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Leto XVII

Javni razpisi
Št. 66305-27/2007

Ob-27424/07

Dopolnitev in sprememba
Na podlagi 44. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2,
23/07 – popr., 41/07 – popr. in št. 114/06
– ZUTPG), 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni
list RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino in socialne zadeve,
št. 66305-27/2007/1 z dne 1. 10. 2007, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
objavlja dopolnitev in spremembo javnega
razpisa za podelitev koncesij za institucionalno varstvo starejših z dne 3. 8. 2007 (Ur.
l. RS, št. 70/07).
1. Četrta točka javnega razpisa za podelitev koncesij za institucionalno varstvo
starejših (Ur. l. RS, št. 70/07) se spremeni
tako, da se glasi:
»V skladu s sklepom ministrice,
št. 66305-27/2007/01 z dne 25. 9. 2007, ministrstvo razpisuje koncesijo za skupaj okvirno 1600 mest za starejše osebe (uporabniki) in sicer okvirno 150 mest za leto 2008,
okvirno 500 mest za leto 2009 in okvirno
950 mest za leto 2010.«
2. Tretja alineja 5. točke se spremeni
tako, da se glasi:
»Koncesija pod C: za območje preostalih
upravnih enot v Republiki Sloveniji za okvirno
1000 mest za starejše osebe (uporabniki).«
3. Prvi odstavek 13. točke se spremeni
tako, da se glasi:
»Ponudniki morajo svojo ponudbo na
javni razpis predložiti koncedentu osebno ali
priporočeno po pošti, do 26. 11. 2007. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo prispele
na sedež MDDSZ, Ljubljana, Kotnikova 5,
do 26. 11. 2007, do 14. ure.«
4. Prvi odstavek 14. točke se spremeni
tako, da se glasi:
»Odpiranje ponudb bo dne 28. 11. 2007,
ob 10. uri, v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 / IV nadstropje.«
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 430-103/2007/2
Ob-27345/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06 in 66/07) in 12.
poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), objavljamo

javni razpis
za sofinanciranje izdelave občinskih
podrobnih načrtov za urejanje romskih
naselij
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za razvoj romskega naselja,
– izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje in prenovo romskega naselja.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu: na javni razpis se lahko
prijavijo občine, na ozemlju katere živi romsko prebivalstvo. Vlogi mora občina predložiti izjavo romskega svetnika o sodelovanju
romske skupnosti pri urejanju prijavljenega
naselja. Vsaka občina z romskih prebivalstvom lahko na razpisu prijavi ureditev enega romskega naselja.
3. Merila za izbor
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih:
– dosedanje aktivnosti občine pri urejanju romske problematike na območju občine
(v obdobju zadnjih 5 let šteto od dneva objave javnega razpisa), največ 45 točk,
– inovativni pristop pri spodbujanju povezovanja okoliškega in romskega prebivalstva pri iskanju optimalnih rešitev urejanja
prijavljenega romskega naselja, največ 25
točk,
– participacija Romov pri urejanju obravnavanega romskega naselja, največ 15
točk,
– velikost prijavljenega romskega naselja, največ 15 točk.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
okvirno 40.000,00 EUR.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa. Komisijo imenuje minister za okolje in prostor.
Na javnem razpisu bodo izbrane štiri občine, po ena za naslednja območja: Spodnje Posavje, Bela Krajina, Prekmurje in
Dolenjska.
Najvišji možen znesek sofinanciranja posamezne občine je 10.000,00 EUR. Občina
mora v okviru lastne udeležbe in na podlagi

drugih virov zagotoviti najmanj 50% udeležbo pri financiranju vseh stroškov, ki se
štejejo za priznani stroški sofinanciranja po
tem razpisu.
7. Oblika in vsebina vloge
Popolna vloga vsebuje:
– izpolnjeno prijavo na javni razpis za
sofinanciranje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za urejanje romskih
naselij,
– izjavo romskega svetnika o sodelovanju romske skupnosti pri urejanju prijavljenega naselja,
– izpolnjen vzorec pogodbe, vsaka stran
mora prijavitelj parafirati.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev:
občina mora sprejeti občinski podrobni načrti najkasneje do 10. 10. 2008, sredstva
bodo prejemnikom nakazana do konca novembra 2008.
9. Predložitev vlog
Vloge se oddajajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z
oznako »Ne odpiraj – vloga-razpis: Sofinanciranje izdelave občinskih podrobnih načrtov za urejanje romskih naselij«. Na hrbtni
strani morata biti napisana naziv in naslov
prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
2. 11. 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je na zadnji dan roka oddana na
pošto kot priporočena pošiljka ali če je do
14.30 oddana v glavni pisarni Ministrstva za
okolje in prostor.
S predložitvijo vloge se šteje, da prijavitelj sprejema vse pogoje, merila in ostala
določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o izvrševanju proračuna RS.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo 6. 11. 2007, s pričetkom ob 12.30,
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska cesta 21, Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu

Stran

6802 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik
pri kontaktnih osebah: Valentina Lavrenčič, tel. 01/478-72-14, faks 01/478-70-10,
e-pošta: valentina.lavrencic@gov.si in pri
Petri Ložar, tel. 01/478-70-59, e-pošta: petra.lozar@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 316-51/2007
Ob-27609/07
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007, Proračuna
Republike Slovenije za leto 2008, Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06, 66/07) in 12. poglavja Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07)
objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje nepovratnih finančnih
spodbud po pravilu »de minimis« za
izvajanje energetskih pregledov in
pripravo investicijske dokumentacije v
fazi načrtovanja za projekte učinkovite
rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo).
2. Predmet razpisa: je dodeljevanje finančnih spodbud po pravilu »de minimis«
za naročilo izvajanja energetskih pregledov
in priprave investicijske dokumentacije v fazi
načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov
energije.
3. Upravičenci do prijave
Razpis je namenjen pravnim osebam
ne glede na pravni status, organizacijo ali
lastništvo in samostojnim podjetnikom posameznikom (v nadaljevanju Podjetja), ki
se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in
storitev in nameravajo v letu 2007 ali 2008
naročiti izvedbo energetskega pregleda ali
pripravo investicijske dokumentacije v fazi
načrtovanja za naložbe v projekte učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije.
Ker se izvaja javni razpis po pravilu »de
minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de
minimis (Uradni list EU L 379/5) ne morejo
sodelovati:
– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojskega sektorja,
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
EU (UL C 340, 10. 11. 1997),
– podjetja, ki delujejo na področju premogovništva,
– podjetja, ki so po pravilu »de minimis«
v obdobju zadnjih 3 let, vključno s pričakovano pomočjo na tem razpisu, pridobila več
kot 200.000 € (podjetja, ki delujejo na področju cestnega prevoza blaga in potniškega
prometa 100.000 €).
Poleg teh, na razpisu ne morejo sodelovati podjetja, ki:
– so v stanju kapitalske neustreznosti v
skladu s predpisi o finančnem poslovanju
podjetij,
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– je zoper njih s pravnomočno odločbo
sodišča začet stečajni postopek, postopek
prisilne poravnave ali likvidacije,
– imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ob oddaji vloge za dodelitev spodbude
prejemajo ali so v postopku pridobivanja
finančne pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki
so bolj podrobno navedeni v razpisni dokumentaciji, so:
– lastništvo ali upravljanje objekta na katerem se bo izvajal energetski pregled oziroma investicija v projekt učinkovite rabe ali
rabe obnovljivih virov energije,
– sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem,
– celotna poraba energije v objektu energetskega pregleda (stavbi oziroma več stavbah), je v preteklem letu znašala najmanj
300 MWh,
– ocenjena vrednost investicije v projekt
učinkovite rabe energije oziroma rabe obnovljivih virov energije znaša nad 10.000 €,
– vlagatelj v zadnjih petih letih za predlagani objekt energetskega pregleda od
Ministrstva ni prejel sredstev spodbude za
izvedbo energetskega pregleda oziroma v
zadnjih treh letih ni prejel sredstev spodbude za pripravo investicijske dokumentacije
v fazi načrtovanja za investicije v projekte
učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih
virov energije,
– vlagatelj nima neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom.
5. Merila za dodelitev spodbud: spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam
po vrstnem redu njihove oddaje na pošti, do
porabe razpisanih sredstev. Bolj natančno
so način obravnave vlog, merila za določitev
popolnih vlog in višina sofinanciranja, ki glede na porabljeno energijo objekta energetskega pregleda znaša od 800 € do 8.500 €,
za pripravo investicijske dokumentacije pa
glede na ocenjeno višino investicije v projekt
učinkovite rabe energije ali rabe obnovljivih
virov energije od 350 € do 8.000 €, določeni
v razpisni dokumentaciji.
6. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje U R E in
O V E« je za ta razpis predviden skupni znesek 120.000 € s predvideno porabo 20.000 €
v letu 2007 in 100.000 € v letu 2008.
7. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca novembra 2008.
8. Rok v katerem lahko predlagatelji predložijo vloge in način predložitve vlog
Za vsakokratno odpiranje vlog bodo
upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov najpozneje en delovni dan pred odpiranjem do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele
po poteku roka za posamezno odpiranje,
bodo obravnavane na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev
razpisa.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
biti poslane na naslov Ministrstvo za okolje in
prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe
in obnovljivih virov energije, Dunajska 47,
1000 Ljubljana, in jasno označene z imenom
in naslovom prosilca, napisom “Vloga – Ne
odpiraj!”, z navedbo predmeta sofinanciranja
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Iz poštne štampiljke na ovojnici
mora biti razviden čas oddaje vloge na pošti
(dan, ura, minuta). Če iz štampiljke na ovojnici ne bosta razvidna ura in minuta oddaje,

se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri.
Osebno prinesene vloge ne bodo sprejete,
vloge v nepravilno označenih ovojnicah bodo
izločene in vrnjene pošiljateljem.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v petek, 9. novembra 2007. Drugo odpiranje je predvideno v ponedeljek 17. decembra 2007 in tretje
v ponedeljek 18. februarja 2008, v okviru
razpoložljivih sredstev razpisa. Vsa odpiranja bodo potekala na Ministrstvu za okolje in prostor, ob 14.30. Odpiranja ne bodo
javna. Podatek o višini preostalih sredstev
za morebitna naslednja odpiranja, bo 30
dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv
na spletni strani »www.aure.si« in po tel.
01/478-70-62.
Prosilci bodo po vsakem odpiranju vlog
obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci
dobijo na spletni strani »www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne
dokumentacije s spletne strani, se lahko o
osebnem dvigu dogovorijo telefonsko na
številki 01/478-70-62. Telefonske klice z najavo dviga razpisne dokumentacije za naslednji dan na naslovu Ministrstva na lokaciji
Dimičeva 12, Ljubljana, bo v torek in četrtek
v tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog
od 7.30 do 12.30 sprejemal Dragotin Živkovič, pri katerem bo možen dvig dokumentacije. V tednu pred vsakokratnim odpiranjem
vlog, bodo vsakodnevno od 8. do 12. na isti
številki na voljo tudi dodatne informacije v
zvezi z razpisom.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 108/2007-32
Ob-27613/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06 in 66/07) in 12.
poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 50/07), objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s
področja prostorskega načrtovanja v
letu 2008
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdaje knjig s področja prostorskega
načrtovanja. Namen razpisa je promocija urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega
načrtovanja (prostorsko načrtovanje).
Predmet sofinanciranja so knjige z naslednjimi vsebinami s področja prostorskega
načrtovanja:
– urbanistično načrtovanje in arhitekturno oblikovanje na slovenskem,
– normativi in standardi pri urbanističnem načrtovanju,
– sodelovanje javnosti pri pripravi prostorskih aktov,
– oblikovanje podeželskih naselij na območju Slovenije,
– celovita prenova naselij na območju
Slovenije,
– razpršena poselitev na območju Slovenije.
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Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske
dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).
Premet sofinanciranja niso:
– leposlovna literatura,
– periodične publikacije,
– izidi magistrskih nalog v knjižni obliki,
– prevodi,
– učbeniki,
– ponatisi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
oseba, ki deluje na območju Republike Slovenije in samostojni podjetnik, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– ima ustrezno dokazilo o registraciji
(kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES) iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Društva morajo predložiti
overjeno stran njihovega statuta, iz katerega izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko
dejavnost,
– predloži izjavo, da bo izdaja knjig, ki
jo prijavlja, v celoti realizirana najkasneje v
oktobru 2008,
– predloži recenzentsko predstavitev
knjige. Recenzent mora biti priznan strokovnjak s področja vsebin prijavljene knjige
in imeti najmanj enak znanstven naziv kot
avtor,
– predloži izjavo, da za kritje stroškov, ki
bodo predmet sofinanciranja Ministrstva za
okolje in prostor, v letu 2008 ni prejel sredstev iz drugih virov državnega proračuna,
– predloži izjavo, da (prijavitelj oziroma
njegov zakonit zastopnik) ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti,
– predloži izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem
položaju ter ni bil s pravnomočno sodbo v
katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– predloži izjavo, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je predlagatelj, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS dajatve.
3. Merila za izbor
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih: (1) prispevek knjige in inovativnost
pristopa za razvoj in kvaliteto prostorskega
načrtovanja (2) številčni obseg in dostopnost
naklade (3) kvalitativna ocena avtorja.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
okvirno 35.000,00 EUR.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in razdelitev sredstev

Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala komisija, ki vodi postopek javnega razpisa.
Komisijo bo imenoval minister za okolje in
prostor.
Premet sofinanciranja so računalniška
oblikovanja besedila za tisk, tiskarski stroški
in stroški lektoriranja, ki so nastali v času
veljavnosti pogodbe o sofinanciranju. Avtorski honorar pisca knjige, likovna dela oziroma drugi avtorski honorarji niso predmet
sofinanciranja. Predmet sofinanciranja niso
stroški izdaje knjig na elektronskem mediju.
Prijave, ki ne bodo dosegla praga 65
točk, ne morejo biti predmet sofinanciranja.
Znesek sofinanciranja se določi na naslednji način:
Stroški tiskanja in vezave = 0,35 EUR na
avtorsko polo (A)
Računalniški prelom = 33,00 EUR na
avtorsko polo (B)
Stroški lektoriranja = 31,00 EUR na avtorsko polo (C)
Dotacija = (št. avtorskih pol x naklada x
A) + (št. avtorskih pol x B) + (št. avtorskih
pol x C)
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige ne more presegati 8.000,00 EUR. Če bo upravičencev
do subvencij več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem
delež subvencioniranja znižal v sorazmerno
enakem odstotku.
Minister za okolje in prostor bo na predlog strokovne komisije sprejel sklep o sofinanciranju posamezne knjige. Izvajalec
bo izdajo knjige izvedel v skladu z opisom,
navedenim v razpisni dokumentaciji in Ministrstvu za okolje in prostor izročil 5 izvodov
knjige v primeru, da bo naklada knjige dosegla 100 izvodov, 15 izvodov knjige v primeru, da bo naklada knjige dosegla nad 100 do
500 izvodov in 30 izvodov knjige v primeru,
da bo naklada presegla 500 izvodov.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v roku 8 dni pri Ministrstvu za okolje
in prostor, Direktorat za prostor vloži pritožbo, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog za dodelitev sredstev.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi predlagatelji.
7. Oblika in vsebina prijave
Prijavitelji morajo prijavo oddati na razpisnem obrazcu »Prijava na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja knjig s področja prostorskega načrtovanja«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno Prijavo na javni razpis za
sofinanciranje izdajanja knjig s področja prostorskega načrtovanja v 2008,
– dokazilo o registraciji iz katerega je
razvidno, da je prijavitelj registriran za izdajateljsko dejavnost. Dokazilo mora odražati
aktualno stanje in ne sme biti starejše od
šestih mesecev. Društva morajo predložiti
overjeno stran njihovega statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo izdajateljsko
dejavnost. Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik
pridobil sam in jih ni potrebno prilagati,
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe,
– recenzentska predstavitev knjige,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis,
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– originalna izjava prijavitelja, da bo izdaja knjig, ki jo prijavlja, v celoti realizirana
najkasneje v oktobru 2008,
– originalna izjava prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja
Ministrstva za okolje in prostor v letu 2008
ni prejel sredstev iz drugih virov državnega
proračuna,
– originalna izjava prijavitelja, da (prijavitelj oziroma njegov zakonit zastopnik) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– originalna izjava prijavitelja, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju ter ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– originalna izjava prijavitelja, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je
predlagatelj, ki ima sedež v tujini, poravnal
v RS dajatve.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev
je do konca novembra 2008.
9. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja
več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni
kuverti in za vsako vlogo predložiti popolno
razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo oddane po pošti, morajo biti
oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Ministrstva za okolje
in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, z
oznako »Ne odpiraj – vloga – razpis »javni razpis za sofinanciranje izdajanja knjig
s področja prostorskega načrtovanja v letu
2008«. Na hrbtni strani morata biti napisana
naziv in naslov prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
2. 11. 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je na zadnji dan roka oddana na
pošto kot priporočena pošiljka ali če je do
14.30 oddana v glavni pisarni Ministrstva za
okolje in prostor.
S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj sprejema vse pogoje, merila in ostala
določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Prispele vloge bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o izvrševanju proračuna RS.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo 6. 11. 2007, s pričetkom ob 12.30,
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 21, Ljubljana.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.

Stran

6804 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Petra Ložar, tel.
01/478-70-59, faks 01/478-70-10, e-pošta:
petra.lozar@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 454/07
Ob-27623/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1), Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, uradno prečiščeno besedilo ZSNNPK-UPB1)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev programov
poklicnega usposabljanja, ki jih bo v
letu 2008 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 8,
oznaka JPR8-USP-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je sofinanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih
in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva: zvišanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja; spodbujanje vključevanja izvajalcev
javnih kulturnih programov in projektov v
izobraževalne procese, izboljšanje delovnih
razmer zaposlenih in samozaposlenih na
področju kulture; spodbujanje povezovanja
izvajalcev na področju kulture; spodbujanje
kritičnega in strokovnega vrednotenja kulture; oblikovanje novih produkcijskih možnosti
na področju kulture; podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in prodornih
programov in projektov v mednarodnem prostoru; programsko in poslovno sodelovanje
med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh
z mednarodnimi partnerji; povečanje izkoriščenosti razpoložljive javne infrastrukture in
zaposlenih kadrov v javnih zavodih.
Program je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe programov usposabljanja na naslednjih področjih: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti, vizualne
umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in
mediji. Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije s statusom pravne osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2008. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Odgovorna oseba predlagatelja projekta
je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa
kulturno organizacijo, oziroma posameznik
v vlogi avtorja.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega programa poklicnega usposabljanja
ne sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 12.000 €.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so nevladne ali zasebne nepridobitne
organizacije na področju umetnosti in knjige,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji ali so stanovske organizacije za področje medijev, ki se poklicno
ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno
dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da
ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– prijavljajo do dva programa poklicnega
usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod točko 2 projektnega razpisa 8;
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v
izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v
javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2007, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2008 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev za področja, ki so predmet razpisa,

imenuje minister. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih
vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov), razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih
sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
4. Razpisni kriteriji:
aktualna in kakovostna ponudba
predavateljev poklicnega
usposabljanja
reference predlagatelja in
posameznikov na razpisnih
področjih, ki so udeleženi pri
organizaciji, vodenju in izvedbi
programa
izkazovanje izvirne zasnove
in ustvarjalnosti v pristopu in
izvedbi; stopnja celovitosti in
zaokroženosti; tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve projekta
predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
stopnja predlagane finančne
soudeleženosti predlagatelja z
lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
glede na obseg in vsebino realno
ovrednoten ter uravnotežen
projekt
obseg programa in predvidena
dostopnost (število, struktura
udeležencev); predvidena
udeležba udeležencev vsaj na
regionalni ravni
projekt, ki mu ni moč pripisati
pretežne komercialne
naravnanosti
stopnja deficitarnosti programa
poklicnega usposabljanja
programi predlagateljev, ki imajo
z organizacijo izobraževalnih
programov večletne izkušnje
in njihova prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru
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5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja
Najvišje možno število prejetih točk za
projekt je 100 točk, financirani so lahko tisti
projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Izmed
projektov, ki bodo prejeli več kot 81 točk
bodo izbrani tisti projekti predlagateljev, ki
bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje. Višina odobrenih sredstev za projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk za
posamezen projekt (od 81 do 100 točk), od
števila projektov, ki bodo presegli prag 81
točk, obsega in finančne zahtevnosti projekta.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projek1
Društva, ki delujejo v javnem interesu,
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tnega razpisa 8 (JPR8-USP-2008), znaša:
164.138 €. Okvirne razpisne vrednosti po
razpisnih področjih so naslednje:
6.1 Uprizoritvene umetnosti: 42.150 €,
6.2 Glasbene umetnosti: 18.430 €,
6.3 Vizualne umetnosti: 31.308 €,
6.4 Intermedijske umetnosti: 30.500 €,
6.5 Knjiga: 34.120 €,
6.6 Mediji: 7.630 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
8. Razpisni rok: razpis se prične 12. 10.
2007 in zaključi 12. 11. 2007.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (originalna izjava
o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki
3.1).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–2,
– zahtevane obvezne priloge, navedene
v prijavnem obrazcu 1.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
10. Oddaja in dostava predlogov
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih, ki so neločljiv del
tega razpisa, in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 12. 11. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis 8 z oznako JPR8-USP-2008
in z obvezno navedbo Programi poklicnega
usposabljanja in področja, na katero vloga
sodi. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 12. 11. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
Uprizoritvene umetnosti: Mojca.Jan-Zoran@gov.si
Glasbene umetnosti: Biserka.Mocnik@gov.si
Vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si
Intermedijske umetnosti: Matjaz.Sekoranja@gov.si
Knjiga: Natasa.Bucik@gov.si
Mediji: Tjasa.Urankar-Dornik@gov.si
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 12. 10.
2007 do 12. 11. 2007 oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljubljani na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju,
17. 10. 2006, ob 11. uri.
12. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
vpogled v razpisno dokumentacijo je omogočen v vložišču ministrstva (Maistrova
10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
16. 11. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Št. 453/07
Ob-27624/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo ZUJIK-UPB1), Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Uradni list RS, št. 14/03, uradno prečiščeno besedilo ZSNNPK-UPB1)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov za
delovanje mreže multimedijskih centrov,
ki se bodo v letu 2008 sofinancirali
iz integralnih sredstev proračuna
Republike Slovenije, Ministrstva za
kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 7 z
oznako JPR7-MMC-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa
V okviru tega razpisa se financira:
1.1. Delovanje programa multimedijskih
centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije: sredstva so namenjena programom
posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne
kulture, v smislu decentralizacije tovrstne
ponudbe, večje dostopnosti do tovrstnih
orodij in vsebin ter višje ravni ustvarjalnega
dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. V letu 2008 bodo
sredstva namenjena predvsem zagotavljanju delovanja programa multimedijskih centrov: to pomeni povečanje števila dnevnih
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uporabnikov v posameznih multimedijskih
centrih, povečanje števila intermedijskih in
multimedijskih dogodkov, povečanje števila
izvedenih delavnic ter seminarjev za usposabljanje in izobraževanje s področja kreativne rabe IKT tehnologije.
1.2. Delovanje regijskih kulturnih centrov:
financira se predvsem dejavnosti, ki so vezane na delovanje regijskih kulturnih središč.
Del sredstev bo tako namenjen tistim dejavnostim multimedijskih centrov, ki so vezane na vzpostavitev in vzdrževanje regijskih
kulturnih portalov in na zagotavljanje oskrbe
s kulturnimi informacijami iz regije oziroma
na sodelovanje z društvi, organizacijami in
javnimi zavodi s področja kulture iz določene
regije. V letu 2008 bodo sredstva namenjena
predvsem zagotavljanju delovanja regijskih
kulturno-informacijskih središč. Cilj je povečati število predstavljenih kulturnih institucij,
predvsem v povezavi z njihovim delovanjem
na posameznih regijskih spletnih portalih,
kakor tudi informiranje o drugih kulturnih sub
jektih, dogodkih in dejavnostih v regijah ter
povezovanje v nacionalni kulturni portal.
2. Upravičene dejavnosti in upravičeni
stroški
2.1. Upravičene dejavnosti v okviru sofinanciranja programov posameznih multimedijskih centrov
Upravičene dejavnosti, sofinancirane iz
integralnih sredstev proračuna RS, so stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se
nanašajo na naslednje kulturne dejavnosti
posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali obnova opreme
in prostorov niso upravičeni stroški):
2.2.1. Multimedijski centri:
– dogodki, prireditve, festivali intermedijskih stvaritev na multimedijski način;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje
na področju intermedije;
– potni stroški in stroški nastanitev za
gostovanja pri izvedbi multimedijskega programa;
– raziskave in razvoj programskih aplikacij;
– obveščanje in oglaševanje;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT;
– oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru multimedije;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z
namenom razvijanja digitalne kulture.
2.2.2. Regijski kulturni centri:
– dogodki, prireditve, festivali, kamor je
vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
– svetovanje, poučevanje, izobraževanje
z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih portalov;
– potni stroški in stroški nastanitev za
goste, ki pomagajo razvijati portale;
– raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih
portalov;
– obveščanje in oglaševanje v regiji z
namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi;
– spodbujanje kreativnega dela z IKT za
kulturne subjekte iz regij;
– multimedijske in internetne podporne
dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
– delavnice, seminarji, srečanja ipd. z
namenom neformalnega izobraževanja,
povezovanja in združevanja kulturnih sub
jektov v regijah.
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3. Razpoložljiva finančna sredstva in višina zaprošenih sredstev
3.1. Razpoložljiva finančna sredstva
Okvirno so za razpis na razpolago naslednja sredstva:
Multimedijski
centri (proračunska
postavka 6113)
Regijski kulturni
centri (proračunska
postavka 5789)
Skupna višina okvirno
razpoložljivih sredstev

