomočnik peka,
slaščičarja, izdano leta 2006. m-793
Jakše Katarina, Glavni trg 13b, Novo
mesto, indeks, št. 81607602, Ekonomsko
poslovna fakulteta – izdan na Turčin
Katarina. gne-273767
Jančar Irena, Gregorčičeva 4, Radenci,
spričevalo o končani OŠ Preska – Medvode,
izdano na ime Bernard Irena. gno-273757

Jankovič Anja, Tomišelj 3, Ig, spričevalo
4. letnika Gimnazije Moste, izdano leta
2006. gnu-274176
Jernejšek Niko, Aškerčeva ulica 10,
Maribor, spričevalo 3. letnika SERŠ v
Mariboru, izdano leta 2007. m-942
Jovičić Žarko, Glavni trg 16, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole
Škofja Loka, izdano leta 2004. gnp-273931
Juvan Eva, Masarykova 17, Domžale,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1997. gnw-274049
Kavčevič Borut, Ulica borcev za severno
mejo 8, Maribor, letno spričevalo II. letnika
Srednje gradbene šole MB – Tehnična
gimnazija, izdano leta 2003. m-917
Kepic Maja, Klanec 35b, Komenda,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra
Rudolfa Maistra Kamnik. gnc-273844
Kitak Robert, Tlake 14, Rogatec, indeks,
št. 81637449, EPF MB. m-830
Klemenčič Janez, Breg pri Temenici
25, Šentvid pri Stični, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske šole. gnu-274226
Klemenčič Martina, Breg pri Temenici
25, Šentvid pri Stični, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske šole, izdano leta 2006.
gns-274228
Klučar Jure, Pod bresti 35, Ljubljana,
indeks, št. 28010558, Fakulteta za
matematiko in fiziko. gno-273732
Knežević Marko, Velika Nedelja 2, Velika
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Elektro šola Ptuj, smer elektronik, izdano
leta 2001. m-955
Kocbek Irena, Gočeva 31, Sv. trojica
v Slov. goricah, maturitetno spričevalo
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1980. m-784
Kocbek Jernej, Dvorjane 35, Spodnji
Duplek, spričevalo gimnazijske mature,
izdala III. gimnazija Maribor leta 2005.
gnc-274169
Kolar
Marjan,
Trg
Pohorskega
bataljona 9, Kisovec, spričevalo o končani
OŠ, OŠ Nove Fužine, izdano leta 1996.
gnm-274134
Korpar Amadeja, Mezgovci ob Pesnici
4 a, Dornava, indeks, št. 81640450, EPF
Maribor. m-956
Kos Tatjana, Cankarjeva ulica 25,
Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Celju, izdano
leta 1988, izdano na ime Požlep Tatjana.
gnk-273761
Koselj Boštjan, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1994.
gno-273857
Kosi Milan, Razlagova 34, Ljutomer,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske šole
ŠC Ptuj. gnk-274111
Košir Til, Vinogradniška 24, Ankaran –
Ankarano, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper, izdano leta 2006. gnt-274252
Kotnik Mateja, Gmajna 25b, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
poklicne in ekonomske šole. gnz-273846
Kotnik Mateja, Gmajna 25b, Slovenj
Gradec, potrdilo o opravljeni poklicni
maturi Srednje poklicne ekonomske šole.
gnb-273845
Kovač Marina, Vrhovci, Cesta 12/26,
Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole
Ljubljana, izdana leta 1967 na ime Kovač
Marinka Marija. gnd-274018
Kovač Marina, Vrhovci, Cesta 12/26,
Ljubljana, strokovni izpit Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 1969 na ime
Kovač Marinka Marija. gnz-274021
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Kovač Petra, Novi dom 62a, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Trbovlje,
izdano leta 2006. gns-273803
Kovič Polona, Jesenje 24, Kresnice,
letno spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2004, 2005 in 2006. gnn-274008
Krajnc Aleš, Borova vas 25, Maribor,
spričevalo Osnovne šole Prežihov Voranc,
Maribor, izdano leta 1994. m-856
Kramberger Jernej, Sp. Porčič 18, Lenart
v Slov. goricah, letno spričevalo 4. letnika
Srednje gradbene šole v Mariboru, obvestilo
in spričevalo o poklicni maturi, smer gradbeni
tehnih, izdano leta 2004, 2004. m-939
Krečič Elizabeta, Poreče 20, Podnanos,
spričevalo o končani OŠ Osnovne šole
Borisa Kidriča Ajdovščina, izdano leta
1985/86, izdano na ime Ergaver Elizabeta.
gnj-273887
Kužnik Dejan, Belokranjska cesta 63,
Novo mesto, potrdilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006.
gnn-273733
Lakovnik Gorenec Gal, Preglov trg
11, Ljubljana, indeks, št. 28030772,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnk-273990
Lampe Teja, Vajngrlova 9, Maribor,
indeks, št. 81648959, EPF MB. m-851
Lečnik Maks, Stojnci 6, Markovci,
spričevalo 8. razreda OŠ Videm pri Ptuju,
izdano leta 1980/81. gnr-274104
Ledinek Marjan, Št. Janž 83, Radlje
ob Dravi, diplomo št. 596 Srednje šole
tehnično naravoslovne usmeritve Ravne na
Koroškem. gnj-273762
Leskovar Mario, Ulica heroja Šlandra 11
a, Maribor, indeks, št. 93558997, Fakulteta
za strojništvo MB. m-935
Levpušček Peter, Tolminski lom 8, Most
na Soči, indeks, št. 93597097, FERI MB.
m-832
Logar Manica, Vrbica 2/c, Ilirska Bistrica,
letno spričevalo 4. letnika EŠŠ Boris Kidrič
Ljubljana, Dislocirana enota Postojna,
izdano 1983, izdano na ime Smrdelj Manica.