66.587,00 EUR
100.914,00 EUR
167.501,00 EUR

3.2. Višina zaprošenih sredstev
V tem razpisu so zneski za upravičene
dejavnosti, navedene v 2. poglavju besedila
javnega razpisa, omejeni na najvišji zaprošeni znesek za vsakega predlagatelja do
višine 17.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih upravičenih stroškov pro
jekta.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Prijavitelji, ki so upravičeni za sodelovanje na razpisu:
– so nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne
organizacije) oziroma občinski javni zavodi
s področja kulture v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da
Ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– zagotavljajo javen, prost in brezplačen
dostop do centra, njegovih dejavnosti in do
sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava, da predlagatelj zagotavlja
javen, prost in brezplačen dostop do centra,
njegovih dejavnosti in do sodobne informacijske tehnologije za kreativno delo);
– zagotavljajo, da je prijavitelj upravljavec ali najemnik prostorov, kjer bo potekala
dejavnost centra (obvezno dokazilo: kopija
pogodbe ali drugega pravnega dokumenta
o upravljanju prostorov, najemu oziroma o
njegovem lastništvu);
– zagotavljajo stalno prisotnost strokovne osebe za delo z uporabniki (minimalna zahtevana usposobljenost: poznavanje
uporabe interneta, osnovnih uporabniških
programov, poznavanje vzpostavitve videokonferenc), ki bo v času delovanja centra
stalno prisoten v prostoru in bo zagotavljal
strokovno svetovanje, pomoč pri delu ter
nadzor in legalno uporabo opreme in aplikacij (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju stalne prisotnosti
strokovne osebe za delo z uporabniki);
– zagotavljajo dostop do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 6 dni v tednu, vsaj 6 ur dnevno (obvezno dokazilo:
podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju dostopa do informacijsko-komunikacijske opreme vsaj 6 dni v tednu, vsaj 6 ur
dnevno);
– zagotavljajo stalno varovanje opreme
(obvezno dokazilo: kopija pogodbe s pravno
osebo, ki zagotavlja stalno varovanje opreme);
– zagotavljajo financiranje povezave do
svetovnega spleta (obvezno dokazilo: kopija
pogodbe s pravno osebo, ki zagotavlja povezavo do svetovnega spleta);
– zagotavljajo, da ne zaprošajo za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki

jih bo v letu 2008 že sofinanciralo Ministrstvo za kulturo (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem, da ne zaprošajo
za sofinanciranje istih programov ali projektov, ki jih bo v letu 2008 že sofinanciralo
Ministrstvo za kulturo);
– zagotavljajo, da zaprošajo za sredstva,
ki ne presegajo 70% celotne vrednosti za
program posameznega multimedijskega
centra in da zaprošena višina ne presega
17.000 EUR (obvezno dokazilo: podpisana
in žigosana izjava o tem, da zaprošajo le do
70% celotne vrednosti za program centra
in da zaprošena višina ne presega 17.000
EUR);
– zagotavljajo, da kandidirajo na tem
razpisu le z enim predlogom (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o tem,
da kandidirajo na tem razpisu le z enim
predlogom);
– izkazujejo pripravljenost za povezovanje v mrežo multimedijskih centrov vseh
statističnih regij Slovenije (obvezno dokazilo: podpisana in žigosana izjava o pripravljenosti za povezovanje v mrežo multimedijskih centrov vseh statističnih regij
Slovenije) oziroma, da so že vključeni v
obstoječo mrežo multimedijskih centrov
(obvezno dokazilo: kopija vpisa/navedbe
o vključenosti v mrežo M3C na internetni
strani) ter pripravljenost za aktivno sodelovanje pri različnih projektih v mreži multimedijskih centrov;
– zagotavljajo, da bodo do konca leta
2008 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih
vključili v regijski kulturni portal in zagotovili prenos informacij na nacionalni kulturni portal (obvezno dokazilo: podpisana in
žigosana izjava o tem, da bodo do konca
leta 2008 priskrbeli informacije čim več delujočih kulturnih subjektov iz svoje regije, jih vključili v regijski kulturni portal in
zagotovili prenos informacij na nacionalni
kulturni portal);
– zagotavljajo oskrbo s kulturnimi informacijami iz svoje regije oziroma zagotavljajo sodelovanje z društvi, organizacijami in
javnimi zavodi s področja kulture iz regije,
iz katere prihajajo predlagatelji (obvezno dokazilo: navedba vpisanih kulturnih subjektov
iz svoje regije v obliki kopije z internetnih
strani centra);
– zagotavljajo, da so v primeru sofinanciranja Ministrstva za kulturo v preteklih letih izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti
(obvezno dokazilo: podpisana in žigosana
izjava o izpolnjevanju svojih pogodbenih
obveznosti do Ministrstva za kulturo v preteklih letih).
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog
neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih
in prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v
primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2007
(nerealizacija programa, dela programa ali
projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev.
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6. Razpisni kriteriji:
Splošni kriteriji

Opis kriterija

Ustreznost projekta

Možno št.
točk

Doseženo
št. točk

30

Kakovost predlaganega
programa

Kakovost predlaganega
programa prijavitelja

Izkazovanje izvirne
zasnove

Ustvarjalnost v pristopu in
izvedbi programa

Aktualnost ponudbe

Raznovrstna in kakovostna
ponudba avtorjev, avtorskih
skupin ter ostalih izvajalcev in
podizvajalcev

Izkazovanje ciljev, ki
presegajo lokalne
interese

Predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem
prostoru in/ali v mednarodni
javnosti

Finančni načrt

10
5

10

5
10

Sestava stroškovnega
načrta

Razvidnost prikaza
stroškovnega načrta in
utemeljenost nujnosti
izdatkov

Stopnja finančne
soudeleženosti
predlagatelja za izvedbo
programa

Delež sofinanciranja
programa z lastnimi ali
pridobljenimi sredstvi

Trajnost projekta

5

5
15

Ocena uspešnosti in
kakovosti delovanja v
preteklih letih

Uspešnost vzpostavitve
centra in izvedbe programa v
letih 2004-2006, s
poudarkom na letu 2006

5

Trajnost projekta

Nadaljevanje, nadgrajevanje,
generiranje novih
projektov po zaključku
programskega leta 2007

5

Stopnja vpetosti v
regionalni razvojni prostor

Sodelovanje z društvi in
drugimi organizacijami s
področja kulture, z
regionalnimi razvojnimi
agencijami.

Sposobnost izvedbe

5
20

Reference prijavitelja
in posameznikov, ki so
udeleženi v vodenju

Reference prijavitelja
(pravne osebe) in
posameznikov s področja
multimedijske dejavnosti

Reference izvajalcev,
avtorjev in avtorskih skupin,
ki bodo sodelovali pri
oblikovanju in
izvajanju programa

Reference izvajalcev
programa, avtorjev in
avtorskih skupin s kulturnega
in multimedijskega področja

10

10

Prednostni kriteriji:
Možno
število točk

Kriterij

Opis kriterija

Prednostna območja
dodeljevanja spodbud,
pomembnih za skladni
regionalni razvoj

Umestitev v regije A in B (10
točk) v regije C (5 točk) in D
(0 točk)

Vrsta uporabe
informacijske tehnologije

V kakšne namene se
uporablja informacijska
tehnologija

5

Dostopnost prostora za
invalide

Dostopnost za invalide,
sanitarije

5

Časovna dostopnost

Brezplačna dostopnost za
javnost

5

Frekventnost lokacije na
dan

Število obiskovalcev na dan

5

5
25

Skupaj

100

Doseženo
št. točk
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7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji so ovrednoteni
s točkami, pri čemer je pri posameznem
kriteriju in prednostnem kriteriju navedena
najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt
je 100 točk, financirani so lahko tisti projekti,
ki prejmejo več kot 81 točk. Izmed projektov,
ki bodo prejeli več kot 81 točk bodo izbrani
tisti projekti predlagateljev, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Višina
odobrenih sredstev za projekt je odvisna od
skupne višine prejetih točk za posamezen
projekt (od 81 do 100 točk), od števila projektov, ki bodo presegli prag 81 točk, obsega
in finančne zahtevnosti projekta.
Iz vsake regije bo v okviru sredstev, ki so
na razpolago, izbran vsaj en multimedijski
center oziroma regijski kulturni center, ki
bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten višje.
Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS.
9. Razpisni rok: razpis se prične 12. 10.
2007 in se zaključi 12. 11. 2007.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev),
– prijavni obrazec 3 (predstavitev dosedanjega stanja in delovanja),
– prijavni obrazec 4 (predstavitev programa skupaj s prostorskimi, tehničnimi pogoji
in indikatorji).
Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1–4,
– ustrezno dokazilo, navedeno v prvi alineji točke 4 besedila razpisa,
– zahtevane obvezne priloge, opredeljene v obrazcu 1,
– vsaj tri odzive o delovanju predlagatelja v medijih v obdobju 2005–2007.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva ves poslovni čas ministrstva.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo
tudi s spletne strani ministrstva http://www.
kultura.gov.si., kjer najdejo tudi vse ostale
podatke, povezane z izvedbo javnih razpisov (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je
dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega
roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za javni razpis in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana – do 12. 11. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporoče-
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na pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 7 z oznako JPR7-MMC-2008.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
11.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
12. 11. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku, z oznako, na katero vlogo se
dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozno dopolnjene vloge,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenec za vsa dodatna
pojasnila: dr. Matjaž Šekoranja, podsekretar, tel. 01/369-59-57, elektronski naslov:
matjaz.sekoranja@gov.si.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji
z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 12. 10.
2007 do 12. 11. 2007 oziroma se udeležijo
javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale v Ljubljani na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju,
16. 10. 2006, ob 10. uri.
Uradne ure: uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se z razpisno dokumentacijo lahko seznanijo v vložišču Ministrstva za kulturo (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 10.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
19. 11. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Št. 455/07
Ob-27625/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 - UPB1) ter v skladu s 4. členom
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni
list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju
v New Yorku, ki jih bo v letu 2008
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR5-NY-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v New Yorku med 15. 3. 2008 in 14. 3.
2009; financiranje stroškov najemnine in
delno vzdrževanje umetniškega stanovanja
v New Yorku ter povračilo potnih stroškov
izbranim kandidatom.
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2. Osnovna razpisna področja
Razpis je namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih
umetnosti in AV – kulture, esejistike, publicistike in kritike v medijih (za področje kulture)
delujejo v slovenskem kulturnem prostoru,
da se jim omogoči bivanje in delovanje v
umetniškem stanovanju v New Yorku v času
od 15. 3. 2008 do 14. 3. 2009.
2.1 Vsak kandidat bo lahko bival v ateljeju od vključno 15. v tekočem mesecu, atelje
bo moral zapustiti 14. v tekočem mesecu.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso koristili umetniškega ateljeja v
Berlinu v letih 2005, 2006 in 2007 oziroma
niso bili izbrani na razpisih za ta leta,
– da niso koristili umetniškega ateljeja v
New Yorku v letih 2005, 2006 in 2007 oziroma niso bili izbrani na razpisih za ta leta,
– da niso bili izbrani na javnem razpisu
za izbor predlogov za bivanje slovenskih
ustvarjalcev v stanovanju v Berlinu, ki jih bo
v letu 2008 financirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij ministrstva v letu 2007,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje v
skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju, ki jo podpiše pred odhodom. Kandidat se zaveže, da bo uporabljal
stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja
in odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi neskrbne rabe stanovanja ter
poravnal morebitne nastale materialne stroške in sproti poravnaval obratovalne stroške
v skladu s pogodbo. Kandidat se zaveže, da
bo plačal stroške:
– telefonskih impulzov,
– električne energije,
– plina.
4.1 Če kandidat ne plača obratovalnih
stroškov, mora naknadno povrniti tudi plačilo najemnine ateljeja v času, ko je v njem
bival. Ministrstvo bo uporabniku povrnilo
potne stroške šele potem, ko bo uporabnik
ministrstvu predložil kopije plačanih računov
vseh obratovalnih stroškov. V nasprotnem
primeru mu ministrstvo ne bo povrnilo plačila potnih stroškov, kandidat pa se tudi ne bo
smel prijaviti na nobenega izmed razpisov
ministrstva v prihodnjih petih letih.
4.2 Po prejemu odločbe bo moral vsak
izbrani kandidat ministrstvo pisno obvestiti
o svojem odhodu najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v ateljeju. Če tega ne bo
upošteval, se šteje, da je odstopil od svoje
zahteve za bivanje v stanovanju.
4.3 Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
4.4 Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t. i. »rezervno listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju,
če umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi
objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.

4.5 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
5.1. Splošni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandi
data,
– odmevnost v strokovni javnosti,
– stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
5.2 Med prijavami, ki bodo ustrezale
splošnim kriterijem, bo ministrstvo izbiralo
na podlagi prednostnih kriterijev. Ti so naslednji:
– predstavitev čim bolj konkretnega projekta,
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor.
6. Ocenjevalni kriteriji:
Osnovni pogoj za kandidiranje na razpisu je izpolnjevanje kriterijev razpisa. Izbrani
bodo tisti kandidati, za katere bo v postopku izbire ugotovljena skladnost s splošnimi
kriteriji in prednostnima kriterijema ter bodo
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
6.1 Povzetek načina ocenjevanja: skladnost projekta s splošnimi kriteriji in prednostnima kriterijema je ovrednotena s točkami na ocenjevalnem listu, ki je dostopen
v dokumentaciji razpisa. Izbrani bodo tisti
kandidati, ki jih bo ministrstvo na predlog
imenovane strokovne komisije uvrstilo na
seznam odobrenih prijaviteljev in bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Najvišje število prejetih točk je 100
točk. Najnižji seštevek, ki pomeni uvrstitev v
izbor, je 80 točk.
6.2. Skupna ocena bo opisna po naslednji vrednostni lestvici:
6.2.1 splošni razpisni kriteriji:
– kakovost dosedanjega dela kandidata,
(0-20 točk),
– odmevnost v strokovni javnosti, (0-15
točk)
– učinkovita predstavitev slovenske
umetnosti v mednarodnem prostoru, (0-15
točk),
– reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja. (0-10 točk).
6.2.2. prednostni kriteriji:
– predstavitev čimbolj konkretnega projekta, (0-20 točk),
– možnost vključevanja projekta v mednarodni kulturni prostor. (0-20 točk).
6.3 Vloge, ki ne bodo izpolnjevale kriterijev, bodo zavrnjene.
7. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 z izjavami predlagatelja,
– ocenjevalni list.
7.1 Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure).
7.2 Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezano z izvedbo jav-
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nega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij …).
7.3 Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa JPR5-NY-2008, znaša: 27.000 EUR
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo
določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 126/06
in 66/07).
10. Razpisni rok: razpis se prične 12. 10.
2007 in se zaključi 7. 12. 2007
11. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
11.1 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 7. 12. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava
na razpis 2008, stanovanje v New Yorku
z oznako JPR5-NY-2008. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov.
11.2 Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila do vštetega 7. 12. 2007 oziroma najkasneje na ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali je bila tega dne predložena
na vložišču ministrstva. Ministrstvo bo po
odpiranju vlog, ki bo 12. 12. 2007, iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, katerih prijavitelji
ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
11.3 Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se štejejo za prepozne.
11.4 Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
12. 12. 2007, iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge predlagateljev:
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene,
– ki so nepopolne,
– ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
12.1 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 7. 12. 2007, oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
12.3 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
7. 12. 2007), z nujno oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Marina Barbara Žlender,
e-mail: marina-barbara.zlender@gov.si, tel.
01/369-59-06.
13.1 Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek
in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do
12. ure in od 14. do 16. ure.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministr-

stva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 7.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 12. 2007.
15.1 Prijavitelj, ki je kandidiral na javnem
razpisu za izbor predlogov za bivanje slovenskih ustvarjalcev v stanovanju v Berlinu,
ki jih bo v letu 2008 financirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo in je oziroma bo na razpisu izbran, ne
more biti izbran tudi na razpisu za bivanje v
New Yorku.
15.2 Ministrstvo bo izbralo predloge po
postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-27433/07
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/01
in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe o
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 110/04), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj z dne 27. 7. 2007 ter sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 10. 5.
2007 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj za leto 2007 ter
soglasja nadzornega sveta, podanega na
24. korespondenčni seji, ki je potekala 27. in
28. 9. 2007, objavlja Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki so opredeljene v
točki 1 iz II. poglavja javnega razpisa, investicijskim projektom občin za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali
lokalne samoupravne skupnosti oziroma se
prenese nanju takoj po izvedbi projekta.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
2.300.465 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci:
– Nosilci projekta in prejemniki sredstev
so občine v Republiki Sloveniji. Pri tem bodo
sredstva občinam iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi na
podlagi 3. člena Uredbe o vrednosti meril
za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitev občin, ki izpolnjujejo ta
merila (Ur. l. RS, št. 59/00, v nadaljevanju:
Uredba), dodeljena le v primeru neizčrpanja
sredstev s strani drugih občin.
Sklad bo na podlagi sklepov o odobritvi
sredstev s posamezno občino sklenil pogodbo za izbrani projekt.
2. Prijavitelj projektov: prijavitelj projektov je občina.
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3. Nameni, na katere se lahko nanašajo
projekti:
– Področje vodooskrbe lahko zajema izvedbo vrtine, zajetje, primarne cevovode in
potrebno čiščenje ter upravljanje z vodami
za zmanjšanje škodljivega delovanja voda.
– Področje cestnega omrežja se nanaša
na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih
cest, javnih poti in drugih cest s pripadajočimi mostovi in parkirišči.
– Podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno
opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti.
– Okolje in prostor: sistem ravnanja z
odpadki, sanacija okoljsko degradiranih
območij, urejanje vodotokov, akumulacij in
drugih vodnih površin, varovanje naravne
dediščine, prostorsko načrtovanje in analiza
stanja okolja, ogrevanje na biomaso, vrtine
za toplo vodo.
– Komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav.
– Področje šolstva se nanaša na izgradnjo in rekonstrukcijo ter opremljanje šol in
vrtcev ter drugih pomožnih objektov.
– Področje zdravstva zajema izgradnjo,
rekonstrukcijo ter nakup opreme za objekte.
– Področje socialnega varstva zajema
izgradnjo, rekonstrukcijo ter nakup opreme
za objekte.
– Področje športa in kulture: izgradnja
ter rekonstrukcija športnih, kulturnih oziroma
večnamenskih dvoran ter bazenov in ohranjanje kulturne dediščine.
– Trajnostna raba energije zajema povečanje učinkovitosti rabe končne energije,
t.j. rabe energije v industriji, storitvenem in
javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih,
ter znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov
energije (v nadaljevanju: OVE) in iz sistemov soproizvodnje (kogeneracije) toplote in
električne energije).
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške gradnje, rekonstrukcije in/ali
nakupa objektov ter opreme,
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
5. Neupravičeni stroški so:
– strošek davka na dodano vrednost,
– nakup objektov ter opreme pod leasingom.
III. Splošni pogoji:
1. Projekt mora v investicijski dokumentaciji izkazati regionalni pomen in vpliv na
ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja. Pri tem mora zasledovati
vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje komunalne infrastrukture,
– izboljšanje lokalnega cestnega om
režja,
– izgradnja regionalne javne infrastrukture.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb s Skladom so občine. Odobreni bodo
izključno projekti lokalne in regionalne javne
infrastrukture, ki so v lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se prenese nanju takoj po izvedbi projekta, za kar je
potrebno predložiti izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo za sredstva na obrazcu Sklada vrste C,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Obrazcu morajo biti predložene priloge in
dokazila, ki jih zahteva Sklad od upravičen-
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ca in so navedene v točki V. tega razpisa ter
na obrazcu C za prijavo.
4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo
in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
V investicijski dokumentaciji mora upravičenec izkazati regionalni pomen in vpliv na
ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja.
5. Za prijavo mora upravičenec predložiti
projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 25.000 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj
5.000 EUR oziroma največ 4 milijone EUR.
6. Rok za dokončanje investicijskega
projekta je 31. 12. 2009. Rok za zaključek
investicije se opredeli v sklepu in pogodbi.
7. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Sklada.
8. Upravičenec se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Upravičeni stroški lahko nastajajo od
1. 1. 2006 naprej.
10. Spodbude so praviloma namenjene
za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa
je mogoče opraviti v tranšah, lahko pa se
poteguje za isti namen ponovno, če skupna
višina že dodeljenih sredstev ne presega
zgornje meje deleža spodbud v upravičenih
stroških.
11. V primeru pozitivnega sklepa o izboru bo upravičenec s pooblaščeno banko
podpisal posojilno pogodbo.
IV. Finančni pogoji:
1. Projekti lahko s strani Sklada pridobijo
sredstva v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, pri čemer pa višina posameznega posojila ne sme presegati 4 milijone
EUR, prav tako skupna višina zadolženosti
posameznega vlagatelja do Sklada ne sme
presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada.
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in vseh ostalih občinah, ki
se uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na določila Uredbe,
b) Euribor (trimesečni) + 0,35% za
projekte v ostalih občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3.
člen Uredbe, vendar spadajo med naslednje
statistične regije: notranjsko-kraška, podravska, spodnjeposavska, zasavska, koroška,
jugovzhodna Slovenija, goriška, savinjska,
gorenjska in obalno-kraška,
c) Euribor (trimesečni) + 1% za ostale
občine, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe in spadajo
med osrednjeslovensko statistično regijo,
– skupna doba vračila posojila do 17 let
(z vključenim moratorijem), ki se jo na željo
upravičenca pred podpisom pogodbe lahko
skrajša,
– doba odplačevanja posojila do 15 let,
ki se jo na željo upravičenca pred podpisom
pogodbe lahko skrajša,
– do dveletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Stroški sklenitve posojilne pogodbe in
stroški vodenja posojila, ki jih zaračunava
banka, bremenijo posojilojemalca.
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4. Posojila se dodeljujejo v evrih.
5. Skupna doba odplačevanja posojila (z
vključenim moratorijem) ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
7. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z nepreklicno garancijo proračuna lokalne skupnosti in menicami ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom.
8. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodb:
– ki se posreduje Skladu:
– izvajalska pogodba z vsemi prilogami.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
– ki se posreduje pooblaščeni banki:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za
finance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila.
9. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta upravičencu. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
upravičenca oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
10. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v določenem roku, se bo štelo,
da je upravičenec enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe.
Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v določenem roku dostavil
ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se
prejemnik v roku, ki je naveden v sklepu,
nanj ne odzove, se na podlagi točke 4 iz 38.
člena Splošnih pogojev šteje, da je umaknil
vlogo za pridobitev sredstev.
11. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno z možnostjo refundacije ali tudi nakazila sredstev na račun občine. Za refundacijo mora občina predložiti račune ali situacije
(izdane po 1. 1. 2006), skupaj s potrdili o
plačilu. Za nakazilo sredstev po predložitvi računov oziroma situacij, izstavljenih po
1. 1. 2006 pa mora občina v roku 30 dni od
zapadlosti zadnje predložene situacije oziroma najkasneje do 31. 1. 2008 pooblaščeni
banki dostaviti potrdilo o nakazilu sredstev
na izvajalca del, najmanj v višini odobrenega posojila.
12. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– odobrenega projekta investicijske študije oziroma začetne investicije, oziroma
– poročila o izvršenih delih za investicijske projekte,
– veljavnega pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih
sredstev,
– specifikacije vseh stroškov in
– kopije računov oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine in pooblaščene
banke, v višini odobrenega posojila,
– ter v primeru refundacije priloženih potrdilih o plačilih računov oziroma situacij.
Možno je tudi fazno črpanje sredstev.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o
javnih naročilih.
13. Zaradi spremljanja namenske porabe sredstev mora občina predložiti tudi
dokazilo o nakazilu sredstev na izvajalca,
najmanj v višini odobrenega posojila v roku,

določenem v 11. točki tega poglavja. Kolikor
občina ne bo v roku predložila ustreznega
dokazila, se bo smatralo, da so sredstva
porabljena nenamensko in je to razlog za
prekinitev pogodbe ter zahtevo Sklada za
enkratno vračilo sredstev.
14. V primeru, da so po opravljenem
izboru izvajalcev oziroma v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani neto
stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti
investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila zmanjša na način, pri katerem
višina sofinanciranja ne presega razpisnih
določil.
15. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca.
Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo z izbrano banko, kakor bo določeno v sklepu o dodelitvi
sredstev.
V. Vsebina vloge
Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
– originalni obrazec za prijavo (izpolnjen,
potrjen in žigosan),
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– za projekte mora biti ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z
določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št.
60/06), oziroma področnimi metodologijami,
in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekti morajo
v skladu s 4. točko 34. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.
l. RS, št. 93/05) izkazati regionalni pomen in
vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest ali
izboljšanje stanja okolja,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
– s strani odgovorne osebe parafiran
vzorec pogodbe,
– s strani odgovorne osebe parafirano
garancijsko izjavo občine,
– izjava odgovorne osebe:
– o zagotovitvi ostalih sredstev za dokončanje projekta,
– o prejetih podporah za isti projekt
(iz proračuna Republike Slovenije, mednarodnih virov) oziroma izjavo, da podpora še
ni bila prejeta,
– o strinjanju z razpisnimi pogoji in
merili za izbor,
– o resničnosti navajanja podatkov,
– o lastništvu oziroma o prenosu
lastništva na občino takoj po izvedbi pro
jekta,
– kopija soglasja Ministrstva za finance k začetku postopka zadolževanja, kolikor
občina soglasje ima.
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta,
3. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, za kar lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi največ
30 točk, in sicer:
1.1 lokacija projekta glede na razvrstitev
razvojnih regij po 4. členu Sklepa o razvr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
stitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za
programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l. RS,
št. 23/06); projekti glede na svojo lokacijo
dobijo naslednje število točk: 10 – pomurska, 7 – notranjsko-kraška, 6 – podravska, 6
– spodnjeposavska, 5 – zasavska, 4 – koroška, 4 – jugovzhodna Slovenija, 3 – goriška,
3 – savinjska, 2 – gorenjska, 2 – obalno-kraška, 0 – osrednjeslovenska;
1.2 določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost – lokacija naložbe spada med
območje, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost – 1 točka;
1.3 stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v zadnjem letu, za katerega so razpoložljivi podatki:
– enaka ali manjša od povprečja v Sloveniji – 0 točk,
– do 25% večja od povprečja v Sloveniji
– 2 točki,
– med 25 in 50% večja od povprečja v
Sloveniji – 3 točke,
– med 50 in 75% večja od povprečja v
Sloveniji – 4 točke,
– več kot 75% večja od povprečja v Sloveniji – 5 točk;
1.4 lokacija projekta glede na stopnjo
ogroženosti območja s posebnimi razvojnimi
problemi (3. člen Uredbe):
– ekonomsko šibka območja (točka 1 3.
člena Uredbe) – 2 točki,
– območja s strukturnimi problemi – visok delež aktivnega prebivalstva v kmetijstvu (točka 2.b 3. člena Uredbe) – 5 točk,
– območja z omejenimi dejavniki glede
na delež površine z omejenimi dejavniki
(točka 3.a 3. člena Uredbe) – 2 točki ter
– razvojno omejevana obmejna območja
(točka 3.b 3. člena Uredbe) – 5 točk,
pri čemer se točke kumulativno seštevajo. Projekt lahko pridobi največ 14 točk.
2. Kakovost prijavljenega projekta, za kar
lahko na podlagi strokovne ocene komisije
pridobi največ 40 točk, in sicer:
2.1. Izkazana ekonomska upravičenost
projekta z pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta na
osnovi investicijskega programa do 20 točk;
– investicijski projekt ustvarja pozitiven
donos za njegove obstoječe in/ali bodoče
uporabnike: do 5 točk;
– investicijski projekt ima pozitiven pristop do varstva okolja: do 3 točke;
– investicijski projekt ima pozitiven vpliv
na gospodarski razvoj oziroma se predvideva odprtje novih delovnih mest: do 5 točk;
– rezultati ekonomskega ovrednotenja
projekta (ISD) so pozitivni: do 7 točk.
2.2. Obseg in kvaliteta infrastrukturnih
storitev oziroma del do 20 točk;
– obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike: do 8 točk;
– stopnja izvajanja investicijskega projekta: do 8 točk;
– investicijski projekt zagotavlja večjo
prometno, komunalno ali logistično urejenost območja: do 4 točke.
3. Izvedljivost projekta:
– predloženo veljavno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno,
prinaša projektu 15 točk,
– projekti, za katere občine vlogi priložijo kopijo soglasja Ministrstva za finance
k začetku postopka zadolževanja, pridobijo
dodatnih 15 točk.

Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Financirani
bodo projekti z največjim številom točk do
porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenca od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednjemu/im upravičencu/cem, glede na zbrano
število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. izvedljivost projekta.
Vse vloge s programi z negativnim denarnim tokom, ekološko sporne investicije
ter projekte brez realne možnosti za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Splošnih pogojev poslovanja
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj kot neutemeljene zavrne.
VII. Rok in način prijave:
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa,
vsak dan od 9. do 12. ure, osebno ali po
naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Sklada: http://www.
rdf-sklad.si.
Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel.
01/836-19-53.
2. Sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške
preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Prvi rok za oddajo prijav je 12. 11.
2007, drugi rok za oddajo prijav je 17. 12.
2007, velja poštni žig priporočene pošiljke.
4. Vloge so lahko oddane osebno ali
priporočeno po pošti, do zgoraj navedenih
datumov, glede na navedena roka za oddajo prijav. Vloge se odpirajo po vrstnem
redu, kot so prispele. Vloge, ki bodo prispele
po prvem roku, se prenesejo v naslednje
odpiranje. Odpiranja bodo najkasneje tretji
delovni dan po izteku rokov za oddajo vlog.
Odpiranja niso javna in bodo potekala do
porabe sredstev. Takoj, ko bodo sredstva
izčrpana, bo Sklad to objavil na svoji spletni
strani. Prijavitelji vložijo vloge na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena
na zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako
»Ne odpiraj – razpis – infrastruktura«. Na
ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR).
VIII. Obravnava vlog:
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava
Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele
pravočasno oziroma bodo dopolnjene v
predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik.
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost.
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2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno,
bodo zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev
sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev,
več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje
komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog, na podlagi vrednotenja projektov,
prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin
iz osrednjeslovenske statistične regije, ki se
ne uvrščajo med območja s posebnimi razvojnimi problemi glede na 3. člen Uredbe,
razvrščeni glede na število točk, vendar za
projekti ostalih občin.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev
(primeroma: zaprošeno posojilo 50.000
EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še
25.000 EUR, zato dodelitev v višini 25.000
EUR). Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom praviloma v roku do
30 dni od datuma odpiranja vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepov Uprave. Za dodelitve, višje od 208.000 EUR poda soglasje nadzorni svet Sklada. O pritožbi zoper
sklep odloča Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Hkrati z
izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi
Regionalni sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– praviloma tudi potrebno dokumentacijo
za sklenitev pogodbe.
7. Spremljanje odobrenih projektov:
Sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Upravičenec je
dolžan v roku 3 mesecev po roku za zaključek investicije Regionalnemu skladu predložiti Poročilo o zaključku investicije, za kar
se zaveže v pogodbi o dodelitvi sredstev.
Prav tako se prejemnik sredstev v pogodbi
zaveže, da je dolžan omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na tozadevni projekt. Če sredstva niso bila
porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo,
ima Sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni
višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št.
11/07; uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj
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Ob-27366/07
Regionalni center za razvoj d.o.o. po pooblastilu Rudnika Zagorje v zapiranju d.o.o.
na podlagi Poslovnega načrta Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. za leto 2007, ki ga
je sprejela Vlada Republike Slovenije, dne
20. 6. 2007 ter sklepa Komisije RZVZ št.
18/2007 z dne 2. 10. 2007 objavlja
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev
iz naslova prezaposlovanja in
samozaposlovanja presežnih delavcev
družbe Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o.
I. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
II. Predmet razpisa
Predmet razpisa predstavlja dodeljevanje državnih pomoči v obliki premij, kot finančne stimulacije za vzpodbujanje zaposlovanja presežnih delavcev naročnika pri
delodajalcih.
S posameznim izbranim prijaviteljem bo
družba Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma samozaposlitvi, v kateri se določijo: višina premije (17.944,00 EUR na delavca), obveznosti
prejemnika sredstev (sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za nedoločen čas, ohranitev zaposlenosti prezaposlenega delavca vsaj štiri
leta in ohranitev enakega števila zaposlenih
za nedoločen čas še najmanj štiri leta po izvršeni prezaposlitvi oziroma ohraniti status
samostojnega podjetnika še najmanj dve leti
po izvedeni samozaposlitvi), roki za predložitev dokazil o izpolnjevanju obveznosti, instrumenti zavarovanja, s katerimi prejemnik
sredstev jamči izpolnitev obveznosti, roki in
pogoji za izplačilo premije.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo potrebo po delavcih, katerih kvalifikacijska struktura ustreza
razpoložljivim presežnim delavcem Rudnika
Zagorje v zapiranju, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, kot gospodarska družba ali
samostojni podjetnik,
b) so kapitalsko ustrezni po Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso
odpustili nobenega zaposlenega kot trajno
presežnega delavca,
e) za isti namen niso prejeli sredstev iz
drugih javnih virov,
f) nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
2. delavci družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., ki se želijo samozaposliti kot
samostojni podjetniki ali drugače, ob pogoju,
da imajo dejavnost, s katero se nameravajo
ukvarjati, priglašeno oziroma registrirano.
Do pridobitve sredstev niso upravičena:
– podjetja s področja ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje
kmetijskih proizvodov,
– podjetja v težavah.
Prijavitelj mora k vlogi predložiti vse dokumente, navedene v razpisni dokumentaciji.
Popolne vloge bodo obravnavane na
način, opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Pri samem dodeljevanju premij bodo imeli

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prednost prijavitelji za samozaposlitev (t.j.
presežni delavci Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o.).
Ostala sredstva pa bodo dodeljena tistim
prijaviteljem, ki jih bodo presežni delavci
Rudnika Zagorje v zapiranju kot kandidati za
zasedbo ponujenih delovnih mest izbrali po
lastni presoji na podlagi sledečih dejavnikov:
lokacija delovišča (prednost imajo ponudniki
z območja Občine Zagorje), boniteta preteklega poslovanja (prednost imajo ponudniki,
ki uspešno poslujejo že več let), višina ponujene plače ter ugodnejši delovni pogoji.
IV. Razpisana višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev iz naslova prezaposlovanja in samozaposlovanja presežnih
delavcev družbe Rudnik Zagorje v zapiranju
za leto 2007 znaša 53.832 EUR.
V. Obdobje za porabo razpisanih sredstev: sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2007.
VI. Način oddaje vloge
Prijavitelji lahko popolno vlogo v skladu s
prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije
pošljejo priporočeno na naslov: Regionalni
center za razvoj d.o.o., Podvine 36, 1410
Zagorje ob Savi, ali osebno oddajo v tajništvu družbe Regionalni center za razvoj
d.o.o., v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – dodelitev premij« in s polnim
naslovom pošiljatelja na hrbtni strani.
Vloge, ki ne bodo pravilno označene,
bodo vrnjene pošiljatelju. Prijavitelji, ki bodo
oddali nepopolne vloge pa bodo pozvani, da
le-te v roku osmih dni dopolnijo.
VII. Rok za oddajo vloge in datum odpiranja vlog
Potencialne prijavitelje naročnik poziva,
da oddajo svojo vlogo do 30. 10. 2007 do 8.
ure. Prvo odpiranje vlog bo izvedeno isti dan
ob 10. uri. Odpiranje vlog ni javno.
Vloge, ki bodo prispele na naročnikov
naslov po prvem odpiranju, bo strokovna
komisija obravnavala do konca leta oziroma
vse do porabe razpisanih sredstev.
VIII. Obveščanje o izboru
Izbrani prijavitelji bodo takoj po opravljenih formalnostih na svoj naslov prejeli sklep
o dodelitvi premije in poziv k podpisu pogodbe o prezaposlitvi oziroma samozaposlitvi.
Neizbrani prijavitelji bodo o rezultatih
razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni po
razdelitvi vseh razpisanih sredstev.
Morebitne pritožbe (z obvezno navedbo razlogov) bodo lahko neizbrani prijavitelji oddali na Regionalni center za razvoj
d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, v
osmih dneh od prejetja obvestila o rezultatih
razpisa. Regionalni center za razvoj d.o.o.
je dolžan obravnavati vsako pritožbo ter o
rezultatih presoje glede utemeljenosti le-te
pisno obvestiti pritožnika najkasneje v mesecu dni od prejema njegovega ugovora.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
prevzamejo brez plačila na Regionalnem
centru za razvoj d.o.o., Podvine 36, Zagorje
ob Savi, vsak delovni dan v času odprtja
razpisa. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti.
Dodatne informacije so v času odprtja razpisa na voljo vsak delovni dan.
Kontaktni osebi: Jasmina Skrinjar Ključevšek na Regionalnem centru za razvoj
d.o.o. (tel. 03/566-05-05; e-mail: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si)
in
Marija Skušek na Rudniku Zagorje v zapiranju, d.o.o. (tel. 03/566-41-00 int. 212; e-mail:
marija.skusek@rudnik-zagorje.si).
Regionalni center za razvoj d.o.o.

Ob-27442/07
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta del: Obnova HE Moste – LOT
GD 1: gradbena dela.
(b) Kraj izvedbe: HE Moste.
4. Datum izvedbe: junij 2008 – september 2010.
5. Predvideni datum zaključka izvedbe
6. 9. 2010.
(a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 15. 10. 2007
do 1. 11. 2007, ob delavnikih med 10. in
12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 200,00 EUR nakazati na
TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo).
(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije:
Anton Koselj, inž. el., tel. 01/474-93-20 in
041/784-081.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 11. 2007 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 11. 2007, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% vrednosti naročila.
8. Pogoji financiranja in plačila: 90% po
ugotovljeni stopnji gotovosti in potrjeni mesečni situaciji, 10% po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.
9. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 31. 1. 2008 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 15. 12. 2007.
10. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje meril 85% ponudbena cena, 15% reference ponudnika.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena pogodbena vrednost je
1.000.000,00 EUR brez DDV-ja.
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2007.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Št. 116/07
Ob-27758/07
Na podlagi 33. člena Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja in
razvoja športa ter založništva v športu
v letu 2008
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu v okvirni višini 6.898.976 EUR, in
sicer:
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– športne dejavnosti 5.685.969 EUR, od
tega
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc 2.274.388 EUR,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programe reprezentanc
2.473.396 EUR,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 710.746 EUR,
od tega:
– za projekt športa med vikendi in med
počitnicami do 250.000 EUR;
– za projekt športa pred in po pouku do
100.000 EUR;
– za projekt športa starostnikov do
30.000 EUR;
– za ostale programe dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športno rekreacijo
do 500.000 EUR,
d) za druge programe 227.439 EUR, od
tega;
– za projekt informiranja ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali
širšem področju do 150.000 EUR;
– za projekt promocije športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj
ali rubrik v medijih nacionalnega obsega do
150.000 EUR;
– za ostale programe do 20.000 EUR;
– raziskovanje in razvoj športa 1.010.839
EUR;
– za projekt nakupa tehnologij za izvajanje programov društev prek nacionalnih
športnih zvez do 200.000 EUR;
– za projekt inovativnih programov do
50.000 EUR;
– za projekt športne opreme v enotnih
nacionalnih barvah do 100.000 EUR
– za ostale programe raziskovanja in razvoja športa do 1.000.000 EUR;
– založništvo v športu 202.168 EUR, od
tega
– za projekt strokovnih knjig o športno-rekreativni vadbi do 50.000 EUR;
– za projekt strokovnih priročnikov za
starše o športni vadbi in gibalnem razvoju
otrok in mladine do 50.000 EUR;
– za projekt strokovnih publikacij za otroke in mladostnike o športnem obnašanju,
dopingu, higieni, športni prehrani in športni
opremi do 50.000 EUR;
– za ostale programe založništva v športu do 200.000 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za izvajanje dejavnosti na področju športa.
Prednost pri izboru imajo programi združenj
oziroma zvez športnih organizacij, sledijo
pa programi drugih prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo v javnem interesu
na področju športa. Med prosilci, ki so že
prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri
izboru programi tistih prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije.
Vrednotenje programov se opravi na podlagi
metodologij za posamezna področja, ki točkovno opredeljujejo posamezna merila.
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,

– pri založništvu v športu največ 75%
stroškov programa.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa dela fundacije,
so določeni v pravilniku fundacije. Z izvajalci
fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila
dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje
dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva
namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta. Če izvedeni program odstopa od
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji
vrednotenja in financiranja, za več kot 15%
vrednosti, lahko svet v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za
program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2007. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma področje, na katerem prosilec kandidira.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– projekti fundacije,
– obrazec FŠO 2008 – D1: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc
(D1),
– obrazec FŠO 2008 – D2: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport – programov
reprezentanc (D2),
– obrazec FŠO 2008 – D3: prijavni obrazec za programe na področju dejavnosti
interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3),
– obrazec FŠO 2008 – D4: prijavni obrazec za programe na področju drugih programov (D4),
– obrazec FŠO 2008 – RR: prijavni obrazec za programe na področju raziskovanja
in razvoja športa (RR),
– obrazec FŠO 2008 – Z: prijavni obrazec za programe na področju založništva v
športu (Z),
– vzorci pogodb na posameznih področjih sofinanciranja fundacije.
5. Vsebina vloge
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Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2008 za področje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Prosilci za sredstva fundacije obrazce
izpolnijo prek spletnih strani http://www.
fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci
natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in
podpiše pooblaščena oseba prosilca. Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu s
3. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo
lahko prosilci proti plačilu 10 evrov prejmejo
tudi na sedežu fundacije v času uradnih ur.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih
straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali prek elektronske pošte na
naslov info@fundacijazasport.org oziroma
ustno na telefonsko številko 01/236-25-22,
v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marko Kolenc.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15 dni
po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije in
ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija izdela
zapisnik, ki ga objavi na spletnih straneh
fundacije. Nepravočasno prejete vloge razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za
sofinanciranje programov, katerih vloge so
nepopolne oziroma nerazumljive, razpisna
komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo
pomanjkljivosti. Če prosilec v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s
sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki
izhajajo iz meril pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije
od prosilcev zahtevajo dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če
prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne
dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna
komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2008. Na podlagi predlogov
stalnih strokovnih komisij svet sprejme sklep
o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2008. Sklep o razdelitvi
sredstev javnega razpisa fundacija v roku 8
dni objavi na svojih spletnih straneh in prosilce pisno obvesti o tem.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoč ugovor v roku 8 dni od prejema obvestila o objavi sklepa o razporeditvi
sredstev na spletnih straneh, o katerem je
dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku
30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je
dokončna.
Fundacija za šport
Št. 116/07
Ob-27759/07
Na podlagi 33. in 10. člena Pravilnika o
pogojih, merilih in postopku za razporeditev
sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 92/07) (v nadaljevanju: pravilnik)
Fundacija za šport (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
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javni razpis
Fundacije za šport za sofinanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2008,
2009 in 2010
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 6.583.734 EUR, in sicer:
– v letu 2008 4.301.024 EUR, od tega:
a) za projekt obnove ali novogradnje zunanjih športnih površin do 1.500.000 EUR;
b) za projekt obnove športnih objektov v krajih, ki so jih v letu 2007 prizadele poplave do
500.000 EUR;
c) za ostale programe gradnje športnih
objektov do 4.000.000 EUR;
– v letu 2009 1.141.355 EUR;
– v letu 2010 1.141.355 EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne
osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za
izvajanje dejavnosti na področju športa in so
lastniki športnih objektov oziroma investitorji
del na športnih objektih. Prednost pri izboru
imajo programi združenj oziroma zvez športnih organizacij, sledijo pa programi drugih
prosilcev nepridobitnega značaja, ki delujejo
v javnem interesu na področju športa. Med
prosilci, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri izboru programi tistih
prosilcev, ki so uspešno realizirali dodeljena
sredstva fundacije. Vrednotenje programov
se opravi na podlagi metodologije za področje gradnje športnih objektov, ki točkovno
opredeljujejo posamezna merila.
Sredstva za gradnjo športnih objektov,
ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 evrov, predstavljajo največ 30%
predračunske vrednosti celotne investicije.
Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 evrov, pa
lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti celotne
investicije.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci letnega programa dela fundacije,
so določeni v pravilniku fundacije. Z izvajalci
fundacija sklene pogodbe, v katerih se natančno opredeli namen, za katerega so bila
dodeljena sredstva, višino dodeljenih sredstev, načrt financiranja, pogoje za koriščenje
dodeljenih sredstev in drugi načini za nadzor nad namensko porabo sredstev. Izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva
namensko in smotrno v skladu s posredovano razpisno dokumentacijo in sprejetim sklepom sveta. Če izvedeni program odstopa od
kazalnikov, ki jih je navajal prosilec ob prijavi
in ki jih je fundacija uporabila v metodologiji
vrednotenja in financiranja, za več kot 15%
vrednosti, lahko svet v sorazmernem deležu zmanjšanja programa zniža sredstva za
program.
V primeru nenačrtovanih prilivov sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi
sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko sofinanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2007. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
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dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in
– identifikacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma pripis »gradnja športnih objektov«.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, ki je dosegljiva
na spletnih straneh fundacije, obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– pravilnik fundacije,
– obrazec FŠO 2008 – O: prijavni obrazec za programe na področju gradnje športnih objektov,
– vzorec pogodbe za koriščenje sredstev
fundacije.
5. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2008 za področje gradnje športnih objektov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Prosilci za sredstva fundacije obrazce
izpolnijo prek spletnih strani http://www.
fundacijazasport.org. Postopek izpolnjevanja obrazca prek spletne aplikacije je podrobneje opisan na spletnih straneh fundacije. Izpolnjene razpisne obrazce prosilci
natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in
podpiše pooblaščena oseba prosilca. Vloge prosilci pošljejo ali dostavijo v skladu s
3. točko razpisa. Razpisno dokumentacijo
lahko prosilci proti plačilu 10 evrov prejmejo
tudi na sedežu fundacije v času uradnih ur.
6. Informiranje kandidatov
Vse informacije so na voljo na spletnih
straneh fundacije. Za dodatne informacije
lahko kandidati fundacijo zaprosijo pisno na
naslov fundacije ali prek elektronske pošte na
naslov info@fundacijazasport.org oziroma
ustno na telefonsko številko 01/236-25-22,
v času uradnih ur. Kontaktna oseba je Marko Kolenc.
7. Postopek obravnave vlog
Razpisna komisija fundacije v roku 15
dni po končanem razpisnem roku odpre pravočasno prejete vloge za sredstva fundacije
in ugotovi, ali vloge izpolnjujejo razpisne
pogoje. O prejetih vlogah razpisna komisija
izdela zapisnik, ki ga objavi na spletnih straneh fundacije. Nepravočasno prejete vloge
razpisna komisija s sklepom zavrže. Prosilce za sofinanciranje programov, katerih
vloge so nepopolne oziroma nerazumljive,
razpisna komisija pozove, da v roku 8 dni
odpravijo pomanjkljivosti. Če prosilec v tem
roku pomanjkljivosti ne odpravi, razpisna komisije s sklepom zavrže vlogo.
Popolne vloge vrednotijo stalne strokovne komisije fundacije po metodologijah, ki
izhajajo iz meril pravilnika. Med vrednotenjem vlog lahko stalne strokovne komisije
od prosilcev zahtevajo dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja. Če
prosilec zahtevanih dodatnih informacij ne
dostavi v zahtevanih rokih, stalna strokovna
komisija pripravi predlog za razdelitev sredstev na osnovi znanih podatkov.
Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po posameznih področjih letnega programa do
31. januarja 2008. Na podlagi predlogov
stalnih strokovnih komisij svet sprejme sklep