gnx-273923
Logar Nada, Ul. Veljka Vlahoviča 43,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Gimnazije in srednje kemijske šole v Rušah,
izdano leta 1997, 1998 in 1999. m-815
Lorber Boštjan, Štatenberg 56, Makole,
spričevalo 2. letnika in zaključni izpit SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1998. m-802
Lorber Matjaž, Majšperk 62, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Ptuj, izdano leta 2006. gnu-274251
Lorber Petra, Ptujska cesta 39,
Pragersko, indeks, št. 93534816, Fakluteta
za strojništvo MB. m-938
Lorenčič Dijana, Cesta proletarskih
brigad 60, Maribor, spričevalo II. letnika,
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 2002. m-927
Lovišček Petra, Josipa Makuca 18,
Solkan, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Nova Gorica, smer gimnazija, izdano
leta 2000. gne-273721
Majcen Bojana, Na gmajno 21, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 1., 2. in
3. letnika Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2004, 2005 in 2006. m-807
Majer Peter, Jablance 39a, Zgornja
Korena, spričevalo III. in IV. letnik in diploma,
SERŠ MB, izdano leta 1985, 1986. m-869
Majerič Darinka, Podvinci 80, Ptuj,
spričevalo o poklicni maturi Ekonomske
šole, smer ekonomski tehnik SŠC Ptuj,
izdano leta 2003. m-863

Makovec Miha, Gradišče pri Vipavi
37, Vipava, indeks, št. 42053006,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gnx-274298
Malić Zlatko, Železnikova 10, Maribor,
spričevalo Srednje gradbene šole MB,
dokazilo o šolski izobrazbi, poklic tesar,
izdano leta 1986. m-929
Mankoč Slavica, Resslova 5, Koper –
Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole v Piranu. gnq-273855
Markač Alenka, Zgornji Košaki 62 A,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Osnovna šola Ivana Cankarja Maribor,
zaključno spričevalo 6. razreda, izdano leta
1983. m-883
Marolt Andrej, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje glasbene in baletne šole,
gimnazijski program. gns-273903
Marolt Luka, Polje 8, Ljubljana, spričevalo
3. letnika Srednje medijske in grafične šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnj-274187
Marš Urban, Močle 9, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo 1. letnika Srednje strojne in
poslovne šole PTI-ST-121-07, izdano leta
2007 v Mariboru. m-797
Matela Tomaž, Froleh 12 a, Sv. Ana v
Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu SKSMŠ, za poklic obdelovalca kovin
v Mariboru, izdano leta 1994. m-895
Matijević Martina, Dragomer, Stara cesta
11, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3.
letnika Srednje upravno administrativne šole
Ljubljana, izdano leta 1998. gns-273928
Medved Damijan, Župančičeva 15,
Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovno-komercialna šola Celje, dne 22. 2.
2002. gnx-274223
Merc Nives, Štrafelova ulica 19, Ptuj,
šolski izkaz 8. razreda OŠ Mladika Ptuj,
izdano leta 2003. gnw-274099
Mesec Lenka, Janka Ulriha 16,
Velenje, maturitetno spričevalo Poslovnokomercialne šole Celje, izdano 25. 6. 1979.
gnp-274256
Mešić Zijad, Morje 17, Fram, spričevalo
3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2007.
m-812
Milošević Svetlana, Vojašniški trg 8,
Maribor, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2006. m-789
Mittag Luka, Ljubljanska cesta 115, Novo
mesto, maturitetno spričevalo Gimnazija
Novo mesto, izdano leta 2003. gnq-273730
Močnik Gregor, Golo 92, Ig, spričevalo
4. letnika Srednje šole tehniških strok Šiška,
izdano leta 2006. gnz-274171
Muršič Jana, Jamova ulica 21, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika II. Gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2004, 2005. m-892
Murtić Veldijana, Novi log 13, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika GESŠ Trbovlje,
program gimnazija, izdano leta 2005/06.
gnw-273849
Nastovski Kostadin, Goriška 61,
Velenje, indeks, št. 30026110, Fakulteta za
zdravstvene vede MB. m-919
Nedelko Alan, Dolga vas, Glavna
ulica 118, Lendava – Lendva, indeks, št.
61131556, Filozofska fakulteta. m-9925
Neškovič Maja, Borova vas 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Osnovna
šola Draga Kobala, Maribor, spričevalo 8.
razreda, izdano leta 1994. m-899
Nikolić Tanja, Panonska ulica 9, Maribor,
spričevalo 2. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 2007. m-808
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Novak Mateja, Cvetna ulica 19, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ, OŠ Tišina,
izdano leta 2002. gnt-273852
Novak Mojca, Kalce 30a, Logatec,
indeks, št. 98029401, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gnh-274164
Novak Sanja, Šmartinska cesta 22a,
Ljubljana, izkaz OŠ Vide Pregarca Ljubljana,
izdano leta 1993. gne-274142
Novoselec Igor, Slovenska cesta
81, Središče ob Dravi, diplomo Srednje
kovinarske metalurške šole Ptuj, smer
avtomehanik, izdana leta 1986. m-810
Obrecht Matevž, Ulica Matije Murka 40,
Maribor, indeks, št. 81627817, EPF. m-923
Omanović Muharem, Ulica Ruške čete
16, Ruše, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne šole, program frizer, Maribor,
izdano leta 2002. m-829
Orešnik Angelika, Cesta na Grad 34,
Sevnica, spričevalo 5. letnika SŠGT Novo
mesto, izdano leta 2005. gni-274113
Orlovčič Alen, Užiška 5, Ljutomer,
spričevalo 5. letnika SPTŠ Murska Sobota,
smer elektrotehnik elektronik. gnv-273850
Osmani Hafija, Uskoška 98, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo III. letnik, Srednja
trgovska šola Maribor, smer ekonomski
tehnik, izdano leta 2007. m-887
Partlič Simona, Novo naselje 13, Bistrica
ob Dravi, spričevalo I., II. in III. letnika, smer
zdravstveno varstvo – zdravstveni tehnik,
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1991, 1992, 1993. m-914
Pavoković Bojan, Dušanova 7, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
kmetijska šola MB, poklic voznik, izdano
leta 1972. m-862
Perčič Katarina, Loka pri Žusmu 56, Loka
pri Žusmu, spričevalo 2. letnika Poslovno
komercialne šole Celje, izdano leta 2007.
gnc-273794
Perko Sebastjan, Ulica Ane Galetove
4, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnj-274237
Perko Sebastjan, Ulica Ane Galetove
4, Grosuplje, potrdilo o opravljeni poklicni
maturi Srednje upravno-administrativne
šole, izdano leta 2004. gnu-273876
Perne Luka, Nova vas 19, Preddvor,
spričevalo 2. letnika Tehnični center Kranj,
izdano leta 2004. gnu-273826
Perovšek Robert, Zgornja Slivnica
3B, Šmarje-SAP, spričevalo 3. in 4. letnik
Šole za elektrotehniko in računalništvo.
gnh-273714
Pesek Aleš, Kamenškova 28, Maribor,
indeks, št. 93534355, T.VS MB. m-937
Petek Ksenija, Precetinci 31 a, Mala
Nedelja, indeks, št. 81618127, EPF v
Mariboru. m-835
Petreska Meri, Svetelova 8, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v MB, izdano leta 1992,
1993. m-948
Petrič Andrej, Ulica Olge Mohorjeve
009, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Šentvid, izdano leta 2004 in
2005. gns-273728
Piciga Platis Niko, Vojsko 26, Vodice,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2006. gnj-273737
Pilipović Dušan, Ulica herojev Mašere in
Spasića 2, Maribor, indeks, št. 93605958,
Fakulteta za gradbeništvo. m-913
Pirnat Darja, Zgornje Gameljne 44/a,
Ljubljana Šmartno, letno spričevalo 4. letnika
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Ekonomske šole Domžale, izdano leta 1979,
št. mat. lista 161, izdano na ime Pirc Darja.
gnw-273874
Pivk Neža, Rakulk 46, Žiri, spričevalo 1.,
2., 3. in 4. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2004, 2005, 2006 in 2007.
gnu-273776
Plavčar Uroš, Stari grad 68, Makole,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor, smer kmetijski tehnik, izdano leta
1998. m-775
Poglajen Goran, Ulica Ruške čete 2/a,
Ruše, maturitetno spričevalo, Gimnazija in
srednja kemijska šola, Ruše, izdano leta
2000. m-904
Poklukar Tončka, Poljšica 5a, Zgornje
Gorje, spričevalo o opravljeni maturi Srednje
zdravstvene šole Jesenice, izdano leta 1978,
izdano na ime Soklič Tončka. gni-273763
Poljanšek Davor, Gospodinjska ulica
21, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ivan Cankar Ljubljana, izdano
leta 1978 in 1979. gnp-273781
Pondelak Tamara, Mala vas 27a, Sveti
Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu
Kmetijske šole Ptuj. gnp-273756
Posega Luka, Prečna ulica 24, Kranj,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 2002. gnh-274039
Potisk Niko, Zrkovska cesta 136, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2003. m-809
Potokar Monika, Žalna 36, Grosuplje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljubljana
– Šiška, izdano leta 2006. gnz-273771
Praprotnik Jan, Čufarjeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Euro šole,
izdano leta 2006 in 2007. gnm-273859
Prašnikar Daniela, Reška ulica 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
agroživilske šole, smer veterinarski tehnik,
izdano leta 1998. gnh-273814
Prhaj Jure, Ponikve 96, VidemDobrepolje, indeks, št. 19435501, izdala
Ekonomska fakulteta. gnt-274002
Prijatelj Sandi, Velike Češnjice 15,
Šentvid pri Stični, spričevalo 2. letnika
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta
1996. gnx-273723
Prtenjak Roman, Na Lazih 008, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
2007. gnk-273811
Pugelj Martina, Koseze 39, Ilirska
Bistrica, indeks Srednje ekonomske in
poslovne šole Koper. gnw-274274
Rajterič Maja, Zevnikova 6, Ljubljana,
indeks, št. 04034314, izdala Fakulteta za
upravo. gnn-274183
Rampre Blaž, Vrazova 38, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Osnovne šole
Draga Kobala, spričevalo 9. razreda, izdano
leta 2006. m-934
Rampre Denis, Halefova ulica 5, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo 2. letnika
Srednje strojne šole v MB, izdano leta 2007.
m-841
Rantuša Monika, Ulica Staneta Severja
9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano
leta 1994. m-943
Ratej Tanja, Lačna gora 27, Oplotnica,
spričevalo I., II., III. in IV. letnika in spričevalo
o poklicni maturi Srednje šole za gostinstvo
in turizem Maribor, smer turizem, izdano leta
2004, 2005, 2006, 2007, 2007. m-931
Ravšl Tadeja, Stantetova ulica 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Ptuj, smer upravni tehnik,
izdano leta 1998. m-910
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Razumić Tihomir, Bratovanci 25, 47282
Kamanje, Hrvaška, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Borisa Kidriča Novo
mesto, izdano leta 1991. gnt-273777
Rems Danica, Meninska ulica 11,
Kamnik, maturitetno spričevalo in spričevalo
3. letnika Srednješolskega centra Rudolfa
Maistra Kamnik, Gimnazija, izdano leta
1983 in 1984, izdano na ime Fišer Danica.
gnz-273796
Ribič Nataša, Ulica Veljka Vlahoviča 29,
Maribor, indeks, št. 81618475, EPF MB.
m-940
Rojc Jure, Ulica heroja Bračiča 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem MB,
smer turistični tehnik, izdano leta 1999.