o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. februarja 2008. Sklep o razdelitvi
sredstev javnega razpisa fundacija v roku 8
dni objavi na svojih spletnih straneh in prosilce pisno obvesti o tem.
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoč ugovor v roku 8 dni od prejema obvestila o objavi sklepa o razporeditvi
sredstev na spletnih straneh, o katerem je
dolžna odločiti komisija za pritožbe v roku
30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je
dokončna.
Fundacija za šport
Ob-27632/07
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, ki ga je
sprejel Upravni odbor Kemijskega inštituta,
objavljamo
razpis
“Preglova nagrada Kemijskega inštituta
za izjemno doktorsko delo na področju
kemije in sorodnih ved”
Nagrada obsega plaketo in denarno nagrado v vrednosti 1.000,00 €.
Pravico sodelovanja na natečaju za izjemno doktorsko delo imajo raziskovalci s
slovenskim državljanstvom, ki so uspešno
zaključili doktorsko delo na področju kemije
in sorodnih ved po 8. oktobru 2006. Pravico
do sodelovanja imajo tudi vsi raziskovalci, ki so večino doktorskega dela opravili
v Sloveniji in kandidati, ki iz utemeljenih
razlogov niso uspeli sodelovati na natečaju
v letu 2006.
Prijavljene kandidate bo ocenjevala strokovna komisija v naslednji sestavi: dr. Albin
Pintar (predsednik), dr. Franc Avbelj, doc.
dr. Janez Jamnik, prof. dr. Roman Jerala, in
prof. dr. Janez Plavec oziroma njihovi namestniki – v primeru konflikta interesov.
Javne predstavitve doktorskih del kandidatov, ki bodo oddali popolne vloge, bodo
v četrtek, 22. novembra 2007, ob 13. uri v
Veliki predavalnici Kemijskega inštituta.
Predložitev prijav: do 9. novembra 2007,
na naslov: Brigita Pirc, Razpis za Preglove
nagrade KI, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana.
Vlogi mora biti priloženo:
– obrazložitev dosežkov kandidata in njihovega pomena,
– po en izvod doktorskega dela,
– po en izvod člankov, povezanih z doktorskim delom, ki so bili objavljeni v revijah
s faktorji vpliva,
– izpisek člankov iz baze Cobiss,
– izpis citiranosti vseh del na osnovi Web
of Science (posebej označiti dela, ki so del
doktorata).
Komisija bo v dveh tednih po predstavitvi izbrala do tri nagrajence. Dobitniki nagrad bodo razglašeni na prednovoletnem
sprejemu direktorja inštituta v prvi polovici
decembra 2007.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 125/07

Ob-27346/07

Javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
samozaposlovanja v Občini Šentilj
v letu 2007
Razpis je objavljen na podlagi Pravilnika
o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Šentilj (MUV, št. 27/2001), Pravilnika
o spremembah pravilnika o pospeševanju
samozaposlovanja v Občini Šentilj (MUV,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 16/2002), Odloka o proračunu Občine
Šentilj za leto 2007 (MUV, št. 7/07).
1. Predmet razpisa
Dodelitev sredstev sofinanciranja za
samozaposlitve (za pokrivanje zagonskih
stroškov za pričetek dejavnosti), realizirane v letošnjem letu. Sredstva sofinanciranja
predstavljajo državno pomoč.
Skupni znesek razpoložljivih sredstev:
8.345,85 EUR.
Znesek sredstev, ki jih lahko pridobi posamezni prosilec: do največ 1.669,17 EUR.
Sredstva se dodelijo v sorazmernem deležu
glede na število popolnih vlog in razpoložljivi
znesek.
1. Upravičenci: fizične osebe, ki so bile
prijavljene kot registrirane brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje, Območni
službi Maribor, Urad za delo Pesnica, in so
se oziroma se bodo samozaposlile v letu
2007 kot samostojni podjetniki posamezniki,
ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot svojo izključno dejavnost ali kot
ustanovitelji oziroma soustanovitelji gospodarske družbe in so v tej družbi v rednem
delovnem razmerju ali kot samozaposleni
kmetje.
2. Pogoji razpisa
Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so bili, preden so se zaposlili, najmanj tri mesece prijavljeni kot registrirane
brezposelne osebe pri Zavodu za zaposlovanje RS, Območni službi Maribor, Urad za
delo Pesnica;
– da opravljajo dejavnost na območju
občine (poslovni sedež in poslovni prostori
morajo biti na območju Občine Šentilj);
– da imajo stalno prebivališče na območju Občine Šentilj.
Posebni pogoj: samozaposlitev mora trajati najmanj dve leti.
Sredstva za samozaposlovanje se bodo
dodeljevale za:
– proizvodne dejavnosti,
– obrt in storitve,
– turizem in gostinstvo,
– kmetijske dejavnosti,
– ostale gospodarske dejavnosti,
– ter za družbene dejavnosti.
3. Dokumentacija, ki jo mora upravičenec priložiti k vlogi:
a) Dokazilo o opravljanju gospodarske
dejavnosti:
– samostojni podjetnik posameznik:
sklep o vpisu v poslovni register Slovenije
(potrdilo AJPES) ali druga ustrezna dokazila
v skladu z veljavno zakonodajo,
– ustanovitelj oziroma soustanovitelj
družbe: izpisek iz sodnega registra in dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti (odločba Upravne enote Pesnica),
– samozaposleni kmetje: dokazilo kmečkem zavarovanju (polno obvezno ali prostovoljno obvezno),
– v primeru zaposlitve na področju družbenih dejavnostih: odločbo pristojnega ministrstva.
b) Obrtno dovoljenje (če opravljajo obrtno ali obrti podobno dejavnost).
c) Dokazilo o stalnem prebivališču na
območju občine (potrdilo Upravne enote
Pesnica), ki ne sme biti starejše od treh
mesecev.
d) Fotokopijo pogodbe, sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, Območno službo Maribor, Urad za delo Pesnica, in sicer: o
samozaposlitvi ali povračilu stroškov plačila

prispevkov (kolikor je ta pogodba s posameznikom sklenjena).
e) Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje,
Območne službe Maribor, Urada za delo
Pesnica, da je bil upravičenec, preden se je
samozaposlil, najmanj tri mesece prijavljen
kot registrirana brezposelna oseba.
f) Fotokopijo obrazca M-1/M-2 (prijava v
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje).
g) Poslovni načrt.
h) Izjavo o morebitni pridobitvi sredstev
iz javnih virov za ta namen.
4. Rok in način prijave na razpis
Razpis je odprt do 31. 12. 2007.
Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti
z označitvijo v levem spodnjem kotu »Ne
odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z
imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni
strani je potrebno poslati na naslov: Občina
Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
Goricah.
Odpiranje vlog bo izvedla posebna komisija, imenovana za ta namen. Odpiranje
vlog ne bo javno. Če vloga ne bo vsebovala zahtevane dokumentacije oziroma ne bo
ustrezala razpisnim pogojem, bo prosilec
pisno obveščen s pozivom za dopolnitev
vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo
dopolnjena, je komisija ne bo obravnavala.
Dodatne informacije na tel. 650-62-00,
ga. Pucko ali ga. Drozg.
Občina Šentilj
Št. 122-1/06
Ob-27347/07
Na podlagi 43., 44. in 48. člena Zakona
o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2)
ter 2. in 3. člena Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/04), 10. člena Odloka o organiziranju
in izvajanju socialno varstvene storitve pomoči družini na domu (Uradni list RS, št.
62/06), objavlja Občina Dobrepolje
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pomoči družini na domu
v Občini Dobrepolje
1. Koncedent: Občina Dobrepolje.
2. Predmet koncesije: socialno varstvena
storitev pomoč družini na domu – socialna
oskrba na domu.
Opis storitve in uporabniki storitve: gospodinjska pomoč, pomoč pri vzdrževanju
osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov v skladu s 6. členom Pravilnika o
standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev.
Storitev se izvaja osem ur dnevno, pet
dni v tednu. Neposredno izvajanje storitve
na upravičenca traja povprečno do 4 ure
dnevno oziroma do 20 ur tedensko (6. člen
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04,
60/05, 120/05, 2/06 in 140/06).
3. Obseg storitve: storitev v koncesiji se
bo izvajala v obsegu 120 ur neposredne
socialne oskrbe na mesec oziroma v skladu
s pravilnikom o standardih in normativih,
glede na število uporabnikov. Obseg storitev se bo usklajeval z določili Resolucije o
nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje 2006–2010, ob upoštevanju zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih predpisov, v skladu s potrebami
na terenu.
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4. Začetek izvajanja storitve in čas trajanja koncesije: koncesija se bo začela z naslednjim dnem po podpisu pogodbe oziroma
z datumom določenim v pogodbi.
Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za
dobo 10 let z možnostjo podaljšanja v skladu z veljavnimi predpisi.
5. Krajevno območje koncesije: razpisuje
se za območje Občine Dobrepolje.
6. Število koncesij: koncesija se podeli
enemu koncesionarju.
Uporabniki storitev: navedeni so v 6. členu Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št.
52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04,
60/05, 120/05, 2/06 in 140/06).
7. Viri financiranja: občinski proračun,
uporabniki storitev in sredstva, ki jih koncesionar pridobi z aktivno politiko zaposlovanja.
8. Način plačila za opravljene storitve:
se uredi s koncesijsko pogodbo. Koncedent
bo za opravljene storitve zagotovil plačilo
na podlagi mesečne fakture, ki jo bo koncesionar izstavil do 10. v mesecu za pretekli
mesec. Plačilo bo izvršeno v 30 dneh od
prejema fakture.
9. Ceno storitve pripravi koncesionar
v skladu s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06 in 08/07) in v soglasju s koncedentom. K ceni storitve je potrebno pridobiti soglasje koncedenta.
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: na javni razpis se lahko prijavi
pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje iz 7.,
8. in 10. člena Pravilnika o koncesijah na
področju socialnega varstva (Uradni list RS,
št. 72/04) naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba v RS
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– pravna oseba mora izpolnjevati pogoj,
ki ga predpisuje 60. člen, fizična oseba pa
pogoj, ki ga določa 65. in 66. člen Zakona o
socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 03/07-UPB2),
– koncesionar mora za opravljanje dejavnosti izpolnjevati pogoje, ki ga določa
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, od št.
52/95 do 140/06),
– koncesionar mora dokazati, da bo na
dan sklenitve koncesijske pogodbe zaposloval zadostno število strokovnih delavcev
in strokovnih sodelavcev, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 69., 70. in 72. člena Zakona
o socialnem varstvu – uradno prečiščeno
besedilo (Uradni list RS, št. 3/07-UPB2). Delovno razmerje zaposlenih se mora urejati v
skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in
drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih
zavodih s področja socialnega varstva,
– koncesionar mora za opravljanje razpisane dejavnosti izpolnjevati minimalne tehnične pogoje za izvajanje storitev pomoči na
domu, kot to določa Pravilnik o minimalnih
tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06),
– koncesionar mora imeti izdelan podroben program dela za izvajanje storitev, ki je
predmet koncesije iz katerega bo razvidno,
da lahko izvaja supervizijo in zagotavlja kakovostno izvajanje storitve,
– koncesionar je dolžan prevzeti vse
oskrbovance, za katere izvaja storitev sedanji izvajalec.
11. Vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev
in o sposobnosti za izvajanje storitev: v razpisni dokumentaciji.
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12. Rok za prijavo na javni razpis: 5. 11.
2007 do 9.30.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani občine, v občinski upravi in jo
lahko dobite tudi po e-pošti.
Prijave na javni razpis se lahko osebno
predložijo ali pošljejo priporočeno (zadnji
žig pošte je 4. 11. 2007) v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35,
1312 Videm-Dobrepolje, s pripisom – Prijava za koncesijo pomoč družini na domu
– Ne odpiraj!
Na hrbtni strani pošiljke mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
13. Odpiranje prijav bo v ponedeljek
5. 11. 2007, ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
14. Kriteriji za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja storitve z vidika kadrov, organizacije dela, tehničnih pogojev in metod
dela bo ocenjena na podlagi zakonskih in
podzakonskih aktov,
– cena storitve,
– oddaljenost sedeža ali pisarne pomoči
na domu od območja izvajanja koncesije,
– zaposlovanje kadra iz občine,
– reference na področju socialnovarstvenih storitev,
– ponudbe drugih socialnih storitev,
– druge morebitne ugodnosti in storitve,
ki jih koncesionar nudi uporabnikom v primeru enakovrednih ponudb.
15. Merila za izbiro med ponudbami: v
razpisni dokumentaciji.
16. Rok za izbiro med ponudbami: v 30
dneh po poteku roka za oddajo ponudb.
17. O izbiri koncesionarja bo odločil pristojni občinski organ Občine Dobrepolje z
odločbo, ki jo bo izdal najkasneje v roku 5
dni po mnenju Socialne zbornice Slovenije.
Na podlagi ocene prispelih vlog pripravi komisija, ki jo imenuje župan, predlog o podelitvi koncesije. Občinska uprava Občine Dobrepolje na predlog komisije izda odločbo o
podelitvi koncesije. V roku 16 dni bo Občinska uprava Občine Dobrepolje posredovala
izbranemu koncesionarju predlog pogodbe
o koncesiji.
18. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na Občini Dobrepolje, pri Andreji Babič, tel. 01/788-02-83.
Občina Dobrepolje
Št. 302-13/2007
Ob-27368/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št.
89/07) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 43/07) Občina Črnomelj objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za
subvencioniranje obrestne mere in
sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije za
pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črnomelj
za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov,
ki so se izvajali v razpisnem obdobju na
območju Občine Črnomelj:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
A. Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil.
B. Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije.
Finančna sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki subvencij
in dotacij.
Kolikor je upravičenih vlog več kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo
vsem upravičencem. Kolikor bodo pri posameznem ukrepu sredstva ostala neporabljena, bodo prosta sredstva prenesena na
ukrep, kjer bo prispelo večje število vlog.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
II. Višina razpisanih sredstev
Višina sredstev namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva je
16.692 EUR, ki so zagotovljena v proračunu
Občine Črnomelj za leto 2007 na področju
14 Gospodarstvo, glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, podprogram 14029001 Spodbujanje
razvoja malega gospodarstva, proračunska
postavka 14004 Podpore enotam malega
gospodarstva (na primer: subvencioniranje
obrestne mere), KTO 410201 – Pospeševanje podjetništva. Sredstva se dodelijo na
osnovi določil javnega razpisa, pravilnika in
meril, ki so natančnejše opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Okvirna višina sredstev za posamezen
ukrep znaša:
– za ukrep »subvencioniranje obrestne
mere za dodeljevanje posojil« v predvideni
višini 8.346,00 EUR;
– za ukrep »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije« v predvideni višini 8.346,00 EUR.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev
Splošni pogoji:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
– Samostojni podjetniki posamezniki (pri
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za
majhna podjetja smiselno upoštevajo);
– Podjetja v zasebni ali mešani lasti z do
50 zaposlenimi. Podjetja morajo izpolnjevati
pogoj za majhna podjetja iz 3. člena Zakona
o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni
list RS, št. 02/07 – ZPOP-UPB1);
– Občani, ki so pri pristojnem organu
vložili zahtevo za vpis v Poslovni register
Slovenije, in zahtevo za izdajo dovoljenja
za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente
za ustanovitev gospodarske družbe.
Na razpis se lahko prijavijo zgoraj omenjeni samostojni podjetniki posamezniki in
gospodarske družbe, ki:
– imajo sedež, dejavnost in kraj investicije na območju Občine Črnomelj;
– imajo sedež dejavnosti izven Občine
Črnomelj, kolikor imajo poslovno enoto v
Črnomlju, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3
oseb za nedoločen čas iz Občine Črnomelj
(stalno bivališče) in investirajo na območju
Občine Črnomelj;
– ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje;

– ne opravljajo dejavnosti ali sodijo v
sektor kmetijstva, ribištva in ribogojstva,
premogovništva, transporta oziroma, ko
ne opravljajo dejavnosti, katere niso upravičene do prejema pomoči po pravilu »de
minimis«;
– niso kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta in izguba
iz prejšnjih let dosegla polovico osnovnega
kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta;
– niso za isti namen že prejeli javne vire
sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oziroma drugih mednarodnih virov;
– imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Črnomelj;
– da pomoč ni neposredno povezana z
izvozno dejavnostjo podjetja.
2. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Črnomelj v razpisnem obdobju
od poteka prejšnjega razpisnega roka do
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
3. Sredstva za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno
dodeliti v primeru, kadar ta predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega
namena oziroma so zanj nujno potrebna.
Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni
učinek in niso namenjena samo zniževanju
stroškov podjetja.
4. Sredstva se dodeljujejo po pravilu »de
minimis«, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegel
200.000,00 EUR, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo
v cestnoprometnem sektorju znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let.
5. Posamezen vlagatelj se lahko prijavi na več ukrepov, vendar za posamezen
ukrep samo z eno vlogo.
6. V primerih, ko se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena na podlagi neresničnih
podatkov ali je prejemnik prekršil določila
pogodbe oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je prejemnik dolžan vrniti
prejeta sredstva v enakem znesku, skupaj z
zakonitimi obrestmi, ki se obračunavajo od
dneva nakazila do dneva vračila.
Posebni pogoji in merila za posamezne
ukrepe:
A.) Subvencioniranje obrestne mere za
dodeljevanje posojil
Namen ukrepa je spodbujanje investiranja:
– nakup zemljišč za poslovne prostore;
– nakup, graditev, prenovo in adaptacijo
poslovnih prostorov;
– nakup opreme za opravljanje dejavnosti;
– nakup opreme, ki je povezana z uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega
gospodarstva;
– odpiranje novih delovnih mest.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Črnomelj vsaj 3
leta po končani investiciji oziroma se lahko
nadomesti z novo sodobnejšo opremo za
enako dejavnost;
– pomoč za nove zaposlitve se lahko
dodeli za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili
zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali so v
postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve;
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– izpolnitev kriterijev zaposlitve se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12
mesecev.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za subvencijo
obresti za posojila, ki jih odobrijo pristojne
institucije in ustrezajo namenom iz pravilnika;
– višina subvencije se bo dodeljevala na
podlagi meril, ki so obvezna priloga k razpisni dokumentaciji, in na osnovi katerih bo s
točkami ovrednotena posamezna vloga;
– višina pomoči se lahko dodeli do višine
4,62 odstotne točke dogovorjene obrestne
mere posojila za tekoče leto;
– posamezni prosilec lahko v letu 2007
prejme tovrstna sredstva v obliki subvencije
do višine 2.090,00 EUR. Subvencije do višine 210,00 EUR se ne dodeljujejo.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih investicij, kot so
stroški nakupa zemljišč za poslovne prostore, stroški nakupa, graditve, prenove oziroma adaptacije poslovnih prostorov, stroški
nakupa opreme za opravljanje dejavnosti
in stroški nakupa opreme, ki je povezana z
uvajanjem sodobnih tehnologij v enote malega gospodarstva;
– stroški nematerialnih investicij, z namenom odpiranja novih delovnih mest.
Zahtevana dokumentacija:
– Izpolnjen prijavni obrazec »subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje
posojil«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji;
– Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste
upravičene stroške za katere se uveljavlja
subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti;
– Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami,
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami,
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje;
– Drugo ustrezno odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti kolikor je ta potrebna;
– S strani posojilodajalca overjeno fotokopijo ali original pogodbe o odobrenem
namenskem posojilu, amortizacijski načrt
za tekoče leto ter drugi dokumenti, ki izkazujejo upravičene stroške (kupoprodajno
pogodbo, predračune, račune, če gre za
nakup zemljišč, prostorov ali opreme; gradbeno dovoljenje ali dokazilo o priglasitvi del,
če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih
prostorov);
– Fotokopije obrazcev prijav delavcev v
zavarovanje, če gre za odpiranje novih delovnih mest;
– Kratek opis namena posojila, če le ta ni
razviden iz pogodbe o odobrenem posojilu;