m-836
Rojko Darja, Zgornji Duplek 37 A, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole pedagoške in kulturne usmeritve
v Mariboru, smer učitelj razrednega pouka,
izdano leta 1987. m-882
Rožič Megi, Vipolže 98, Dobrovo v Brdih,
maturitetno spričevalo Škofijske gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2006. gnl-274135
Sagadin Sara, Ljubljanska ulica 29,
Maribor, spričevalo 4. letnika, Gimnazije
srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2007. m-930
Selan Matevž, Dobrunjska cesta 36d,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2003. gni-273988
Sever Lara, Remškarjeva cesta 024,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. letnika
Aškerčeve gimnazije, izdano leta 2006.
gny-273722
Simonič Nina, Borova vas 25, Maribor,
spričevalo II. letnika, Srednje šole za
gostinstvo in turizem, Maribor, smer turistični
tehnik, izdano leta 1995. m-916
Slabe Uroš, Lošca 8, Vrhnika, spričevalo
1. letnika Gimnazija Jurij Vega Idrija, izdano
leta 1995. gnh-273789
Slatinek Ana, Stranska vas 50, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
1., 2. in 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, izdano na ime
Korenčan Ana. gnm-273759
Slatinek Ana, Stranska vas 50, Dobrova,
spričevalo o zaključnem izpitu Emona efekta
v Ljubljani, izdano leta 1999, izdano na ime
Korenčan Ana. gnl-273760
Slokar
Boštjan,
Lokavec
158b,
Ajdovščina, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole Postojna – mehanik vozil in
voznih sredstev, izdano leta 1990 in 1991.
gns-273878
Smrekar Jure, Ulica 8 februarja 30,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3.
letnika Srednje strojne šole Maribor, izdano
leta 2005. m-933
Striković Maja, Zgornje Pirniče 019G,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
in potrdilo o opravljeni poklicni maturi
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo.
gnr-273729
Strnad Uroš, Trata 29a, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2005. gnn-273808
Strupar Krnc Katarina, Fram 88, Fram,
spričevalo 2. letnika, Škofijske gimnazije, A,
M, Slomška, izdano leta 2007. m-941
Strupar Marijan, Makedonska 39,
Maribor, diplomo Gradbene srednje šole B.
Kraigherja, leta 1985, smer gradbinec II.
m-828
Sušić Nezir, Pokopališka 38, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in

osebnih storitev Ljubljana, izdana leta 1988.
gng-273815
Svenšek Silva, Vrazov trg 2, Ptuj,
zaključno spričevalo Kmetijske šole Ptuj,
smer pomočnik, gospodinja, izdano leta
2001. m-817
Šabeder Barbara, Delavska ulica 17,
Ceršak, spričevalo 3. letnika I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 2004. m-801
Šauperl Primož, Ulica Katarine Mede
8, Maribor, indeks, št. 29018363, Strojna
fakulteta MB. m-952
Šauperl Viktorija, Sp. Ročica 12,
Benedikt, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja ekonomska šola MB, izdano leta
1983. m-861
Šijan Maja, Na prehodu 4, Maribor,
spričevalo 4. letnika SŠPKU Maribor, izdano
leta 1989. m-819
Škafar Vlado, Rašiška 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazija
Poljane, izdano leta 1987. gnr-273929
Škrjanec Miran, Stročja vas 71, Ljutomer,
spričevalo Delavske univerze Ormož, izdano
leta 2004. gnc-274119
Škrjanec Simona, Mosta 5a, Komenda,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
1989, 1990 in 1991. gnt-273802
Škrlec Tadeja, Kog 74, Kog, spričevalo
za I. letnik Srednje šole za oblikovanje MB,
smer frizer, izdano leta 2007. m-845
Šoltić Nataša, Šercerjeve brigade 7,
Maribor, spričevalo o uspehu za I. letnik
in obvestilo o uspehu za 2. letnik Srednje
trgovske šole Maribor, smer upravni tehnik,
izdano leta 2000, 2001. m-782
Šomen Jože, Ulica pohorskega bataljona
33, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. in 4.
letnika ter diploma SKSŠ Maribor, smer
strojni tehnik, izdano leta 1984, 1985.
m-878
Špindler Aleksandra, Gornja Lokvica
1a, Metlika, spričevalo o opravljeni poklicni
maturi Srednje šole Črnomelj, izdano leta
2002. gnt-274281
Štrakl Mojca, Štrekljeva ulica 44, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole Maribor, izdano leta 1997/98.
m-803
Šubelj Nadižar Špela, Gobarska pot
15, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo 1. in 2.
letnika Gimnazije Moste, izdano leta 2003
in 2004. gnk-274236
Taljan Blaž, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gnw-273774
Tement Uroš, Spuhlja 91, Ptuj, indeks,
št. 12150160600, izdala Višja prometna šola
Maribor. m-787
Teržan Polona, Na Poljanah 35, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1991.
m-776
Tetičkovič Sebastijan, Vukovski vrh
39, Jarenina, spričevalo poklicne mature,
Srednje ekonomske šole MB, izdano leta
2004. m-875
Tič Frešer Irena, Ul. Pohorskega odreda
6, Slovenska Bistrica, diplomo izdano 17. 6.
1981, št. 2833/80.81 na ime Tič Irena.
gnb-274270
Tisel Leja, Na zelenici 12, Celje,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika I. Gimnazije
v Celju, izdano leta 2001, 2002 in 2005.
gnp-273806
Tomazin Peter, Košenice 44, Novo
mesto, letno spričevalo 3. in 4. letnika ter
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maturitetno spričevalo, izdano leta 1998/99,
izdal Šolski center Novo mesto, program
strojni tehnik, II/S-1201. gng-273865
Tomšič Tina, Florjanska ulica 44c,
Sevnica, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Brežice, izdano leta 2005 in
2006. gnt-273827
Trampuš Špela, Barletova cesta 15,
Medvode, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje biotehniške šole v Ljubljani, izdano
leta 2003, 2004 in 2005. gnd-273718
Trampuš Špela, Barletova cesta 15,
Medvode, spričevalo o končani OŠ Preska
Medvode. gne-273717
Trampuš Živa, Škofjeloška cesta 20,
Medvode, spričevalo poklicne mature, izdal
CDI Univerzum leta 2006. gnn-273883
Trček Alenka, Korte 135, Izola – Isola,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tehniške
šole Koper, izdano leta 2003 in 2005.
gnt-273752
Tripković Tamara, Cafova 2, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Osnovna
šola Franc Rozman Stane MB, izdano leta
2004. m-850
Uranjek Janja, Ljubljanska cesta 14 a,
Rače, obvestilo o uspehu o poklicni maturi in
potrdilo o opravljeni poklicni maturi, Srednja
ekonomska šola Maribor, leta 2007, 2007.
m-827
Valantič Nataša, Grgar 101, Grgar,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Izola, smer turistični tehnik.
gnp-273856
Valenčič Sara, Rozmanova 24, Ilirska
Bistrica, spričevalo SŠOF, izdano leta
2003/04. gnw-274249
Valenčič Sara, Rozmanova 24, Ilirska
Bistrica, spričevalo SŠOF, izdano leta
2004/05. gnv-274250
Vehar Sandra, Pečinska 57, LjubljanaPolje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 2004/05.
gnf-274091
Vidic Janja, Klek 1a, Trbovlje, spričevalo
o zaključnih izpitih in zaključenem
zadnjem letniku za leto 2006/07, izdala
Srednja strokovna in poklicna šola Celje.
gnk-274286
Vidmar Gregor, Triglavska 45, Bled,
spričevalo in obvestilo o poklicni maturi
Ekonomske gimnazije in srednje šole
Radovljica, izdano v šolskem letu 2003/04.
gnr-274254
Vidmar Maša, Polzela 189, Polzela,
obvestilo o poklicni maturi Vrtnarske šole
Celje, smer aranžerski tehnik, izdano leta
2007. gnv-273775
Vrečič Peter, Ulica Lizike Jančar 15,
Maribor, spričevalo I., II. in III. letnik Srednje
elektro šole in računalniška MB, smer
elektrikar-energetik, izdano leta 1985, 1986,
1987. m-833
Vršič Barbara, Trnovska vas 51 a,
Trnovska vas, indeks, št. 61235825,
Pedagoška fakulteta MB, podiplomskega
študija. m-864
Vujović Marko, Slovenska cesta 55c,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2001. gnd-274243
Zajfrid Dušan, Indrustrijska ulica 22,
Bistrica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Osnovna šola Ivanka Oranjek, Celje,
izdano leta 1986. m-854
Založnik Tamara, Cankarjeva 11, Celje,
spričevalo 1. in 3. letnika SŠGT Celje, smer
gostinski tehnik, izdano leta 1995 in 1998.
m-798
Zaner Nataša, Dragučova 45 b, Pernica,
spričevalo o poklicni maturi in obvestilo

o uspehu, Ljudska univerza Ptuj, smer
predšolska vzgoja, izdano leta 2007. m-865
Zaner Nataša, Dragučova 45 b, Pernica,
indeks, št. I/595, Ljudska univerza Ptuj.
m-866
Zapušek Mirjana, Cesta Železarjev 34,
Jesenice, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za profil medicinska sestra, izdalo
Osnovno zdravstvo Gorenjske, dne 18. 12.
1986, št. 1/XIV-86, izdano na ime Čikojević
Mirjana. gne-274296
Zbil Simona, Sp. Sečovo 85a, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Abitura d.o.o., smer trgovec, izdano leta
2002. gni-273738
Zidar Aljaž, Kerenčičeva 6, Maribor,
spričevalo I., II., III. in IV. letnika, Srednje
gradbene šole, Tehnična gimnazija, izdano
leta 2003, 2004, 2005, 2006. m-949
Zorec Maksimiljan, Črmljenšak 30,
Voličina, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ MB, potrdilo zaključnega izpita in
spričevalo 4. letnika iste šole, izdano leta
1992, 1992. m-893
Zrnec Milena, Dolnja Počehova 2 a,
Pesnica pri Mariboru, spričevalo 3. letnika
Srednje trgovske šole MB, izdano leta 1981.
m-847
Zupan Mitja, Pivka 23, Naklo, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevala 1., 2., 3. in
4. letnika Srednje biotehniške šole v Kranju.
gnr-273754
Zver Urša, Janežovski Vrh 37, Destrnik,
spričevalo 4. letnika Euro šola – Gimnazija,
izdano leta 2007. gno-273807
Žabkar Pavla, Ulica Anke Salmičeve
67, Leskovec pri Krškem, diplomo Srednje
zdravstvene šole Novo mesto, izdana leta
1977. gnr-273779
Žerak Matjaž, Cerovec pod Bočem 53 b,
Rogaška Slatina, indeks, št. 93525584,
FERI MB. m-889
Žerjav Rok, Mladinska ulica 11, Brežice,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije
Brežice, izdano leta 2002, 2003, 2004 in
2005. gnc-273819
Žnidarič Komar Neno, Cesta 24. junija
76, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Euro šola, izdano leta 2001 in
2002. gnx-273948
Žnidaršič Petra, Koroška cesta 221,
Kamnica, spričevalo 3. in 4. letnika ter
zaključni izpit Srednje ekonomske šole v
Mariboru, izdano leta 1992, 1993. m-779
Žokalj Nejc, Bevkova ulica 3, Brežice,
indeks, št. 81611863, EPF MB. m-951
Žrlič Janez, Slovenska vas 44, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske in trgovske šole
Brežice, izdano leta 2000. gnk-274261
Žuna Marjan, Čretniška ulica 52, Poljčane,
spričevalo II. letnik, Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2005. m-857
Županc Uroš, Dol pri Borovnici 51,
Borovnica, spričevalo 4. letnika Šolskega
centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo, izdano leta 2000. gnq-273780

Drugo preklicujejo
Ačko Vesna, Globoko ob Dravinji 30,
Makole, študentsko izkaznico, št. 61190360,
Filozofska fakulteta Maribor. m-922
Adrinek
Robert,
Kocenova
ulica
2, Rogatec, študentsko izkaznico, št.