– Kopije dokazil ali potrdilo posojilodajalca o že plačanih obrestih za leto 2007;
– Kolikor je sedež dejavnosti podjetja
izven Občine Črnomelj in ima podjetje samo
poslovno enoto v Občini Črnomelj mora biti
vlogi priloženo potrdilo oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih oseb v tej poslovni
enoti in potrjene obrazce M1/M2, iz katerih
je razvidno, da so te osebe zaposlene za
nedoločen čas;
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih;
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani
AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: odločbi DURS-a za zadnji dve leti
(2005 in 2006) katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve
leti (2005 in 2006);
– Parafiran vzorec pogodbe.
B.) Sofinanciranje stroškov investicijske
in razpisne dokumentacije
Namen ukrepa:
– sredstva za prijave podjetij na razpise
na državni oziroma mednarodni ravni so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov
za pripravo projektov, ki so predmet prijave
na državne ali mednarodne razpise in ki so
dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za
katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Posebni pogoji za pridobitev sredstev:
– subvencije se prednostno odobrijo prosilcem, ki poleg ostalih pogojev, izpolnjujejo
še naslednje kriterije:
– razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih,
– ustanavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti in ustvarjajo možnosti za
nove zaposlitve,
– da je naložba usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter
zagotavlja ekološko neoporečen delovni
proces,
– zagotavlja boljšo oskrbo občanov.
Višina pomoči:
– prosilec lahko zaprosi za sofinanciranje investicijske in razpisne dokumentacije,
ki ustreza namenom iz pravilnika,
– pomoč se lahko dodeli v višini do 50%
stroškov priprave investicijske in razpisne
dokumentacije, vendar ne več kot 2% od
celotne vrednosti investicije.
Upravičeni stroški:
– del stroškov priprave projektov, ki so
predmet prijave na državne ali mednarodne
razpise, in ki so dejansko nastali, so vezani
na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Zahtevana dokumentacija:
– Izpolnjen prijavni obrazec »sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije;
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev;
– Izjava o zagotavljanju lastnih sredstev
v skladu z razpisnimi pogoji;
– Izjava o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov, izjavo da za iste
upravičene stroške za katere se uveljavlja
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subvencija, ne prejema pomoči po drugih
predpisih oziroma, da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene
predpisane vrednosti;
– Dokazilo o registraciji obrtnika, samostojnega podjetnika posameznika oziroma
družbe, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra z vsemi prilogami in naknadno vpisanimi spremembami,
– za samostojne podjetnike posameznike izpis iz Poslovnega registra Slovenije
– AJPES z vsemi prilogami in naknadno
vpisanimi spremembami,
– za fizične osebe potrdilo o stalnem
bivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še obrtno dovoljenje;
– Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo od pristojne davčne izpostave
o plačanih davčnih obveznostih;
– Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji
dve leti (2005 in 2006) potrjene s strani
AJPES-a,
– za samostojne podjetnike posameznike: odločbi DURS-a za zadnji dve leti
(2005 in 2006) katerim priložijo bilanci stanja in izkaza poslovnega izida za zadnji dve
leti (2005 in 2006);
– Potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun v zadnjih 6 mesecih pred oddajo
vloge ni bil blokiran; ki pa ne sme biti starejše od 30 dni, na zadnji dan roka za oddajo
vloge;
– Predstavitev projekta, ki je predmet
prijave na razpis (potrebno je navesti: kdo
je javni razpis razpisal; projekt, s katerim se
je prijavitelj prijavil na javni razpis in kratko
predstavitev ciljev oziroma rezultatov projekta; vrednost projekta; zaprošena sredstva; rezultat prijave – odobrena sredstva
v EU/prijavitelj s prijavo ni uspel). Če se je
prijavitelj prijavil z različnimi projekti, opiše
vsakega posebej;
– Fotokopije računov za pripravo investicijske in razpisne dokumentacije ter dokazila o njihovih plačilih;
– Investicijska in razpisna dokumentacija, ki je predmet vloge za sofinanciranje;
– Parafiran vzorec pogodbe.
IV. Vsebina vloge: za vsak posamezen
ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija. Vloga za posamezen ukrep je
popolna, če vlagatelj do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži
pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo, ki je navedena pri vsakem posameznem ukrepu posebej. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
V. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s predpisano dokumentacijo po
tem razpisu morajo prispeti najpozneje do
ponedeljka 5. 11. 2007 (velja poštni žig), na
naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene za vsak
ukrep posebej z oznako:
1. »Ne odpiraj – JR-MG – subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil«;
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2. »Ne odpiraj – JR-MG – sofinanciranje
stroškov investicijske in razpisne dokumentacije«.
Vlagatelji, ki vlagajo vlogo za subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, so dolžni za vsako posojilo posredovati
samostojno vlogo, razen v primeru, da je
vlagatelj vloge pridobil dva ali več posojil za
isti namen od različnih posojilodajalcev.
VI. Obravnava vlog in obveščanje o razpisu:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev tričlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan. Odpiranje vlog bo najpozneje v roku
15 dni od zaključka razpisa. Odpiranje ni
javno.
2. Vse pravočasno prispele popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi določil javnega razpisa, pravilnika in
meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vse prispele vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasno oddane in popolne
vloge.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v
navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Na podlagi predloga pristojnega odbora za gospodarstvo, župan s sklepom odloči
o višini dodeljenih sredstev in ga posreduje
prosilcem najpozneje v 15 dneh po sprejemu odločitve. Sklep o odobritvi sredstev je
dokončen.
6. Upravičencu bodo sredstva nakazana v roku 30 dni po podpisu pogodbe obeh
pogodbenih strank oziroma v skladu s proračunskimi možnostmi.
7. Po odobritvi sredstev sklene vsak
upravičenec pogodbo z Občino Črnomelj, v
kateri so določene vse medsebojne pravice
in odgovornosti pogodbenih strank.
8. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja za to pristojni organ občinske uprave.
VII. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj,
http://www.crnomelj.si in na sedežu Občine
Črnomelj (sprejemna pisarna).
VIII. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Tanja Ivanušič, tel. 07/306-11-22,
e-mail: tanja.ivanusic@crnomelj.si, v času
uradnih ur.
Občina Črnomelj
Ob-27425/07
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju
obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC Vipava
– Razdrto (Uradni list RS, št. 85 z dne 21. 9.
2007) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev, ki so bila
pridobljena iz sredstev zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč in gozdov zaradi gradnje HC
Vipava – Razdrto za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Vipava za leto 2007
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V letu 2007 je v proračunu Občine Vipava za ta namen predvidenih 25.000 EUR.
I. Na javni razpis se lahko prijavijo kmetijski proizvajalci (kmetijska gospodarstva),
ki obdelujejo zemljišča oziroma investirajo
na območju Občine Vipava (iz drugih občin
samo, če je poseg na zemljišču, ki je v vipavski občini), ter izpolnjujejo vsaj dva od
naslednjih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik
kmetije,
– kmetija je aktivna, mladi gospodarji,
– vlaganja v investicijo so perspektivna
in evropsko primerljiva,
– kmetija usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
II. Sredstva po tem razpisu se bodo
dodeljevala za subvencioniranje obrestne
mere za:
A. agromelioracijo kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki, travniki,
pašniki, vrtnarstvo),
B. novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v pridelavo mleka in mesa na
kmetijah,
C. investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah,
D. investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje.
III. Pogoji in merila za kandidiranje na
javnem razpisu po posameznih panogah:
A. Agromelioracija kmetijskih zemljišč
1. Vinogradništvo na območjih, rajoniziranih za vinsko trto:
– skupna površina vinogradov na kmetijo 0,5 ha,
– minimalna letna obnova 0,1 ha,
– najmanjše število cepljenk 3.500 kos/ha
bruto površine.
2. Matičnjaki:
– posaditev matičnjaka stopnje selekcije
BAZA,
– posaditev najmanj 1000 kosov pod
lage,
– izjava KVZ Nova Gorica, da je fizična
oziroma pravna oseba posadila matičnjak v
skladu s strokovnimi zahtevami kmetijskega
inštituta.
3. Sadovnjaki:
– skupna površina nasadov na kmetijo: –
(breskev, jablana, hruške = 0,6 ha) – (ostalo
= 0,2 ha),
– minimalna letna obnova – 0,1 ha,
– nasad mora biti urejen po sodobnih
tehnoloških priporočilih.
4. Travniki, pašniki:
– skupna površina travnikov in pašnikov
na kmetijo najmanj 2 ha,
– živinoreja je na kmetiji glavna dejavnost,
– minimalna površina agromelioracije letno – travniki 1 ha, – pašniki 1 ha,
– agromelioracija mora biti urejena po
sodobnih tehnoloških navodilih,
– izdelan mora biti popis potrebnih agromelioracijskih del,
– zagotovljeno mora biti koriščenje urejenih površin.
5. Vrtnarstvo:
– postavitev rastlinjakov.
B. Novogradnja in adaptacija hlevov ter
investicije v povečanje pridelave mleka in
mesa na kmetijah
1. Novogradnja hlevov:
– veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 10, gorski predel 5
stojišč za krave,

– dolina minimalno 40, gorski predel 15
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– prašičerejski objekti kombinirano z minimalno 3 plemenskih svinj in vzrejo mladičev,
– drugi živinorejski objekti minimalnega
obsega, ki zagotavljajo možnost zaposlitve
iz dejavnosti za katero je podan zahtevek,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
2. Adaptacija hlevov:
– za dodatna stojišča pri adaptaciji hlevov – veljavno gradbeno dovoljenje,
– dolina minimalno 5, gorski predel 3 stojišča za krave,
– dolina minimalno 15, gorski predel 9
stojišč za pitance,
– hlevi za govedo in drobnico, kjer je vrednost investicije najmanj 8.300 €,
– oprema hlevov in dvorišč (linije molže,
spravila sena, mehanizacija).
C. Investicije v posodabljanje strojnega
parka na kmetijah:
– nakup sodobnih kmetijskih traktorjev
s štirikolesnim pogonom in varnostno kabino,
– traktorjev goseničarjev,
– sodobne strojne linije v poljedelstvu,
travništvu, trajnih nasadih, vrtnarstvu,
– nabava sodobne dvoriščne mehanizacije (stabilni priključki),
– nabava opreme in strojnih linij za predelavo kmetijskih pridelkov na domu.
Pomoči de minimis
D. Investicije v dopolnilne dejavnosti na
kmetijah z namenom tržne proizvodnje:
– investicije v posodabljanje in povečanje zmogljivosti stacionarnega in izletniškega turizma,
– investicije v posodabljanje novogradnje kleti in objektov, povezanih s prodajo
in promocijo vin,
– objekti za predelavo mleka in mesa na
kmetijah, sušilnice za mesne izdelke.
IV. Pogoji za kandidiranje:
– subvencionira se celotna obrestna
mera (referenčna mera in fiksni pribitek),
– interesenti lahko pridobijo kredit v višini
največ do 60% vrednosti investicije,
– maksimalna možna višina kredita na
posameznega vlagatelja 42.000 €,
– doba vračila do višine kredita 6.500 € je
3 leta, od višine kredita 6.500 € do 21.000 €
je 5 let, nad 21.000 € pa je doba vračanja
do 10 let,
– enoletni moratorij odplačevanja, ki velja za kredite od višine 21.000 € naprej in z
dobo odplačevanja, daljšo od 5 let za naslednje namene:
– agromelioracija kmetijskih zemljišč
(vinogradi, matičnjaki, sadovnjaki),
– novogradnja in adaptacija hlevov,
– investicije v dopolnilne dejavnosti
na kmetijah z namenom tržne proizvodnje,
– rok sklenitve pogodbe za najetje kredita je do 20. 12. 2007.
Vloga za posamezno subvencijo obrestne mere se vlaga na posebnem obrazcu,
ki se dobi na Občini Vipava, Glavni trg 15,
Vipava in Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina, Goriška 23/b, Ajdovščina. Seznam
dokumentacije, ki jo je potrebno vlogi priložiti, je razviden iz obrazca razpisne dokumentacije.
V. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: 20. 12.
2007.
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VI. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu: vloge morajo biti predložene na naslov
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
osebno ali priporočeno po pošti z oznako
»vloga za kreditiranje investicij v kmetijstvo«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo
prispele do vključno 30. oktobra 2007.
VII. Prejemniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 45 dneh od izteka roka,
določenega za predložitev vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija je na voljo pri:
– Občini Vipava, Glavni trg 15, Vipava,
5271 Vipava ali pri
– Kmetijsko svetovalni službi Ajdovščina,
Goriška 23/b, Ajdovščina, 5270 Ajdovščina.
IX. Komisija Občine Vipava bo spremljala namensko porabo sredstev pri investitorju. Če bo ugotovila, da sredstva niso bila
porabljena za namen, za katerega so bila
dodeljena ali da so bila sredstva dodeljena
na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od investitorja vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Investitor
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva pridobitve teh sredstev do plačila.
X. Sredstva za isti namen se istemu prosilcu praviloma lahko namenijo le enkrat.
XI. Prejemniki sredstev po tem razpisu
morajo:
– ohranjati in obdelovati trajne nasade,
za agromelioracijo še najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– vzdrževati površine in ohranjati primerno obremenitev živali za pašnike in travnike,
za agromelioracijo travnikov in pašnikov še
najmanj 10 let po pridobitvi kredita,
– ohranjati število stojišč v govedoreji še
najmanj 5 let po pridobitvi sredstev,
– imeti v lasti osnovno sredstvo, ki ga je
nabavil ali zgradil še najmanj 5 let po pridobitvi kredita in do njegovega popolnega
plačila ter skladno s pogoji banke.
Občina Vipava
Ob-27626/07
Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Ur. l. RS,
št. 90/07), in Odloka o proračunu Občine
Šentrupert za leto 2007 in 2008 (Ur. l. RS,
št. 56/07, 81/07, 93/07), objavlja Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
javni razpis
za dodelitev štipendij dijakom in
študentom Občine Šentrupert za šolsko
oziroma študijsko leto 2007/2008
1. Predmet javnega razpisa: podelitev
štipendij za izobraževalne programe na področju turizma in štipendij za nadarjene dijake in študente Občine Šentrupert.
2. Pravico do štipendije Občine Šentrupert lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo
srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije ter študenti
dodiplomskega študija višješolskega, visokošolskega ali univerzitetnega programa,
razen študenti z vpisanim absolventskim
statusom, če izpolnjujejo naslednje splošne
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima stalno prebivališče v Občini
Šentrupert,
– da ima status dijaka oziroma status
rednega študenta,
– da je njegovo izobraževanje neprekinjeno in redno,

– da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila za brezposelne pri Zavodu
RS za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti, nima status zasebnika ali samostojnega
podjetnika, ni lastnik ali solastnik podjetja in
ne prejema druge štipendije v RS.
Kandidat za štipendijo, ki se podeljuje za
izobraževalne programe na področju turizma, mora poleg zgoraj navedenih splošnih
pogojev izpolnjevati še pogoj:
– da je redno vpisan v srednješolski izobraževalni program turistični tehnik oziroma višješolski, visokošolski strokovni ali
univerzitetni študijski program za področje
turizma.
Kandidat za štipendijo za nadarjene dijake in študente mora poleg zgoraj navedenih
splošnih pogojev izpolnjevati še pogoj: da je
v preteklem šolskem letu dosegel najmanj
prav dober učni uspeh – učenci in dijaki oziroma najmanj povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti.
3. Kriteriji za dodelitev štipendije so:
– boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata;
– letnik izobraževanja, pri čemer ima ob
enakih pogojih prednost kandidat vpisan v
višji letnik;
– oddaljenost šole od kraja bivanja;
– ob enakih ostalih pogojih ima pri vseh
vrstah štipendije, ki jih podeljuje Občina
Šentrupert, prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana. Dohodek na
družinskega člana se bo izračunal v skladu
z 10. in 11. členom Pravilnika o podeljevanju štipendij Občine Šentrupert (Ur. l. RS,
št. 90/07).
Popolne, ustrezno dokumentirane in v
razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi
prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter
na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila
poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Šentrupert.
4. Okvirna vrednost in število štipendij
Za šolsko oziroma študijsko leto
2007/2008 bodo v skladu s Pravilnikom o
podelitvi štipendij Občine Šentrupert, predvidoma dodeljene 2 štipendiji, in sicer 1 za
izobraževalne programe na področju turizma in 1 za nadarjene dijake in študente.
Višina štipendije za dijake bo znašala 115
EUR mesečno, za študente pa 125 EUR
mesečno.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
podelitev štipendij za leto 2007 in 2008 znaša 3.250 EUR. Sredstva so zagotovljena v
proračunu Občine Šentrupert, na podlagi
Odloka o proračunu Občine Šentrupert za
leto 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 56/07, 81/07,
93/07).
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni
del javnega razpisa, h kateri je potrebno
priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega
programa,
– dokazilo o doseženem učnem uspehu
v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni
oceni predhodnega študijskega leta,
– fotokopija osebnega dokumenta.
6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS in na spletnih straneh Občine Šentrupert
www.sentrupert.net. Obrazci so od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljivi
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v sprejemni pisarni Občine Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
7. Rok za oddajo prijave in način oddaje:
prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do
30. oktobra 2007 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert
z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev
štipendije«. Veljajo tudi vloge z odtisnjenim
poštnim žigom na kuverti na dan 30. oktober 2007.
8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki
bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno
prispele prijave na javni razpis in prijave, ki
ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v
pozivu, se s sklepom zavržejo.
9. Izid razpisa
Sam razpis bo zaključen najkasneje v 45
dneh od dneva odpiranja vlog.
O podelitvi štipendij Občine Šentrupert
bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Šentrupert z
odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu
kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema
odločbe zoper odločitev občinske uprave
vložiti pritožbo.
Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju,
v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Šentrupert
kot štipenditorjem in izbranim štipendistom
v skladu z določili pravilnika o podeljevanju
štipendij.
10. Dodatne informacije in pojasnila:
Danica Grandovec, višja svetovalka, tel.
07/343-46-00.
Občina Šentrupert
Št. 35280-0003/2007
Ob-27627/07
Občina Pivka na podlagi Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.
l. SRS, št. 18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št.
3/00 in 102/02), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07), sklepa župana Občine Pivka
št.: 031-01/2007 z dne 24. 9. 2007 ter sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka
oddaje stvarnega premoženja Občine Pivka št.: 35280-0003/2007 z dne 1. 10. 2007
objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
z javnim zbiranjem ponudb
1. Naročnik: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.
2. Predmet javne ponudbe in vrsta pravnega posla
Oddaja poslovnega prostora v najem,
v večnamenski športni dvorani »Skala« v
Pivki, na Prečni ulici 3, v izmeri 67,79 m2
– za izvajanje fitness dejavnosti. K poslovnemu prostoru spada sorazmeren del skupnih prostorov (dostopni hodniki, garderobe, sanitarije, tuši in zunanja parkirišča).
Izklicna mesečna najemnina znaša 250 €. V
ceno najemnine so všteti obratovalni stroški.
Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja (skupnih
prostorov, ne samega poslovnega prostora),
vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza
smeti, varovanja in morebitne druge stroške,
ki jih z uporabo povzroča najemnik.
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V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka
27. člena Zakona o DDV.
Poslovni prostor se odda za obdobje treh
let, pod pogojem, da izbran ponudnik začne z izvajanjem fitness dejavnosti do 1. 1.
2008.
3. Rok sklenitve pogodbe
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
na predlog komisije izda župan. Zoper sklep
župana ni pritožbe. Ponudniki lahko uveljavljajo svoje pravice pri pristojnem sodišču.
Na podlagi vročitve sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika mora izbrani
ponudnik najpozneje v 15 dneh od prejema
le-tega, skleniti najemno pogodbo. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v
tem roku, lahko naročnik podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15
dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše
pogodbe niti v podaljšanem roku, naročnik
sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
4. Način in rok plačila: najemodajalec bo
za poslovni prostor izstavljal mesečni račun
za najemnino do 30. v mesecu za tekoči
mesec, najemnik pa je dolžan plačati najemnino v roku trideset dni od izdaje računa
na TRR najemodajalca.
5. Ogled nepremičnine: za ogled poslovnega prostora se lahko dogovorite v času
trajanja razpisa na tel. 05/721-01-00 (kontaktni osebi: Boštjan Glažar in Jana Vodopivec).
6. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
najem poslovnega prostora
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
ponedeljka 29. 10. 2007, do 9. ure, na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za javno ponudbo za oddajo poslovnega prostora
Oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba za fitness!”
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
7. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuja pravna oseba ali samostojni podjetnik
ali državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske pravne osebe ali samostojne podjetnike ali državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (tuja pravna
oseba ali samostojni podjetnik ali državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
pravne osebe ali samostojne podjetnike ali
državljane, kolikor takega potrdila ne more
pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori,
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– pooblastilo za sodelovanje v postopku,
če je oseba zastopnik,
– izjava o predvidenih vgrajenih napravah in opis le-teh (kakovost, starost, število
vgrajenih naprav),
– drugo navedeno v razpisni dokumentaciji.
8. Javna ponudba velja do 30. 12.
2007.
9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo javno v torek, dne 6. 11. 2007 ob 13. uri,
v sejni sobi Občine Pivka. Merilo za izbor
najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
10. Nepopolne in nepravočasne ponudbe
Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri ali so bile ponudbe pravočasne
in popolne.
Ponudbo, ki je prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija
izloči in o tem obvesti ponudnika.
Ne glede na prejšnji odstavek komisija
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe (elementi
ponudbe: izpolnjen obrazec 4.2.1. – priloga
7.1.: izjava, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisa in razpisne dokumentacije in
ponudba) ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni
od prejema poziva za dopolnitev.
Če bo med prejetimi ponudbami več enakih ponudb, bo komisija med najugodnejšimi
ponudniki opravila javno dražbo, pri čemer
bo za izklicno ceno določena cena, ki jo
bodo v svojih ponudbah določili najugodnejši ponudniki. Javna dražba bo izvedena v
obliki ustne licitacije. Komisija vsem, ki so
oddali pravočasno in popolno ponudbo sporoči v pisni obliki datum in uro javne dražbe.
Pri ustni licitaciji bo najmanjši dvig mesečne
najemnine za poslovni prostor 20 EUR. V
primeru, da pride do postopka licitacije, se
zahteva udeležba ponudnikov, sodelujočih
na licitaciji. Če se ponudnik ne more udeležiti licitacije, mora svoj izostanek opravičiti
komisiji, lahko tudi pisno pooblasti zastopnika za sodelovanje na javni dražbi.
11. Ustavitev postopka: komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
povrne ponudnikom stroške v višini izkazanih stroškov.
12. Druge informacije
Objavljeno besedilo razpisa z razpisno
dokumentacijo lahko dobite v tiskani obliki
v času trajanja razpisa (do 29. 10. 2007), in
sicer v času uradnih ur v ponedeljek, sredo
in petek od 8. do 11. ure ter v ponedeljek od
13. do 15. ure in v sredo od 13. do 16. ure,
v sprejemni pisarni občine.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasni deski Občine Pivka in na
spletni strani Občine Pivka www.pivka.si.
Občina Pivka
Št. 478-3/07-121
Ob-27638/07
Na podlagi določb Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07) ter občinskega
Programa prodaje občinskega stvarnega
premoženja za leto 2007, Občina Kočevje
objavlja