93622887, FERI MB. m-918
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Arhanič Zvonko, Podjavorškova 3, Celje,
delovno knjižico, reg. št. 17069/70, serija C
št. 914482, izdana v Celju dne 23. 9. 1970.
gnq-273863
Babić Suzana, Hotinjska cesta 20,
Orehova vas, študentsko izkaznico, št.
71154320, Pravna fakulteta. m-867
Baus Mojca, Primožičeva ulica 010,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 010763,
Ministrstvo za notranje zadeve. gnt-273727
Benkič Mihael, Zelena ulica 3, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 21050044,
FDV. gnp-273881
Bersha Sandra, Zlatoličje 27 A, Starše,
vozno karto, št. 10831, izdal Veolia transport,
smer Zlatoličje-MB. m-888
Birsa Luka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63000139, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gns-274328
Bizjak Alenka, Ručigajeva 2, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 30800770, izdala
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru.
m-794
Blagojević Velibor, Kvedrova cesta
030, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19398111, Ekonomska fakulteta.
gnb-273720
Bosilj Sanja, Pri vrtnariji 57, Maribor,
delovne knjige, št. 28285, izdane leta 2006
v Mariboru. m-837
Boškovič David, Maistrova ulica 11,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 61194164,
Filozofska fakulteta MB. m-936
Brečević Dunja, Mlinska pot 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-273787
Brečević Đani, Mlinska pot 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-273799
Bučar Andrej, Brodaričeva ulica 2,
Metlika, delovno knjižico. gnk-273786
Budimlić Admir, Naselje heroja Maroka
23, Sevnica, študentsko izkaznico, št.
71157530, Pravna fakulteta Maribor. m-849
Bunič Sandi, Ulica talcev 14, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnr-273854
Čeh Petra, Štefana Kovača 10, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 61191103,
Pedagoška fakulteta Maribor. m-901
Čuš Marko, Rimska ploščad 23, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61144723,
izdala Pedagoška fakulteta, smer glasb.
pedagogika. m-799
Dautović Sašo, Kidričeva ulica 023,
Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
63970318, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnj-273812
Djukić Svjetlana, Industrijska 20, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61217218,
Filozofski fakulteti, Univerza Maribor.
m-838
Erklavec Darja, Štebijeva cesta 16,
Ljubljana, vozno karto, št. 1534, izdal LPP.
gnv-274275
Fesel Andreja, Ulica o polju 40, Muta,
študentsko izkaznico, št. 71163889, Pravna
fakulteta. gnf-273816
Filej Marija, Jarmovec 4, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 61195198,
Pedagoška fakulteta Maribor. gnh-273739
Filej Marija, Jarmovec 4, Dramlje,
študentsko izkaznico, št. 61195198,
Pedagoška fakulteta. gnz-274271
Gajšek Rene, Loke 33, Trbovlje, delovno
knjižico. gnq-273755
Gegaj Sabit, Opekarska 7, Koper –
Capodistria, dovolilnico št. 18133, veljavnost
do 31. 10. 2008. gns-274103
Gogala Ana, Tomšičeva 40, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 01003406, izdala
Pedagoška fakulteta. gns-274253
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Goričan Dušan, Tepanje 98, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 61126213,
Filozofska fakulteta. m-950
Goršek Aljaž, Ul. Ilije Gregoriča 10,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93593950,
izdala FERI. m-778
Gregorič Petra, Pot čez gmajno
13, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19453919, Ekonomska fakulteta.
gnm-273784
Gun, Simon Mirkov s.p., Pristaniška ulica
43B, Koper – Capodistria, osnovno licenco
skupnosti št. 6103. gnk-274061
Haberman Sašo, Trubarjeva 73, Celje,
študentsko izkaznico, št. 26106118,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnq-273880
Hrastovec Uroš, Sp. Rečica 141 a,
Laško, študentsko izkaznico, št. 61239090,
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-909
Jadralni
klub
Ljubljana,
Livada
31, Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01-03-1766/56-93 za čol z reg. oznako
PI-121. gny-273772
Karenčič Karmen, Veluščkova 5, Maribor,
delovne knjige, št. 20089, izdaja leta 2002 v
Mariboru. m-953
Kerčmar Matejka, Križevci 147, Križevci,
študentsko izkaznico, št. 93601226,
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-886
Kerčmar Tina, Miklošičeva ulica 51,
Murska Sobota, študentsko izkaznico,
št. 25006807, Fakulteta za arhitekturo.
gnu-273801
Ketiš Miha, Vrečova ulica 7, Gornja
Radgona, mesečno vozovnico št. MA-01013.
gne-274117
Kirn Jure, Cesta Adama Dušaka 6,
Hrastnik, delovno knjižico. gnf-273791
Klinar Nejc, Rodine 2, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 64060605, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnw-274199
Klopčič Ksenija, Pod ostrim vrhom 37,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 61174771,
Pedagoška fakulteta MB. m-868
Kobola Vika, Šalka vas 173, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 31220068,
Fakulteta za farmacijo. gnd-273768
Kogovšek Mojca, Levstikov trg 7,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
06040046, izdala Fakulteta za socialno
delo. gnt-273927
Kokol Marko, Ulica 17. julija 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81637528, EPF
MB. m-840
Korošec Tina, Bobovo pri Šmarju 10a,
Šmarje pri Jelšah, študentsko izkaznico, št.
21040439, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnf-274166
Kos Ines, Zagernikova 6, Maribor,
delovne knjige, št. ni. m-879
Kos Špela, Cilenškova 37, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 04031042, izdala
Fakulteta za upravo. gnh-273864
Koser Mojca, Hočko Pohorje, Hoče,
študentsko izkaznico, št. 61174445,
Filozofska fakulteta MB. m-871
Kovač Marko, Vogelna ulica 010,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71060696,
Biotehniška
fakulteta.
gnu-273726
Kramberger Denis, Sp. Vaška pot 28a,
Maribor, delovno knjižico, št. 2735, izdana
leta 1991 v Mariboru. m-813
Kranjc Tomaž, Polana 8, Jurklošter,
delovno knjižico. gnd-273793
Krštinc Andrej, Prapreče 21, Straža,
študentsko izkaznico, št. 64050097,
Fakulteta za elektrotehniko. gne-273817
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Krušnik Andrej, Breznikova cesta
059, Domžale, študentsko izkaznico, št.
63030303, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnl-273810
Kurade Klavdija, Zagreb, Hrvaška,
študentsko izkaznico, št. 51037481,
izdala Fakulteta za kmetijstvo Maribor.
gnc-273719
Lazović Svetlana, Na zelenici 4, Celje,
delovno knjižico. gne-273792
Legan Asja, Štularjeva 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01002370, izdala
Pedagoška fakulteta. gnv-274300
Leohar Simon, Glinška ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202340, izdala
Pravna fakulteta na ime Tomaževič Simon.
gne-273917
Lešnik Darko, Rošnja 16, Starše, potrdilo
o opravljenem preklic potrdila o opravljenem
voz. dov. za viličarja, št. 395/ST, Delavska
Univerza MB. m-902
Lipovec Tea, Poljšica 30, Zgornje Gorje,
delovno knjižico. gnj-274262
Ljoki Teuta Hana, Rodičeva ulica
33, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19457430, Ekonomska fakulteta.
gns-273828
Lukman Jernej, Šolska ulica 31,
Središče ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
93613078, Fakulteta za strojništvo. m-894
Makovec Miha, Gradišče pri Vipavi 37,
Vipava, študentsko izkaznico, št. 42053006,
izdala Akademija za likovno umetnost.
gny-274297
Marković Matej, Ljubljanska cesta 31,
Domžale, delovno knjižico. gni-273788
Mesarec Luka, Čobčeva 5, Hoče, vozno
karto, št. 10048, izdal Veolia transport.
m-858
Mesec Simon, Sv. Lenart 17, Selca,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka. gnz-273821
Mesner Dušan, Bolkova ulica 15b,
Radomlje, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-04240-00/95.
gne-273867
Mesner Dušan, Bolkova ulica 15b,
Radomlje, evidenčni list za jadrnico IZ 1887,
št. 01-03-239/1-2001. gnf-273866
Mesner Dušan, Bolkova ulica 15b,
Radomlje, potrdilo za upravljanje z radijsko
postajo VHF/DSC, št. 02/09-1746/00.
gnd-273868
Mihevc Klara, Poštni vrt 16, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico št. 00576, izdal
Naklo d.o.o., Logatec. gni-274263
Mihić Jelena, Ulica Janeza Puharja 1,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 21060394,
izdala Fakulteta za družbene vede.
gny-274272
Mlakar Rado, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, službeno izkaznico, št.
012785, Ministrstvo za notranje zadeve.
gnp-274056
Mustafić Marjetič Jasmin, Breg pri
Polzeli 45, Fram, študentsko izkaznico,
št. 26105908, Fakulteta za gradbeništvo.
gnv-273725
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnice: Ukrajina – tretje
države, z oznako 804/11, št. 0796331,
Ukrajina – tranzitna, z oznako 804/03, št.
0752670. gnm-274059
Obradović Jelena, Letonjeva 6, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61197978, izdala
Filozofska fakulteta v Mariboru. m-796
Ornik Polona, Loka 5, Starše, študentsko
izkaznico, št. 6123131, Pedagoška fakulteta
v Mariboru. m-786

Pečanec Danijela, Borova vas 11,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61223648,
Pedagoška fakulteta MB. m-872
Pejić Rade, Strmeckijeva 18, Ljubljana,
delovno knjižico. gnj-274012
Pivec Marjetica, Brezje 11a, Poljčane,
delovna knjižica reg. št. 11406, ser. št.
118490, izd. 26. 7. 1976 v Slovenski Bistrici,
izdano na Pučnik Marjetica. m-873
PLANETA d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje,
št. 99289936443, izdano na Dmitrović
Snežana. gnw-273724
Porš Aleksandra, Cankova 77, Cankova,
študentsko izkaznico, št. 61198478, izdala
Pedagoška fakulteta Maribor. gnx-274273
Potočnik Robert, Poljska cesta 10,
Spodnji Duplek, delovna knjiga, št. 1088,
izdana leta 1990 v Mariboru. m-907
Predanič Simona, Kolodvorska 4 a,
Krško, študentsko izkaznico, št. 61164343,
Pedagoška fakulteta. m-842
Predanič Simona, Kolodvorska 4 a,
Krško, študentsko izkaznico, št. 61164343,
Pedagoška fakulteta. m-842
Prhaj Jure, Ponikve 96, VidemDobrepolje, študentsko izkaznico, št.