javni razpis
za prodajo nepremičnin – stanovanj
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska
c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet prodaje in ocenjena vrednost
Predmet prodaje so naslednja stanovanja, zasedena z najemniki, ki imajo z Občino Kočevje sklenjene najemne pogodbe
za nedoločen ali določen čas – do konca
opravljanja del pri sedanjem delodajalcu.
Kupec, ki ni hkrati tudi najemnik, v skladu s 107. členom Stanovanjskega zakona
vstopi v pravni položaj najemodajalca, saj
sprememba lastnika stanovanja ne vpliva
na obstoječa najemna razmerja.
A – Stanovanje (enosobno) št. 2 v Podgorski ul. 6 v Kočevju, zk-podvložek št.
2442/1, k.o. Kočevje, v izmeri 27,76 m2, izhodiščna cena: 27.010,00 EUR.
B – Stanovanje (dvosobno) št. 10 v UHM
9 v Kočevju, zk-podvložek št. 2222/28, k.o.
Kočevje, v izmeri 59,08 m2, izhodiščna cena:
55.890,00 EUR.
C – Stanovanje (trisobno) št. 2 na TZO
10 v Kočevju, parcelna št. 1213/2, k.o. Kočevje, v izmeri 80,65 m2, izhodiščna cena:
83.070,00 EUR.
D – Stanovanje (trisobno) št. 1 na TZO
10 v Kočevju, parcelna št. 1213/2, k.o. Kočevje, v izmeri 97,12 m2, izhodiščna cena:
101.005,00 EUR.
3. Metoda razpolaganja
Stanovanja se bodo prodajala na temelju šeste alinee drugega odstavka 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin po metodi javnega zbiranja
ponudb, kjer se bo v primeru prispelih več
pravilnih ponudb (dve ali več) namesto naknadnih dodatnih pogajanj med ponudniki
izvedla licitacija.
Začetna licitacijska cena je najvišja cena,
ki je bila ponujena v javni ponudbi (v zaprti
kuverti) s strani osebe, ki sodeluje na licitaciji, povečana za 1.000 EUR. Če nobeden od
ponudnikov ne sprejme začetne licitacijske
cene, se nepremičnino proda ponudniku, ki
je v javni ponudbi ponudil najvišjo ceno.
Najmanjši dvig začetne licitacijske cene
je 500 EUR. Licitacija za stanovanja, za
katera bo prispela več kot ena ponudba, se
bo izvedla v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 v Kočevju, datum bo določen
naknadno in sporočen vsem udeležencem.
Prodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo na koncu ponudil najvišjo
ceno.
4. Kdo lahko sodeluje v postopku
Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične
in pravne osebe, najemniki in drugi, ki lahko
v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji pridobivajo nepremičnine.
Na podlagi 40. člena Uredbe na licitaciji
ne morejo sodelovati osebe, ki so sorodstveno ali drugače povezane s cenilcem ali
člani licitacijske komisije.
5. Vsebina, rok in način ponudbe
Udeleženec javnega razpisa mora v sklopu svoje ponudbe predložiti oziroma navesti
naslednje:
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža); pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 10%
od izhodiščne cene nepremičnine, za katero
je poslal ponudbo,
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– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine (stanovanja), ki
ga želi kupiti, in ponujeno ceno,
– izjavo, da je oseba državljan države članice EU ali druge države, ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije.
Varščino je potrebno plačati na račun št.
01248-0100005213, odprtega pri UJP Novo
mesto, in sicer pred iztekom roka za oddajo
ponudbe. Predložitev potrdila o vplačilu je
pogoj za veljavnost ponudbe.
Kupcu se varščina všteje v pogodbeno
ceno, neuspelim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi javnega
razpisa oziroma licitacije.
Na zahtevo naročnika je tisti, s katerim
se bo sklenila pogodba, dolžan predložiti
zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav oziroma izpolnjevanje pogojev
za udeležbo na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za nakup nepremičnine – (navedba konkretnega stanovanja), Ne odpiraj – Ponudba!«,
ter na zadnji strani ime in priimek (firma) in
naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v roku 15 dni od objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, in sicer
osebno na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c. 26 (pritličje – levo), vsak delovni
dan od 8. do 13. ure, ob sredah od 8. ure
do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse
prijave, ki bodo na pošto oddane najkasneje
zadnji dan javnega razpisa.
6. Sklenitev pogodbe in plačilo kupnine
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni
po zaključku javnega razpisa oziroma licitacije. Če uspeli ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na
njegovi strani, se pogodbe ne sklene ter se
zadrži vplačano varščino.
Kupec mora plačati celotno kupnino v
enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, in sicer na račun Občine Kočevje
št. 01248-0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
Kupec, s katerim se sklene pogodba,
nosi notarske stroške overitve pogodbe,
stroške vpisa v zemljiško knjigo ter je dolžan
plačati davek na promet nepremičnin.
7. Drugo
Župan lahko ustavi postopek prodaje nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa,
oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe iz utemeljenih razlogov.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka
mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč
01/893-82-45) ali osebno na Oddelku za
proračun, finance in upravljanje premoženja, in sicer v času uradnih ur:
– ponedeljek od 7.30 do 10. ure ter od
11. do 14.30,
– torek od 7.30 do 10. ure ter od 11. do
14.30,
– sreda od 7.30 do 12. ure ter od 13. do
17. ure,
– petek od 7.30 do 10. ure ter od 11. do
13. ure.
Občina Kočevje
Ob-27639/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe

o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter po
sklepu občinskega sveta in Programa prodaje občinske in finančnega premoženja z
dne 23. 4. 2007 objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) stanovanje na naslovu Center 147,
par. št. 177/16, k.o. Črna, 90,58 m2.
Izhodiščna cena je 45.031,25 EUR.
Stanovanje je zasedeno, zemljiško
knjižno stanje ni urejeno. Predpisane davčne dajatve promet na nepremičnine plača
kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
a) stanovanje na naslovu Center 147,
par. št. 177/16, k.o. Črna, 90,58m2.
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na nepremičnini;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno
prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 15 dni po
izbiri ponudnika.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe pod točko
je 25. september 2007, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za stanovanje«.
Ponudba se odda na sedež Občine Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
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Ob-27652/07
Na podlagi sprejetega proračuna Občine
Pivka za leto 2007 (Uradni list RS, št. 25 z
dne 22. 3. 2007), Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje
projektov inovacij v Občini Pivka (Uradni list
RS, št. 142/04 in spremembe), mnenja Ministrstva za finance št. 446-95/2004/5 z dne
22. 4. 2005 in na predlog Odbora za gospodarstvo in obrt z dne 4. 10. 2007 objavljam
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za pospeševanje in razvoj malega
gospodarstva v Občini Pivka v letu 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Pivka za subvencioniranje obrestne mere ter stroškov najema
kredita v skupni višini 18.778,00 EUR.
Subvencionirala se bo obrestna mera v
višini do 5 odstotnih točk ter stroški najema
kredita do 2,5% vrednosti kredita.
Doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do 5 let.
2. Merila in pogoji
Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem,
ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev;
– katerih minimalni znesek posojila znaša 4.173 EUR ter maksimalni znesek subvencioniranih kreditov znaša 62.594 EUR;
– investicija, ki je predmet subvencije,
se mora ohraniti v Občini Pivka vsaj 5 let po
njenem zaključku;
– uveljavljajo subvencijo za posojila odobrena v tekočem letu.
3. Upravičenci
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki posamezniki, registrirani sobodajalci in mala podjetja, ki so registrirani po
Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93 in spremembe) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah,
– niso v stanju kapitalske neustreznosti v
skladu z Zakonom o finančnem poslovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99 in spremembe),
– imajo sedež ali samostojno enoto na
območju Občine Pivka.
4. Namen
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za poslovne namene vključno s pridobivanjem projektne dokumentacije za gradnjo
poslovnih prostorov,
– nakup, graditev, adaptacijo poslovnih
prostorov,
– nakup opreme – osnovnih sredstev,
– posodobitev obstoječih proizvodnih in
storitvenih kapacitet.
5. Vloga, rok za prijavo in obdelava vlog
Vlagatelji uveljavijo sredstva po tem razpisu na podlagi pisne vloge na predpisanem
obrazcu oziroma na podlagi naslednje dokumentacije:
– vloga na obrazcu Vloga 2007 – Subvencija obresti,
– pogodba o najemu kredita med posojilojemalcem in banko,
– dokazila o stroških najema kredita,
– amortizacijski načrt odplačevanja kredita.

Stran

6822 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Obrazec Vloga 2007 – Subvencija obresti lahko zainteresirani v razpisnem roku
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Pivka,
obrazec je v času objave razpisa objavljen
tudi na spletnih straneh Občine Pivka www.
pivka.si.
Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Odbor za gospodarstvo in obrt Občine
Pivka. Na podlagi mnenja Odbora se upravičencem izda odločba o dodelitvi subvencije
oziroma se za subvencioniranje obrestne
mere ter stroške odobritve kredita sklene
pogodba.
Občinska uprava lahko od posameznega
prosilca zahteva dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanja pogojev za pridobitev proračunskih sredstev
potrebno.
Namensko porabo proračunskih sredstev
preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje malega gospodarstva, lahko
pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani
župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo do
dneva vračila sredstev v primerih, ko se
ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) objekte in opremo, sofinancirano iz nepovratnih
sredstev proračuna občine, pred iztekom
5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Prepozno vložene vloge po tem razpisu
se zavržejo, neustrezne pa zavrnejo.
Vloge sprejema do 30. 11. 2007 Občina
Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, v zaprtih
kuvertah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – subvencija obresti«.
Občina Pivka
Ob-27763/07
Komisija Mestne občine Ljubljana za nagrade Marjana Rožanca na podlagi 6. člena
Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 10/01) objavlja
javni razpis
za podelitev nagrad Marjana Rožanca
za področje športa v Mestni občini
Ljubljana za leti 2006 in 2007
Mestna občina Ljubljana razpisuje nagrade Marjana Rožanca za področje športa
v Mestni občini Ljubljana za leti 2006 in
2007.
Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo prostovoljni športni delavci, športniki, športni vzgojitelji, profesionalni delavci v športu in športni novinarji za izjemne
dosežke v preteklem letu (letu 2006), za
izjemne dosežke v letu 2007 (v obdobju
do konca razpisa) ali za delo v daljšem
obdobju.
Za vsako leto bodo podeljene največ štiri
nagrade Marjana Rožanca.
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni
občini Ljubljana.
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Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko kandidata oziroma kandidatke za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki
pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev nagrade mora biti
poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Komisija za
nagrade Marjana Rožanca, Resljeva cesta 18, SI – 1000 Ljubljana, do vključno
5. 11. 2007 v zaprti kuverti s pripisom »za
razpis MR – ne odpiraj«.
Slovesna podelitev priznanj bo 21. 11.
2007.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
306-40-39, Služba za šport Mestne občine
Ljubljana.
Komisija Mestne občine Ljubljana
za nagrade Marjana Rožanca
Št. 430-119/2007
Ob-27781/07
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi drugega odstavka 53. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Uradni list RS, št. 50/07), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 20/07) in 34. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in
139/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje stroškov zdravljenja
odvisnosti od prepovedanih drog
v letu 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, in sicer:
– stroškov vstopne premije in prevoza
v zdravstveno terapevtsko skupnost, če je
sedež le-te izven Republike Slovenije,
– stroškov bivanja v zdravstveni terapevtski skupnosti.
Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje stroškov zdravljenja odvisnosti od alkohola ali nikotina ter prevoznih stroškov v
primeru vključitve v metadonski program.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe – kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so državljani Republike Slovenije,
– da imajo v letu 2007 prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Litija,
– da so v letu 2007 vključeni v programe
zdravljenja odvisnosti doma ali v tujini.
3. Okvirna višina sredstev: višina razpisanih sredstev znaša 2.260 EUR, pri čemer
dodeljena sredstva posamezniku ne morejo
preseči 50% vseh dokazljivih stroškov, ki so
predmet tega javnega razpisa.
4. Merila in kriteriji za izbor upravičencev:
– starost kandidata,
– status kandidata,
– trajanje programa zdravljenja,
– plačilna sposobnost kandidata – mesečni prihodki na družinskega člana,
– mesečni stroški zdravljenja.

Navedena merila in kriteriji so podrobneje ovrednoteni in razčlenjeni v razpisni
dokumentaciji.
Vrednost točke je odvisna od števila prispelih vlog in višine razpisanih sredstev za
ta namen.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007
za kritje stroškov zdravljenja odvisnosti, za
katere so bila dodeljena. V primeru, da kandidat prekine zdravljenje pred koncem izplačila dodeljenih sredstev, torej pred koncem
leta 2007, ni več upravičen do sredstev, ki
bi mu še pripadala, če bi s programom zdravljenja nadaljeval do konca leta 2007.
6. Rok za oddajo vlog in način prijave
Kandidati morajo svoje vloge za sofinanciranje oddati do torka, 13. 11. 2007, osebno
v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 10.
ure ali po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 12. 11. 2007 (datum poštnega
žiga) na naslov Občina Litija, Jerebova ulica
14, 1270 Litija.
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje zdravljenja odvisnosti«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naziv in
poštni naslov kandidata.
Komisija ne bo obravnavala vlog, ki
bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo
vlog,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev vloge, ki bo določen v
pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog oziroma prijav
na razpis bo izvedla pristojna komisija po
preteku roka za oddajo vlog. Odpiranje zaradi narave javnega razpisa ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija kandidate
z nepopolnimi vlogami pozvala k dopolnitvi
vlog. Kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani kandidati svoje vloge ne bodo
ustrezno dopolnili, bo vloga izločena kot
nepopolna.
8. Izid razpisa
Kandidati bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani kandidati bodo prejeli sklep o
dodelitvi sredstev iz predmetnega javnega
razpisa, in bodo hkrati pozvani k podpisu
pogodbe.
Kolikor se izbrani kandidat v roku 8 dni
od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj
ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev ter odstopil
od zahteve po sofinanciranju.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani kandidati dvignejo na Občini Litija,
Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52)
ali jo pridobijo na spletnih straneh Občine
Litija www.litija.si.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisom pa lahko zainteresirani kandidati pokličete na tel. 01/896-34-38, kontaktna oseba
je Jerič Marija.
Občina Litija
Ob-27423/07
Stečajni upravitelj dolžnika Videm celuloza, papir in papirni izdelki Krško d.o.o.
– v stečaju, Kolodvorska 2, 8270 Krško,
objavlja
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javni razpis
za javno zbiranje ponudb
1. Predmet prodaje je pravica do nakupa
paketa 10.915 delnic izdajatelja Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
Ljubljana, ki jo je prodajalec dobil z Odločbo Slovenske odškodninske družbe d.d. št.
Z/04-528/15 z dne 24. 9. 2007.
2. Ponudba mora biti brezpogojna in
mora vsebovati:
a. ponujeno ceno za pravico do nakupa
paketa delnic, ki mora biti določena s točno
določenim evrskim zneskom,
b. način in rok plačila,
c. veljavnost ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj do 30. 11. 2007,
d. brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 10% od ponujene cene, veljavno do 31. 12. 2007.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Domače
pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, tuje pa iz drugega
ustreznega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni.
4. Ponudbe je treba poslati v zaprti ovojnici na sedež prodajalca Videm celuloza,
papir in papirni izdelki Krško d.o.o. – v stečaju, Kolodvorska 2, 8270 Krško, najkasneje
do 22. 10. 2007.
5. Na podlagi tega razpisa prodajalec ni
zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji oziroma prenosu pravice do nakupa delnic Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana.
6. V primeru, da stečajni senat Okrožnega sodišča v Krškem, ki vodi stečajni
postopek zoper prodajalca, odredi prodajo
pravice najugodnejšemu ponudniku, se ta
zavezuje s prodajalcem v osmih dneh po
prejemu njegove izjave o sprejemu ponudbe
skleniti ustrezno pisno pogodbo, s katero
prevzema pravice in obveznosti prodajalca
glede nakupa delnic Zavarovalnice Triglav
d.d. Ljubljana od Slovenske odškodninske
družbe d.d., in v petnajstih dneh plačati celotno kupnino za nakup pravice do nakupa
delnic.
7. V primeru prodaje pravice do nakupa
delnic se šteje, da je pogodba o prodaji pravic sklenjena, ko izbrani ponudnik prejme
pisno izjavo prodajalca o sprejemu njegove
ponudbe.
8. Podrobnejše informacije v zvezi s tem
razpisom lahko zainteresirani ponudniki dobijo po tel. 07/490-52-78 v sredo, 17. 9. 2007,
med 9. in 12. uro, pri stečajnemu upravitelju
prodajalca, sicer pa po elektronski pošti na
naslovu: videmvstecaju@volja.net.
Stečajni upravitelj
Branko Ogorevc
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Javne dražbe
Št. 352-356/2007/1
Ob-27964/07
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03, 77/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 37/05), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni list
RS, št. 102/05), Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06), Ministrstvo za javno upravo
razpisuje
javno dražbo in javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe:
Izklicna cena
– odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 22 na naslovu Ulica OF 2, Radeče, v izmeri 43,28 m2 s pripadajočo kletjo
2. stanovanje št. 1 na naslovu Slovenska vas 16,
Šentrupert, v izmeri 22,10 m2
3. stanovanje št. 2 na naslovu Slovenska vas 16,
Šentrupert, v izmeri 22,10 m2
4. stanovanje št. 1 na naslovu Gregorčičeva 14,
Tolmin, v izmeri 56,94 m2 s pripadajočo kletjo
5. stanovanje št. 7 na naslovu Kidričeva 11, Sežana, v izmeri 66,15 m2 s pripadajočo kletjo
6. stanovanje št. 3 na naslovu Pod Kerinom 3a,
Pivka, v izmeri 74,71 m2 s pripadajočo kletjo (zasedeno brez pravnega naslova)

42.000,00 €
9.600,00 €
11.800,00 €
62.000,00 €
45.180,00 €
30.840,00 €

3. Predmet javne ponudbe:
1. stanovanje št. 14 na naslovu Cesta maršala Tita
53b, Jesenice, v izmeri 76,05 m2 s pripadajočo kletjo
2. stanovanje št. 4 na naslovu Hrušica 71g, Jesenice, v izmeri 63,38 m2 s pripadajočo kletjo
3. stanovanje št. 12 na naslovu Hrušica 71g, Jesenice, v izmeri 63,68 m2 s pripadajočo kletjo
4. stanovanje št. 4 na naslovu Robindvor 39, Dravograd, v izmeri 61,97 m2 s pripadajočo kletjo
Nepremičnine se odprodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno.
Javna dražba in javna ponudba se bosta
opravili ustno.
Najnižji znesek zvišanja izklicne cene je
500 €.
4. Višina varščine
Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti
varščino v višini 10% od izklicne cene na
TRR št. 01100-6300109972 Republika Slovenija – proračun, z navedbo sklicne številke za posamezno stanovanje:
– odprodaja nezasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 22 na naslovu Ulica OF 2, Radeče, v izmeri 43,28 m2 – 01100-6300109972 18
31119-7200013-75490807,

68.800,00 €
61.600,00 €
62.800,00 €
32.300,00 €

2. stanovanje št. 1 na naslovu Slovenska vas 16, Šentrupert, v izmeri 23,05 m2 – 01100-6300109972 18 –
31119-7200013-75490907,
3. stanovanje št. 2 na naslovu Slovenska vas 16, Šentrupert, v izmeri 23,05 m2 – 01100-6300109972 18
31119-7200013-75491007,
4. stanovanje
št.
1
na
naslovu Gregorčičeva 14, Tolmin, v izmeri 56,94 m2 – 01100-6300109972 18 –
31119-7200013-75491107,
5. stanovanje
št.
7
na
naslovu Kidričeva 11, Sežana, v izmeri 59,50 m2 – 01100-6300109972 18
31119-7200013-75491207,
6. stanovanje
št.
3
na
naslovu Pod Kerinom 3a, Pivka, v izmeri 74,71 m2 – 01100-6300109972 18
31119-7200013-75491707,
– odprodaja zasedenih stanovanj:
1. stanovanje št. 14 na naslovu Cesta maršala Tita 53b, Jesenice, v izmeri 76,05 m2 –
01100-6300109972 18
31119-7200013-75491307,
2. stanovanje
št.
4
na
naslovu Hrušica 71g, Jesenice, v izmeri 63,38 m2 – 01100-6300109972 18
31119-7200013-75491407,
3. stanovanje št. 12 na naslovu Hrušica 71g, Jesenice, v izmeri 63,68 m2 – 01100-6300109972 18
31119-7200013-75491507,
4. stanovanje
št.
4
na
naslovu Robindvor 39, Dravograd, v izmeri 61,97 m2 –
01100-6300109972 18
31119-7200013-75491607.
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v
roku 15 dni brez obresti.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorci pogodb
bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva
za javno upravo http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe ali na ogled pri Ministrstvu za
javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Alenka Kožuh, tel.
01/478-18-53.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na TRR Republika Slovenija – proračun, naveden v pogodbi. Vplačana varščina se všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine ter vseh
stroškov in dajatev, ki bodo določeni v pogodbi.
8. Ogled nepremičnin: razpored ogledov
bo objavljen na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
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institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucija,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba pooblaščenec.
10. Udeležba na javni ponudbi: najemniki stanovanj imajo predkupno pravico.
11. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe
Javna dražba bo dne 7. 11. 2007 ob 12.
uri, javna ponudba bo dne 7. 11. 2007 ob
14. uri, oziroma po končani javni dražbi.
Javna dražba in javna ponudba bosta v
sejni sobi v 3. nadstropju na naslovu Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
12. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne
plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 352-19/2007-16-04
Ob-27620/07
Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
v povezavi s 37. in 40. členom Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Odloka o
ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01
in 68/03), Splošnih pogojev poslovanja Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 35/06), Finančnega
načrta in programa dela JNS OL za leto
2007 ter sklepa Občinskega sveta Laško št.:
352-19/2007, z dne 4. 7. 2007, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Javni nepremičninski sklad Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, tel.
03/733-87-00 in faks 03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so delno komunalno opremljena in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih v naravi
predstavljajo:
1. parc. št. 212/2, njiva 5. kat. razred, v
izmeri 821 m2;
2. parc. št. 212/3, njiva 5. kat. razred, v
izmeri 912 m2;
3. parc. št. 212/4, njiva 5. kat. razred, v
izmeri 1.082 m2;
4. parc. št. 212/5, ekst. sadovnjak 4. kat.
razred, v izmeri 872 m2 in travnik 5. kat. razred, v izmeri 514 m2;