19435501, izdala Ekonomska fakulteta.
gnr-274004
Prometni
inšpektorat
Republike
Slovenije, Tržaška 19a, Ljubljana, službeno
izkaznico inšpektorja, reg. št. 1066, izdal
Prometni inšpektorat RS dne 31. 1. 2006 na
ime Jurij Kos. gnt-273860
Prometni inšpektorat Republike Slovenije,
Tržaška 19a, Ljubljana, kontrolno kartico
nadzornega organa, št. 4070500000001/0,
izdana na ime Jurij Kos, glavni inšpektor,
izdal Prometni inšpektorat RS. gnk-273861
Pušenjak Nataša, Cezanjevci 11f,
Ljutomer,
študentsko
izkaznico,
št.
61243448, izdala Pedagoška fakulteta.
m-814
Puškar Jasmina, Cesta 24. junija 72B,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-273773
Rakuša Žiga, Sveti Tomaž 20, Sveti
Tomaž, vozno karto, št. 9964, izdal Veolia,
smer Sv. Tomaž – Ptuj – Sv. Tomaž. m-884
Rešek Kristina, Cankarjeva 3, Krško,
študentsko izkaznico, št. 61172971, Univerza
MB – Pedagoška fakulteta. m-860
Rižner Aljoša, Drevenškova 3, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. 81583335, izdala
EPF Maribor. m-806
Rogelja Anže, Tržaška cesta 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-273877
Ručigaj Blaž, Murnova ulica 31, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 12130081460,
Višja strokvna šola za poštni promet in
telekomunikacije. gnn-274058
Rudan Branka, Za tremi ribniki 3, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81632646, EPF
MB. m-885
Rupnik Matjaž, Kolarjeva ulica 36,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19833431, izdala Ekonomska faklteta.
gnl-273885
Simčič Ivan, Sušak 25, Jelšane, delovno
knjižico. gng-273790
Smerdu Andrej, Tomšičeva ulica 10,
Postojna, delovno knjižico. gnh-273764
Stankovič Aleš, Geršakova ulica 16,
Maribor, certifikat št. 016733, za prevoz
nevarnega blaga v cestnem transportu,
izdaja 10. 4. 2007, od IVD Maribor p.o.
m-926
Stankovič Jasna, Frana Kovačiča 1,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61241844,
Pedagoška fakulteta Maribor. m-905
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Sušnik Tjaša, Demšarjeva 19, LjubljanaŠentvid, delovno knjižico. gnd-273818
Šerbinek Lea, Zlatoličje 117 a, Starše,
študentsko izkaznico, št. 61241529,
Filozofska fakulteta. m-924
Šibilja Jerneja, Meža 156b, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 21060602, izdala
Fakulteta za družbene vede. gnv-274175
Šilec Katja, Slape 14, Ptujska Gora,
študentsko izkaznico, št. 61241617,
Pedagoška fakulteta Maribor. m-911
Šink Simona, Znojile 7b, Čemšenik,
študentsko izkaznico, št. 22064550, izdala
Fakulteta za šport. gnt-274027
Škof Dejan, Borova vas 2, Maribor,
delovno knjižico št. 12195, izdana leta 1998
v Mariboru. m-777
Škrobar Mitja, Šentjane 69, Portorož
– Portorose, vpisni list za čoln, št.
26251-00186/2005 za čoln z reg.
oznako PI-66 in vpisni list za čoln št.
26251-00190/2005 za čoln z reg. oznako
PI-2772. gnn-273758
Šoštarić Mateja, Pivolska c. 44, Hoče,
študentsko izkaznico, št. 21040873,
Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
m-859
Špiclin Frančišek, Cesta v Gorice 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-273871

Štanta Vasja, Vrtojba, Pod Lazami 70,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
63990331, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnu-274126
Štrafela Petra, Dornava 109, Dornava,
študentsko izkaznico, št. 61209484,
Filozofska fakulteta MB. m-843
Šutalo Ivor, Šetalište 13. divizije 44,
Reka, Hrvaška, študentsko izkaznico, št.
21060772, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnw-274174
Tancoš Tadej, Prvačina 219, Prvačina,
študentsko izkaznico, št. 19436379, izdala
Ekonomska fakulteta. gnr-274029
Trogrlić Dijana, Cesta 14. divizije 1,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 71163728,
izdala Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru.
m-780
Vaupotič Katja, Rošnja 58b, Starše,
študentsko izkaznico, št. 61232619, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-785
Verzelak Matjaž, Zalog pri Šempetru 5,
Šempeter v Savinjski dolini, kartico voznika
št. 1070500009283000. gnk-273886
Veselko Katarina, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 1806102,
izdala Filozofska fakulteta. gnb-274295
Voljč Štefan, Verd 185, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 63030080,
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Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnm-273809
Vrčko Mojca, Ob gozdu 18, Lenart v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
61210446, Pedagoška fakulteta MB.
m-844
Wyss Jasmina, Pot na Zajčjo goro 76,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 71157570,
Pravna fakulteta MB. m-848
Zaplotnik Špela, Zg. Jezersko 36,
Zgornje Jezersko, študentsko izkaznico, št.
50200310, Teološka fakulteta. gnf-273820
Zemljič Zmago, Perhavčeva ulica 14,
Maribor, službeno izkaznico, št. 009598-1,
izdana 28. 12. 2005, izdalo Ministrstvo za
notranje zadeve. m-800
Zografski Andrej, Mihov štradon 1, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19459722,
Ekonomska fakulteta. gnr-273829
Zorko Jasna, Grajska pot 2a, Leskovec
pri Krškem, študentsko izkaznico, št.
93613302, izdala Fakulteta za strojništvo.
m-792
Žnidar Sandra, Utik 49, Vodice, študentsko
izkaznico, št. 41051948, Fakulteta za organizacijske vede Kranj. gnj-274062
Žunko Uroš, Hrastje 57, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. 93603907,
Fakulteta za gradbeništvo. m-928
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Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Druge objave sodišč
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6697
6708
6710
6717
6722
6723
6726
6727
6732
6733
6735
6735
6737
6737
6739
6739
6740
6740
6741
6742
6742
6744
6744
6744
6745
6747
6747
6751
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