5. parc. št. 212/6, ekst. sadovnjak 4. kat.
razred, v izmeri 419 m2 in travnik 5. kat. razred, v izmeri 599 m2;
vse vpisane v z.k. vl. št. 126, k.o. 1039
– Rimske Toplice. Zemljišča so bremen prosta, prodaja pa se jih po načelu »videno
– kupljeno«.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Laško, št.: 3501-344/2007, z dne 24. 7.
2007, izhaja, da se zemljišča nahajajo na
območju, ki se po Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Laško (Uradni list RS, št.
86/01 in 98/02) nahajajo na območju, ki se
ureja z Odlokom o lokacijskem načrtu Belovo (Uradni list RS, št. 122/04), v katerem so
navedeni tudi pogoji za izgradnjo objektov
v območju individualnih stanovanjskih hiš s
pomožnimi objekti.
Za omenjeno območje je bil sprejet tudi
Odlok o programu opremljanja zemljišča za
gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni
list RS, št. 33/07), ki predpisuje izhodišča za
izdelavo programa opremljanja, obstoječo
in predvideno komunalno infrastrukturo ter
podlage za odmero komunalnega prispevka. Vsa izhodišča za program opremljenosti
zemljišča so podana v občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja Belovo,
ki ga je izdelalo podjetje AR projekt d.o.o.,
Sevnica, pod št. projekta 93/03.
III. Izklicna cena: izklicna cena za posamezno nezazidano stavbno zemljišče
znaša:
1. parc. št. 212/2, površina 821 m2, izklicna cena 20.639,94 EUR,
2. parc. št. 212/3, površina 912 m2, izklicna cena 22.927,68 EUR,
3. parc. št. 212/4, površina 1.082 m2, izklicna cena 27.201,48 EUR,
4. parc. št. 212/5, površina 1.386 m2, izklicna cena 34.844,04 EUR in
5. parc. št. 212/6, površina 1.018 m2, izklicna cena 25.592,52 EUR.
Navedene izklicne cene ne vključujejo
20% DDV, ki ga plača kupec na podlagi izstavljenega računa.
IV. Najnižji znesek višanja pri posameznih parcelah znaša:
1. za parc. št. 212/2 1.000,00 EUR,
2. za parc. št. 212/3 1.000,00 EUR,
3. za parc. št. 212/4 1.000,00 EUR,
4. za parc. št. 212/5 1.000,00 EUR in
5. za parc. št. 212/6 1.000,00 EUR.
V. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki
notarskega zapisa.
– Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno za posamezno zemljišče.
– Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 30 dni po zaključku
javne dražbe, v nasprotnem primeru se bo
štelo, da je od nakupa odstopil in ima Javni
nepremičninski sklad Občine Laško pravico
zadržati vplačano kavcijo.
– Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico
vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini.
– Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni
po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena
sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto.
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VI. Način in rok plačila kupnine
Kupnino za nepremičnine iz točke II
bodo kupci poravnali na TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško št.:
01257-3000000192, v osmih dneh od dneva
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Kupci bodo poleg ponujene kupnine dolžni plačati še davek na dodano vrednost,
stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime
in v svojo korist.
Kupci so pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja Občini Laško dolžni
plačati tudi komunalni prispevek, ki bo odmerjen skladno z določili Odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih hiš Belovo (Uradni list RS, št. 33/07).
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 6. novembra 2007, v sejni
sobi Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško,
z začetkom:
– za nepremičnino pod zap. št. II/1 ob 9.
uri,
– za nepremičnino pod zap. št. II/2
ob 9.30,
– za nepremičnino pod zap. št. II/3
ob 10. uri,
– za nepremičnino pod zap. št. II/4
ob 10.30 in
– za nepremičnino pod zap. št. II/5 ob 11.
uri.
Kandidati se bodo morali 10 minut pred
začetkom vsake javne dražbe izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. VIII te objave.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– fizične osebe predložijo izvirnik veljavnega osebnega dokumenta (potni list ali
osebna izkaznica) in davčno številko,
– v primeru, če se prijavi samostojni podjetnik predloži priglasitveni list, ki ne sme biti
starejši od treh mesecev,
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži 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 notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
IX. Kavcija:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 15% od izklicne cene nepremičnine za katero dražijo (parcele, ki jim
je prioriteta za nakup). Kavcijo nakažejo na
TRR Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško. Račun je odprt pri UJP Žalec.
– Plačana kavcija bo upoštevana tudi v
primeru, da kupec z dražbo ne bo uspel pri
nakupu parcele, ki mu je prioriteta, ampak bi
uspel šele pri kateri drugi parceli.
– Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj
obveznost pristopiti k dražbi.
– Plačana kavcija se uspelemu dražitelju
vračuna v kupnino, ostalim udeležencem,
ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se kavcija
vrne brez obresti v osmih dneh po zaključku
javne dražbe.
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– V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, organizator
javne dražbe obdrži kavcijo.
X. Ostali pogoji javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Dražbo vodi predsednik Komisije za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno
nepremičnino.
– Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši
voditelj dražbe.
– Javno dražbo bo izvedla Komisija za
vodenje in nadzor postopkov razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Laško in
Javnega nepremičninskega sklada Občine
Laško, ki lahko do sklenitve pravnega posla
postopek prodaje ustavi.
XI. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali e-naslovu: stanka.jost@lasko.si, v zvezi z obračunom in
plačilom komunalnega prispevka pa na tel.
03/733-87-16 ali e-naslovu: luka.picej@lasko.si
oziroma na tel. 03/733-87-14 ali na e-naslovu: vesna.sgerm@lasko.si. Po predhodnem
dogovoru je mogoč tudi ogled nepremičnin,
ki so predmet javne dražbe.
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško
Št. 261/2007
Ob-27764/07
Družbe Gozd Ljubljana d.d., Gozdno gospodarstvo Celje d.o.o. in Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o., s sedežem Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, objavljajo na osnovi
9.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
34/96 in 70/00) v nadaljevanju Uredba, ter
letnega aneksa št. 1/07 h koncesijski pogodbi poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa iglavcev in
listavcev,
ki bo 19. 10. 2007, ob 13. uri, v sejni sobi
na sedežu družb, Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana:
I/1. Gozd Ljubljana d.d. nudi naslednje
blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče I) v
skupni količini 310 t oziroma cca 310 m3;
– manipulativni les iglavcev v skupni količini 44 t oziroma cca 50 m3;
– celulozni les iglavcev I, v skupni količini
50 t oziroma cca 50 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša
20.590,00 € in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladišču Litija
(železniška postaja).
II/1. GG Celje d.o.o. nudi naslednje blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče I) v
skupni količini 425 t oziroma cca 425 m3;
– manipulativni les iglavcev v skupni količini 44 t oziroma cca 50 m3;
– celulozni les iglavcev I, v skupni količini
25 t oziroma cca 25 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša
25.485,00 € in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladiščih Rogatec (železniška postaja) in Konjiška Gora.
III/1. GG Brežice d.o.o. nudi naslednje
blago:
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– goli listavcev (les za lesne plošče I) v
skupni količini 300 t oziroma cca 300 m3;
– manipulativni les iglavcev v skupni količini 37,5 t oziroma cca 50 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša
17.400,00 € in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladišču Sevnica
(Savska cesta).
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo oblega lesa iglavcev in listavcev«
prodajalcu na naslov: Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana. Rok za predložitev ponudb in plačilo varščine je najkasneje 18. 10. 2007 do
14. ure.
Celotni razpisni pogoji se dvignejo proti plačilu 42 € na sedežu družb, vsak dan
med 10. in 12. uro pri Celarc Romanu
(01/241-02-28) od dneva objave dalje.
Gozd Ljubljana d.d.
GG Celje d.o.o.
GG Brežice d.o.o.
Št. 478-01-0045/2007
Ob-27618/07
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren na podlagi prvega odstavka 1.
člena in 80.f člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), 39. in 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) ter na podlagi sklepa
Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica, št. 478-01-0045/2007 z dne 1. 10. 2007
razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, dne 5. 11. 2007, ob
9. uri, v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
Predmet prodaje
Nepremičnina parc. št. 857/14, k.o. Vojščica, pašnik, v izmeri 770 m2, vpisana v
zemljiškoknjižni vložek št. 22, k. o. Vojščica.
Nepremičnina je po katastrskih podatkih
pašnik, v občinskih planih pa je opredeljena
kot zemljišče za stanovanjsko gradnjo. V naravi je parcela redko poraščena, v povprečju
raven kraški teren ob javni poti in v bližini
obstoječe pozidave.
1) Izklicna cena za nepremičnino je
10.849,00 EUR. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500,00 EUR.
2) Davek na promet nepremičnin in
drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiško
knjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih
poravna kupec.
3) Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
4) Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica, št. 01275-0100014366 ter dokazilo
o vplačilu predložiti na javni dražbi. Dražitelji, ki na dražbi ne uspejo, dobijo povrnjeno
kavcijo brez obresti na njihov transakcijski
račun, najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
5) Pogodba o prodaji bo sklenjena z
najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30
dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.

6) Pristojna komisija lahko s soglasjem
župana postopek prodaje ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe.
7) Kupec mora plačati kupnino najpozneje v osmih dneh od dneva, ko od prodajalke prejme prodajno pogodbo, podpisano s
strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se
plača na podračun proračuna Občine Miren-Kostanjevica, št. 01275-0100014366.
Plačilo celotne kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Če kupec celotne kupnine ne plača
v navedenem roku, se pogodba razdre, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo.
8) Vknjižba nepremičnine bo možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalka po plačilu celotne
kupnine.
9) Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo na kraju javne dražbe
dati na vpogled naslednje dokumente:
– izvirnik potrdila o plačani kavciji in priloženo številko transakcijskega računa za
primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s. p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
– osebni dokument (fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni,
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
10) Izbor najugodnejšega dražitelja se
opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k
dražbi:
– če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno,
– izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno,
– če dva ali več dražiteljev draži enako
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
11) Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija.
12) Ogled nepremičnine je možen po
predhodni najavi na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, tel. 05/330-46-70, kjer so
na voljo tudi ostale informacije o prodaji.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 478-0019/2007
Ob-27640/07
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica (prodajalec) na podlagi Letnega
programa prodaje občinskega finančnega
in stvarnega premoženja v letu 2007 (Uradni list RS, št. 16/07, 87/07) ter v skladu
z 20. členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO,
Uradni list RS, št. 14/07) in Posamičnim
programom prodaje stavbnih zemljišč, št.:
478-0019/2007 z dne 4. 10. 2007 razpisuje
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje:
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Št.

Občina Žirovnica bo izvršila prodajo naslednjih stavbnih zemljišč v vasi Breg, ki so
v njeni lasti, primernih za stanovanjsko gradnjo, po naslednjih izklicnih cenah:
Zap. št.
1.
2.
3.

Parc.
št.
569/2
570/4
570/5

Katastrska
občina
Žirovnica
Žirovnica
Žirovnica

Vrsta
rabe
travnik
travnik
travnik

Površina
(bruto) m2
492,00
404,00
529,00

V vasi
Breg
Breg
Breg

Z vseh navedenih parcel so mogoči priključki na komunalno infrastrukturo, razen
na kanalizacijo. Pri zemljiščih s parc. št.
570/4 in 570/5 je v zemljiški knjigi v korist
sosednjih parcel s parc. št. 572/2 in 572/3
vpisana stvarna služnost, ki vsebuje pravico
gradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja električnega priključka. V korist Telekoma Slovenije je za parcelo št. 569/2 vpisana
plomba za vknjižbo pridobitve služnosti, ob
parcelni meji zemljišč s parc. št. 570/4 in
570/5 s cesto pa poteka tudi plinska napeljava. Sicer so zemljišča, ki so predmet javne
dražbe, bremen prosta.
Izklicne cene ne zajemajo 20% DDV, ki
se bo naknadno prištel izklicani ceni.
II. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: kupoprodajna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno. Pogodbo je potrebno skleniti najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe, v
nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli
dražitelj (kupec) odstopil od nakupa.
III. Znesek višanja: najnižji znesek višanja izklicne cene znaša 500,00 EUR.
IV. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni
po izstavitvi računa na podlagi podpisa kupoprodajne pogodbe in sicer na transakcijski račun prodajalca št.: 01392-0100007760,
sklic: 18 76902-7221002-(davčna številka
kupca).
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina kupoprodajne
pogodbe. V primeru nepravočasnega plačila bo prodajalec kupcu zaračunal zakonite
zamudne obresti. V primeru zamude s celotnim plačilom nad 30 dni se ta pogodba,
zaradi neizpolnitve s strani kupca, šteje za
razdrto. Razdrtje pogodbe se kupcu sporoči
s priporočenim pismom.
Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu celotne kupnine. Zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice bo
kupcu izdano po plačilu celotne kupnine.
V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Čopove rojstne hiše
na naslovu Žirovnica 14, 4274 Žirovnica,
dne 8. 11. 2007 s pričetkom ob 17. uri. Zaradi preverjanja podatkov se morajo udeleženci dražbe zglasiti v zgoraj navedenih
prostorih najkasneje pol ure pred začetkom
dražbe.
VI. Varščina
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe položiti varščino v višini 10% izklicne
cene za vsako posamezno zemljišče, za nakup katerega se bodo na dražbi potegovali.
Če se dražitelj torej poteguje za nakup več

Izklicna cena
v EUR
38.100,00
31.300,00
41.000,00
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zemljišč, mora za vsako od njih položiti varščino. Varščino je potrebno vplačati na TRR
Občine Žirovnica št.: 01392-0100007760,
sklic: 18 76902-7141998-(davčna številka
dražitelja) z navedbo »varščina za zemljišče« in oznako točke, pod katero se nahaja
zemljišče v preglednici pod točko I.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
do 7. 11. 2007 do 12. ure.
VII. Vrnitev, vračunanje in zadržanje varščine: plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
8 dni od dneva dražbe. Če kupec ne sklene
kupoprodajne pogodbe ali ne plača kupnine
v celoti v določenem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
VIII. Ogled in dodatne informacije o nepremičninah: ogled zemljišč, ki so predmet
javne dražbe bo možen dne 7. 11. 2007.
Interesenti naj se ob 16. uri zglasijo na sedežu Občine Žirovnica na naslovu Breznica
3, 4274 Žirovnica, od koder se bo odšlo na
ogled.
IX. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati z veljavnim osebnim dokumentom in z originalnim potrdilom o plačilu
varščine ter priložiti celotno številko računa
(naziv in št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
Zastopniki pravnih oseb morajo pred
pričetkom dražbe predložiti kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe in originalno pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Pooblaščenci fizičnih oseb pa morajo pred
pričetkom dražbe predložiti pisno notarsko
overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe.
X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– Zemljišča so naprodaj po načelu videno – kupljeno.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Dražba za posamezno zemljišče je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Davek na dodano vrednost ni vključen
niti v izklicno niti v izklicano ceno. Kupcu
bo naknadno obračunan od izklicane cene
in ji prištet, tako da bo moral kupec poravnati izklicano ceno in 20 odstotni DDV na
to ceno.
– Kupec je dolžan nositi stroške overitev
podpisa prodajalca na kupoprodajni pogodbi in zemljiškoknjižnem dovolilu za vknjižbo
lastninske pravice.
– Po izdaji zemljiškoknjižnega dovolila
kupec sam poskrbi za vknjižbo svoje lastninske pravice v zemljiško knjigo.
– Župan Občine Žirovnica lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
XI. Informacije: dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na
Občini Žirovnica in na tel. 04/580-91-00.
Občina Žirovnica
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Razpisi delovnih mest
Št. 40/07
Ob-27348/07
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica razpisuje prosti delovni mesti:
gasilec – pripravnik (2 kandidata).
Od kandidatov pričakujemo:
– najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične
smeri,
– vozniški izpit:
»B« kategorija – obvezna,
»C« kategorija – zaželena,
– pripravljenost za usposabljanje za pridobitev poklica »gasilec«,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– poznavanje programskih orodij v okolju
Windows,
– uspešno opravljen preizkus fizične
zmogljivosti,
– starost do 27 let.
Prednost imajo kandidati, ki imajo stalno
bivališče v bližini sedeža zavoda.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas z 1-letnim poskusnim delom.
Prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom pošljite
v 10 dneh po objavi na naslov: Gasilska
enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000
Nova Gorica.
Gasilska enota Nova Gorica
Št. 40/07
Ob-27349/07
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica razpisuje prosto delovno mesto:
poveljnik gasilske enote.
Od kandidata pričakujemo:
– VII. ali VI. stopnjo izobrazbe družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
opravljanju operativnih nalog v gasilstvu,
– vozniški izpit »B« kategorije in »C« kategorije,
– opravljen predpisan strokovni izpit,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– poznavanje programskih orodij v okolju
Windows,
– opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti in zdravniški pregled.
Prednost bo imel kandidat, ki ima stalno
bivališče v bližini sedeža zavoda.
Mandat poveljnika gasilske enote prične
s 1. 1. 2008 in traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za poveljnika gasilske enote.
Prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom pošljite
v 10 dneh po objavi na naslov: Gasilska
enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000
Nova Gorica.
Gasilska enota Nova Gorica
Ob-27350/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
32/06-UPB2) objavlja Občina Šmarješke Toplice javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
poslovanja,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, strokovni izpit iz upravnega poslovanja, da imajo znanje vsaj enega tujega jezika, organizacijske, vodstvene sposobnosti,
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit 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.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, ga
morajo opraviti najkasneje v treh mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe
župana, občinskega sveta, njegovih teles,
nadzornega odbora ter druge občinske organe,

– ureja kadrovske zadeve,
– razporeja, usmerja, vodi in usklajuje
dela javnih uslužbencev občinske uprave in
skrbi za delovno disciplino,
– skrbi za smotrno gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– skrbi za sprotno spremljanje porabe
proračunskih sredstev in zakonitost finančnega poslovanja,
– pripravlja predloge splošnih in drugih
aktov ter mnenja in stališča, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi organi
občine,
– zagotavlja pravno podporo organom
občine,
– spremlja objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
– sestavlja predloge pogodb, ocenjuje
predlagane in sklenjene pogodbe,
– vodi evidenco sklenjenih pogodb in zagotavlja pravilno spremljanje izvajanja sklenjenih pogodb,
– ureja premoženjsko-pravne zadeve,
– zagotavlja opravljanje nalog glavne
pisarne v skladu s predpisanim načinom
pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja strokovne in tehnične naloge na
področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, t. j. na področjih civilne zaščite
in reševanja ter požarne varnosti,
– vodi in ureja zbirko občinskih predpisov
in katalog informacij javnega značaja,
– pripravlja informacije za različne javnosti,
– zagotavlja pravilno izvajanje protokola,
– koordinira priprave programov in pripravljanje vlog za pridobitev finančnih sredstev iz drugih virov,
– koordinira pri pripravi investicijskih programov,
– koordinira pri izdelavi kratkoročnih,
srednjeročnih in dolgoročnih programov razvoja občine v okviru strategije razvoja,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih zadevah,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih
vodijo drugi pristojni organi, kadar to določa
ali dovoli zakon,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave, skrbi za zakonito učinkovito in
smotrno upravljanje nalog občinske uprave,
– spremlja poslovanje posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov,
– izvršuje druge pristojnosti v skladu z
zakonom in statutom občine,
– opravljanje drugih nalog po navodilu
županje.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
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4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
7. izjavo o znanju tujega jezika,
8. izjavo o znanju, potrebnem za organizacijo in vodenje dela,
9. izjavo o znanju dela z računalnikom,
10. 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,
11. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Šmarješke
Toplice pridobitev podatkov iz 10. točke iz
uradne evidence. V primeru, da kandidat ne
bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili in
življenjepisom priložiti tudi program dela
ter vizijo razvoja Občinske uprave Občine
Šmarješke Toplice. V prijavi lahko kandidat
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Šmarješke Toplice,
Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto direktor/ica občinske uprave« na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta
66, 8220 Šmarješke Toplice, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti vsak delovni
dan na tel. 07/384-43-30 (mag. Bernardka
Krnc).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Šmarješke Toplice
Ob-27351/07
Svet Glasbene šole Ravne na Koroškem,
Javornik 35, 2390 Ravne na Kroškem, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdob
je 5 let.

Predvideni začetek dela je 28. 12. 2007
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter
vizijo razvoja ter dela šole za mandatno
obdobje pošljete najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene
šole Ravne na Koroškem, Javornik 35, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom Za razpis
ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru kandidatov v zakonitem roku.
Glasbena šola Ravne na Koroškem
Št. 70
Ob-27352/07
Svet III. gimnazije Maribor razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Za imenovanje funkcije ravnatelja/ice
mora kandidat/ka izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo
– ZOFVI-UPB5).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 26. januar
2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev (program vodenja zavoda in potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost) ter s kratkim
življenjepisom pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet III. gimnazije Maribor, Gosposvetska c. 4, 2000 Maribor, s
pripisom Za razpis ravnatelja/ice.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet III. gimnazije Maribor
Št. 110-281/2007-31111
Ob-27610/07
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 državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu 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 državnega pravobranilca oziroma
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;
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– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
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
Št. 110-281/2007-31111
Ob-27612/07
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 državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
državnega pravobranilca, določene v 26.
členu 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 državnega pravobranilca oziroma
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
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
Su 010603/07-27
Ob-27614/07
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), Okrožno sodišče v Mariboru
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
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1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
s spremembami in dopolnitvami):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
naslov urad.ozmb@sodisce.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta urad
niška delovna mesta, bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski služ-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 110-283/2007-31111
Ob-27755/07
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
Št. 110-284/2007
Ob-27756/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,

– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-27762/07
Svet Doma počitka Metlika razpisuje na
podlagi 46. člena Statuta zavoda in sklepa
sveta zavoda z dne 25. 9. 2007 delovno
mesto:
strokovni vodja zavoda
s krajšim delovnim časom (20 ur tedensko).
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, ki jih
določa zakon, izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima strokovno izobrazbo iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, želena je psihološka smer,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega dela,
– opravljen strokovni izpit po zakonu o
socialnem varstvu,
– zaželen predloženi program vodenja
strokovnega dela v zavodu.
Mandat traja pet let.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh od objave razpisa. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis naj kandidati pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov: Dom počitka Metlika,
Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »razpis za strokovnega vodjo«.
Svet Doma počitka Metlika
Št. 102/07
Ob-27765/07
Občina Medvode, župan, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja oddelka za gospodarske javne
službe.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v nazivu podsekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3) in Zakonom o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) mo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
rajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene smeri (nizke gradnje) oziroma visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma visoka
strokovna izobrazba z magisterijem;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– komunikativnost in organizacijske sposobnosti;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma če kandidat/ka nima opravljenega
izpita iz javne uprave, ga je dolžan/na opraviti v letu dni po imenovanju v naziv;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje in organizacija dela oddelka;
– priprava delovnih in finančnih načrtov;
– nadzor investicij s področja gospodarskih javnih služb;
– organiziranje in nadzor nad izvajanjem
obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih
javnih služb;
– izvajanje nalog na področju cestne infrastrukture, ki je v pristojnosti občine;
– izvedba javnih razpisov in priprava razpisne dokumentacije za investicije;
– samostojna priprava analiz, razvojnih
projektov, poročil in odlokov;
– druge najzahtevnejše naloge po nalogu župana in tajnika občine.
Javni uslužbenec/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Kandidati/ke morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – fotokopija diplome (originalno dokazilo bo izbrani kandidat predložil naknadno);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS;
– izjavo kandidata/ke o izpolnjevanju
pogojev nekaznovanosti in da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po
uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
predložil naknadno).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev sprejemamo 15 dni od objave javnega natečaja na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode (javni natečaj – vodja oddelka za
GJS) ali na elektronskem naslovu Občine
Medvode, obcina@medvode.si. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne ponudbe.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 6 mesečnim poskusnim
delom. Kandidate/ke bomo o izboru pisno
obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodat
ne informacije: 01/361-95-50.
Občina Medvode
Št. 34-0012/07
Ob-27766/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2 in št. 33/07) in 302. člena Zakona
o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS,
št. 56/99, s spremembami in dopolnitvami)
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Agencije za trg vrednostnih
papirjev.

Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije;
– imeti mora univerzitetno izobrazbo
pravne ali ekonomske smeri;
– imeti mora najmanj 10 let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak s področja financ ali gospodarskega prava;
– je strokovnjak na področju dela Agencije za trg vrednostnih papirjev;
– imeti mora strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti ter teoretična in tehnična znanja, potrebna za vodenje poslovanja Agencije za trg vrednostnih
papirjev;
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev in še
ni izbrisana;
– zoper kandidata ne sme biti vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– direktor Agencije za trg vrednostnih
papirjev ne sme biti pogodbeno vezan, zaposlen ali imeti lastniških deležev pravnih
oseb, ki jim Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja dovoljenje ali soglasje za poslovanje, in ne sme opravljati nalog v organih
političnih strank.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev in še ni izbrisana;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za finance
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pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
6. izjavo, da je strokovnjak s področja
financ ali gospodarskega prava in strokovnjak na področju dela Agencije za trg
vrednostnih papirjev, ter da ni pogodbeno
vezan, zaposlen ali ima lastniške deleže
pravnih oseb, ki jim Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja dovoljenje ali soglasje
za poslovanje in ne opravlja nalog v organih
političnih strank.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo pri presoji pogojev smiselno uporabila Standarde
strokovne usposobljenosti, merila za izbiro
in metode preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1,
objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno upravo – http://www.mju.gov.si/).
Na predlog ministra za finance bo izbranega kandidata za direktorja Agencije za trg
vrednostnih papirjev imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljub
ljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, mag. Božo Predalič, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za finance
Št. 110-285/2007-31111
Ob-27782/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
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 nasled
nje podatke:
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– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-27873/07
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02), 59. člena Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB3
(Uradni list RS, št. 63/07) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Občinski upravi Občine Škocjan št.
100-0023/2007 z dne 1. 8. 2007, objavljamo
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec za urbanizem in razvoj
v Občinski upravi Občine Škocjan.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec I. in višji svetovalec II. Izbrani/-a
kandidati/-ke bo naloge izpolnjeval/-a v nazivu višji svetovalec II.
Kandidati/-ke morajo poleg splošnih pogojev zapisanih v zakonu izpolnjevati še:
Posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta, ki so:
– univerzitetna izobrazba arhitekture, geodezije ali gradbeništvo,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– veljavno vozniško dovoljenje B kategorije,
– sposobnost organizacije dela na svojem področju in delo v skupini ter vodenja
oddelka,
– natančnost pri delu.
Kandidati/-ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka morajo
le-tega opraviti v enem letu od imenovanja
v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delavske knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma morebitna
druga dokazila,
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo, da kandidat/-ka ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen
zapora v tajanju več kot šest mesecev.
Dodatna merila za izbor kandidata:
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-ke z daljšimi delovnimi
izkušnjami na podobnih delovnih mestih,
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-ke s poznavanjem področja urejanja prostora v lokalni samoupravi skladno z veljavno zakonodajo,
– prednost za zasedbo delovnega mesta
bodo imeli kandidati/-ke z znanjem nemškega ali angleškega jezika.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
8 dneh po objavi na naslov: Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, s pripisom:
»Ne odpiraj – Prijava na javni natečaj višji
svetovalec za urbanizem in razvoj«. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o
izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 07/384-63-08 (mag. Darko Levičar).
Občina Škocjan
Št. 142/07
Ob-27876/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št.
63/07 – prečiščeno besedilo) Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta
pripravnika v Oddelku za okolje in prostor, Referatu za okolje in prostor za čas
usposabljanja za delovno mesto svetovalca,
ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III,
svetovalec II ali svetovalec I ter za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni 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.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
pripravnika bomo sklenili delovno razmerje

za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom za usposabljanje za
samostojno opravljanje dela na uradniškem
delovnem mestu.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Maribor
pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne
evidence, v primeru, da kandidat ne bo priložil dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat bo delo opravljal v prostorih
Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6,
Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ posluje.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – pripravnik v Oddelku za okolje in
prostor« na naslov: Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo ter pri Zavodu za zaposlovanje. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletnih straneh Upravne
enote Maribor, in sicer http://upravneenote.gov.si/maribor/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Anita Fras, tel. 02/22-01-803.
Upravna enota Maribor
Št. 171-11/07
Ob-27878/07
Univerza na Primorskem, ki jo zastopa
rektorica, znanstvena svetnica dr. Lucija
Čok, skladno s 23. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter
na podlagi 93. in 94. člena Statuta Univerze
na Primorskem, (Uradni list RS, št. 73/03,
100/03, 50/05, 53/06, 83/06, 21/07) objavlja
prosto delovno mesto:
glavni tajnik Univerze na Primorskem.
Kandidat-i, -ke morajo poleg zakonsko
predvidenih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna stopnja izobrazbe pravne ali druge ustrezne smeri,
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– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– produktivno znanje italijanskega je
zika,
– znanje za delo z računalnikom (okolja
Windows 2000).
Prednost bodo imeli kandidati, ki
– poznajo visokošolsko zakonodajo,
– poznajo zakonodajo s področja znanstveno-raziskovalnega dela,
– poznajo zakonodajo in usmeritev
Evropske unije na področjih visokega šolstva in raziskovalnega dela.
Izbran kandidat bo imenovan za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Ponudbe z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev pričakujemo v roku 15
dni od objave (do 27. 10. 2007) na naslov:
Univerza na Primorskem, Rektorat, Titov trg
4, 6000 Koper, z obveznim pripisom (Razpis
– Glavni tajnik Univerze na Primorskem).
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Kandidati bodo o izboru obveščeni predvidoma
30 dni po izbiri.
Za podrobnejše informacije smo na voljo
na tel. 05/61-17-500.
Univerza na Primorskem
Št. 100-2/2007-16
Ob-27879/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07 – UPB3) predsednik Vlade Republike Slovenije v skladu s sklepom Uradniškega sveta št. 0131-71/2007/3, z dne 1. 10.
2007 objavlja javni natečaj za položaj
direktorja Urada Republike Slovenije
za makroekonomske analize in razvoj.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali
pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje
se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno
stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v
eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo izven delovnega
razmerja na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero oseba kandidira,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
III. Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Vladi Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno,
Zaupno(EU), Zaupno(NATO)« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih, Uradni list RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
IV. Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti,
merili za izbiro in metodami preverjanja, ki
jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003
in 906-2/2003-1, objavljeni na spletni stani
Ministrstva za javno upravo – http://www.
mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto, raven ali
obseg zahtev za delo na delovnem mestu
uradnika na položaju, in sicer najmanj 3
leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati aktivno znanje
vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega
jezika ali kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri
znanju vsaj enega tujega jezika se kot tuji
jezik upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali izjemoma drug tuji jezik, ki se
uporablja v državah EU in drugih razvitejših
državah sveta.
V. Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
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– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno,
Zaupno(EU), Zaupno(NATO)«.
VI. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki
ni zaposlen v državni upravi, bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let. Delo bo opravljal v nazivu sekretar
na sedežu organa v Ljubljani, Gregorčičeva 27.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
VII. Direktor Urada Republike Slovenije
za makroekonomske analize in razvoj bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
VIII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta
na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, mag. Božo Predalič, Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel.
01/478-11-02.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Vlada Republike Slovenije

Stran

6834 /

Št.

93 / 12. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Druge objave
Št. 466-68/2004-28
Ob-27767/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03,
86/04, 37/05 in 102/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 1326/7, neplodno v izmeri
300 m², k.o. Rihtarovci, po metodi javne
ponudbe
Predmet prodaje: Zemljišče parc. št.
1326/7, neplodno v izmeri 300 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Gornji
Radgoni pri vl. št. 516, k.o. Rihtarovci, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 1326/7, neplodno v izmeri 300 m2,
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Gornji Radgoni pri vl. št. 516, k.o. Rihtarovci, ki je predmet javne prodaje, znaša
2.600,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe oziroma izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,

– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe v Uradnem listu RS, do izteka roka
za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel.
01/478-80-14.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku
za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne
13. 11. 2007 do 12. ure. Ponudbe morajo biti
podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti
ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo
za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica
Majda Pachole-Skubic, Tržaška cesta 19
– vložišče, soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 13. 11. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
466-68/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 11. 2007, ob 14.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-

stila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-27353/07
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana in Kapitalska družba d.d., Dunajska
cesta 119, 1000 Ljubljana, objavljata
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic družbe TVT
Maribor, d.d.
1. Predmet prodaje je 373.230 navadnih
imenskih delnic družbe v lasti D.S.U. družba
za svetovanje in upravljanje d.o.o. in 59.423
navadnih imenskih delnic družbe v lasti Kapitalske družbe d.d. Ponudba se mora nanašati na odkup vseh ponujenih delnic delniške družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ponujeno ceno, ki mora biti izražena s
točno določenim zneskom v EUR. Le-ta ne
sme biti nižja od 1,60 EUR po delnici,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 70.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št.
02923-0090481255 odprt pri NLB d.d., s
pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa
delnic družbe TVT Maribor d.d.. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem
izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Dunajska 160, 1001 Ljubljana, p.p. 3261, v zaprti
pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na
javno zbiranje ponudb za nakup delnic druž-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
be TVT Maribor d.d. – ne odpiraj«, najpozneje do 19. 10. 2007 do 12. ure. Ponudbe, ki
bodo prispele po razpisnem roku, bo komisija
zavrgla in o tem obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla tudi ponudbe, ki bodo v skladu
z 2. točko tega razpisa nepopolne.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
in Kapitalska družba d.d. nista zavezani
skleniti pogodbe o prodaji delnic z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu: www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak
delavnik od 9. do 11. ure na naslovu D.S.U.,
d.o.o., tel. 01/589-48-81.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje d.o.o.
Kapitalska družba d.d.
Ob-27354/07
Na podlagi Uredbe o načinih javne prodaje delnic in poslovnih deležev v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št. 56/98),
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža družbe
Sončni dom d.o.o.
1. Predmet prodaje je poslovni delež
družbe Sončni dom d.o.o., Železnikova ul.
10, 2000 Maribor, v nominalni vrednosti
463.456,98 EUR, kar predstavlja 24,95% v
osnovnem kapitalu družbe.
2. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
Ponudbe morajo biti brezpogojne.
3. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
4. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 25.000,00 EUR. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun družbe D.S.U. d.o.o., št.
02923-0090481255 odprt pri NLB d.d., s
pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa poslovnega deleža družbe Sončni dom d.o.o.«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končanem izboru.
5. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o.,
Dunajska 160, 1001 Ljubljana, p.p. 3261, v
zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža družbe Sončni dom d.o.o.
– ne odpiraj«, najpozneje do 19. 10. 2007
do 12. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po
razpisnem roku, bo komisija zavrgla in o tem
obvestila ponudnike. Komisija bo zavrgla
tudi ponudbe, ki bodo v skladu z 2. točko
tega razpisa nepopolne.
6. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji poslovnega deleža z najboljšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom.
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Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak
delavnik od 9. do 11. ure na naslovu D.S.U.,
d.o.o., tel. 01/589-48-81.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o.
Ob-27440/07
Vabilo k oddaji ponudb za dobavo
reprodukcijskega materiala: lepilni,
tesnilni in čistilni material za
transportne in druge strojne naprave
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3
svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi
ponudnike k oddaji ponudb za: dobavo reprodukcijskega materiala: lepilni, tesnilni
in čistilni material za transportne in druge
strojne naprave.
Ponudba obsega dva sklopa, in sicer:
– sklop 1: lepilni, tesnilni material za transportne in druge strojne naprave,
– sklop 2: čistilni material za transportne
naprave.
Ponudba se lahko izdela v celoti ali po
sklopih.
Naročnik bo dobavitelja izbral na podlagi pogojev in meril opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/565-12-50. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati
na TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– dobava reprodukcijskega materiala: lepilni, tesnilni in čistilni material za transportne
in druge strojne naprave«. Ponudniki morajo
za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o
plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje pri Branku Podbevšek (sklop 1, tel.
03/565-12-52) ali Edvardu Zorko (sklop 2,
tel. 03/565-12-83).
Rok za oddajo ponudb je 5. 11. 2007
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Ob-27651/07
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.
996/2 z dne 3. 10. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo osnovnih sredstev
– 3 specialnih blindiranih vozil
1. Predmet prodaje so 3 specialna blindirana vozila, ki se jih prodaja v kompletu:
– specialno vozilo MB Sprinter, tip vozila: MB 308D, odjavljeno dne 9. 1. 2007,
datum nakupa: 8. 12. 1996, št. šasije:
WDB9033611P538534,
moč
motorja:
58 KW, prostornina: 2.298 ccm, prevoženo:
277.000 km;
– specialno vozilo MB Sprinter, tip vozila: MB 312D CS-BL, reg. številka: LJ
L8-42M, odjavljeno dne 16. 4. 2007,
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datum nakupa: 14. 1. 1999, št. šasije: WDB9034611P902419, moč motorja:
90 KW, prostornina: 2874 ccm, prevoženo:
274.000 km;
– specialno vozilo Mercedes, tip vozila: MB 310D, odjavljeno dne 22. 12.
2006, datum nakupa: 29. 12. 1994, št. šasije: WDB6024661P292854, moč motorja:
70 KW, prostornina: 2874 ccm, prevoženo:
134.000 km;
2. Izhodiščna cena brez DDV je 5.500,00
EUR.
3. Ogled vozil je možen v sredo, 17. 10.
2007 med 10. in 13. uro, na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana, Grič 54, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri Dušanu Jerebu,
tel. 01/518-84-18 ali 041/696-973.
4. Način odprodaje: vozila se odproda
po sistemu »videno – kupljeno«, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
5. Prodajna pogodba 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 vozila, 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.
6. Ponujene cene se zaokrožijo na 20
EUR.
7. 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..
8. Uspešni ponudnik plača pogodbeni
znesek najkasneje v roku 8 dni po izstavitvi
predračuna, ki ga bo prodajalec izstavil takoj
po uveljavitvi pogodbe.
9. Kupec se obvezuje, da bo, ob predložitvi potrdila o plačani kupnini, vozila prevzel
najkasneje v roku 10 dni po plačilu. Po predhodnem dogovoru o datumu in uri prevzema
bo kupljena vozila skupaj z dokumenti prevzel na lokaciji Avtocestne baze Ljubljana,
Grič 54, 1000 Ljubljana.
10. Ponudba mora vsebovati:
– izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba
za nakup 3 specialnih blindiranih vozil«,
– izpolnjena in potrjena »Izjava ponud
nika«.
11. 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.
12. Ponudbe morajo prispeti najkasneje
do 22. 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 3 specialnih blindiranih vozil« – ne odpiraj.
V levem zgornjem kotu ponudnik označi
svoje ime/naziv in naslov.
13. 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.
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14. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na naslovu: prodaja@dars.si ali na tel. 01/300-99-87.
DARS d.d.
Št. 1/2-688/07
Ob-27875/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu premičnin:
vozna sredstva.
Lokacija: SŽ-Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Proizvodnja Ljubljana Moste.
Predmet prodaje obsega:
– potniška garnitura, EMG 311-223/224,
– električna lokomotiva 362-026,
– električna lokomotiva 362-029,
– električna lokomotiva 362-031.
Ocenjena vrednost predmeta prodaje
znaša: 76.720,00 EUR brez DDV.
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 25. 10. 2007.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-27611/07
Firma EDIT d.o.o., Podvrh 1, 3314 Braslovče, v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 79/06)
objavlja:
– eno štipendijo za študij na Pravni fakulteti v Mariboru, za vse štiri letnike.
Rok prijav je 8 dni od objave v Uradnem
listu RS.
EDIT d.o.o.
Št. 4304-2/2007
Ob-27445/07
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
9. seje Občinskega sveta Občine Radovljica
z dne 3. 10. 2007 ter v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja stavbnega in kmetijskega zemljišča, parc. št. 233/5, dvorišče (191 m2),
parc. št. 233/8 gospodarsko poslopje
(38 m2), gospodarsko poslopje (40 m2), dvorišče (414 m2), skupno 663 m2, vlož. št. 929,
k.o. Begunje,
b) prodaja stavbnega in kmetijskega zemljišča, parc. št. 233/6, stanovanjska stavba
(8 m2), dvorišče (654 m2), skupno 683 m2,
vlož. št. 929, k.o. Begunje.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
pod a) 20.406,40 EUR,
pod b) 14.828,80 EUR.
Najnižji znesek višanja je 500 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic: 00
pod a) 3301-1,
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pod b) 3301-2.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 5. 11. 2007 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica,
št. 01302-0100007805 sklic: 00
pod a) 3301-1,
pod b) 3301- 2.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v EUR ter natančno navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji: nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva
(davek, stroške overitve, takse za vpis v
zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna
razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo dne
6. 11. 2007:
pod a) ob 10.30,
pod b) ob 10.45.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v
delovnih dneh od 15. 10. 2007 do 5. 11.
2007, od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške ponudnikom v
višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
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Ob-27615/07
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07)
in 89. člena Statuta Občine Semič (Ur. l. RS,
št. 107/06, 112/06), objavlja Občina Semič
v skladu s Posameznim programom prodaje stavbnih zemljišč v PSC Vrtača, št.
478-28/2007-2, z dne 1. 10. 2007, ki ga je
sprejel župan Občine Semič, Ivan Bukovec
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v PSC
Vrtača
1. Organizator javnega zbiranja ponudb,
navedba prodajalca: prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb navedenih
parcel je Občina Semič, Štefanov trg 9,
8333 Semič. Namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja stavbnega zemljišča
v okviru ZN PSC Vrtača.
2. Opis predmeta prodaje
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča, po izhodiščni ceni 7,67 EUR/m2 brez
DDV:
Zap.
št.
1.
2.
3.

Parc. št.

Vl. št.

3274/5
3274/6
3274/7

2089
2089
2089

Katastrska
občina
Semič
Semič
Semič

Izmera
v m2
1747
2122
3160

Izhodiščna
cena/m2 v EUR
7,67
7,67
7,67

Zemljišče se nahaja v neposredni bližini
podjetja ISKRA kondenzatorji d.d. ob državni cesti Ručetna vas – Štrekljevec – Jugorje.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
lokacijo po zazidalnem načrtu na sedežu
Občine Semič oziroma na lokaciji sami.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: kupoprodajna pogodba.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobivali podrobnejše informacije o
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup
Zainteresirani kupci lahko pridobijo vse
informacije in pojasnila o zemljiščih za oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali preko
telefona na številko 07/356-53-52 (Tatjana
Malnarič).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– Potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpis iz sodnega registra za
pravne osebe.
– EMŠO in davčno številko za fizične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe.
– Višino ponujene cene po m2, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne vrednosti.
– Potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izhodiščne cene.
– Opis dejavnosti in predvideno število
zaposlenih.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale. Po prejemu ponudb se bodo s ponudniki
lahko izvedla dodatna pogajanja.
Varščino v višini 10% navedene izhodiščne cene je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998,
sklic 00 72210001-47828-2007, najkasneje

Vrednost
EUR
13.399,49
16.275,74
24.237,20
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do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kdor bo s svojo dejavnostjo omogočil
več zaposlitev,
– kdor opravlja okolju prijazno dejavnost,
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda
prispelosti ponudbe.
6. Vlaganje prijav
Rok za vlaganje prijav je vključno 22. 10.
2007, do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti
mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – Prijava
na javno zbiranje ponudb – PSC vrtača«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti označen
naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
7. Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 15 dni po prejemu obvestila o dodelitvi zemljišča skleniti pogodbo.
Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se
varščina vrne v roku 15 dni po prejemu
obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo
izbran, pa bo odstopil od pogodbe oziroma
javnega zbiranja ponudb, se varščina ne
vrača.
8. Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
9. Omejitve upravljalca v zvezi s postopkom prodaje
Kupec mora pričeti z gradnjo najkasneje
v roku treh let po sklenitvi pogodbe. Kolikor
kupec ne bo pričel z gradnjo v tem roku, je
dolžan vrniti prodajalki zemljišče, prodajalka pa mu vrne že plačane zneske kupnine,
revalorizirane z indeksom rasti cen na drobno, ki jih objavlja Statistični urad RS, razen
varščine, ki zapade v korist prodajalke. V
primeru prodaje zemljišča, ki je predmet te
pogodbe, si prodajalka izgovori predkupno
pravico in zemljišče plačati pod istimi pogoji,
kot je bilo prodano.
Organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Občina Semič
Št. 228
Ob-27629/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, UPB1 – št.
100/05, 21/06 – odločba ustavnega sodišča, 60/07, 14/07), 30. člena Statuta Občine
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št.
11/99, 7/01, 19/05 in 12/06), 29. in 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Ormož z dne
24. 9. 2007, Občina Ormož objavlja
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javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Ormož, Ptujska c.
6, 2270 Ormož.
II. Predmet prodaje so:
– Stanovanja v zgradbi v Vrazovi ulici 1 v
Ormožu s parc. št. 515/1, k.o. Ormož:
– stanovanje št. 1 v izmeri 111,86 m2, za
katerega je izhodiščna cena 20.000,00 EUR;
– stanovanje št. 2 v izmeri 70,10 m2, za
katerega je izhodiščna cena 14.000,00 EUR;
– stanovanje št. 3 v izmeri 51,02 m2, za
katerega je izhodiščna cena 11.500,00 EUR;
– stanovanje št. 4 v izmeri 50,98 m2, za
katerega je izhodiščna cena 12.500,00 EUR;
– stanovanje št. 5 v izmeri 74,86 m2, za
katerega je izhodiščna cena 15.000,00 EUR;
– stanovanje št. 6 v izmeri 89,39 m2, za
katerega je izhodiščna cena 19.000,00 EUR.
– Nepremičnine na naslovu Ptujska cesta 18 v Ormožu:
– stanovanjska stavba in dvorišče
s parc. št. 741/1, k.o. Ormož, v izmeri 1.694,00 m2, katere izhodiščna cena je
95.015,75 EUR;
– gospodarska zgradba s parc. št.
742/1, k.o. Ormož, v izmeri 82,00 m2, katere izhodiščna cena je 8.132,82 EUR.
Izhodiščne vrednosti so določene na
podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem.
III. V izhodiščno vrednost predmeta prodaje davek ni vključen. Davek na promet
nepremičnin bremeni kupca, ostali stroški v
zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano – kup
ljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu države članice
Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni;
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Ormož, 01287-0100018046,
sklic 00 110999. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku
8 dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8
dni po nejavnem odpiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
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v korist Občine Ormož in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
VI. Pri nakupu ima pod enakimi pogoji
predkupno pravico dosedanji najemnik stanovanja.
VII. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 10.
2007, do 12. ure, na naslov: Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož. Na zaprti kuverti mora
biti pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja.
VIII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož,
pri Mateji Serec, tel. 741-53-11. Ogled je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Ormož
Ob-27653/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vipava za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07)
Občina Vipava objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje sta nepremičnini, ki
se prodajata ločeno, in sicer:
2. a) parcela št. 252/6, k.o. Vrhpolje, nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1105 m2
(preko parcele poteka daljnovod).
Izklicna cena znaša 7.720,00 evrov. Prodaja se po načelu videno-kupljeno. Ponudniki morajo pisne ponudbe oddati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, s pripisom: »Ne odpiraj
– odkup parcele 252/6, k.o. Vrhpolje«.
b) trisobno stanovanje v izmeri 126,30 m2
v pritličju enonadstropne stavbe (vrtec), Beblerjeva 15 v Vipavi (ni urejene etažne lastnine; za to poskrbi kupec).
Izklicna cena znaša 26.574,00 evrov.
Prodaja se po načelu videno-kupljeno. Ponudniki morajo pisne ponudbe oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava, s pripisom: »Ne odpiraj-odkup stanovanja v Vipavi«.
3. Rok za zbiranje ponudb je 29. 10.
2007 do 12. ure. Ponudniki morajo pred
potekom roka položiti varščino v višini 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Vipava, št. 01336-0100014675. Tistim, ki s
ponudbo na razpisu ne bodo uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po
poteku roka za oddajo ponudb.
4. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino
(najmanj v višini izklicne cene).
5. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje podatke (ime, priimek, naslov,
davčno številko, št. transakcijskega računa
in naslov banke za vračilo varščine).
6. Ponudbi je treba priložiti izjavo o državljanstvu, priglasitveni list (sam. podjetniki),
izpis iz sodnega registra (pravne osebe) ter
potrdilo o plačani varščini.
7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.
8. Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe,
sicer se pogodba razdre.
9. Predpisane davčne dajatve na promet
z nepremičninami, stroške v zvezi s pripravo zemljiškoknjižnega predloga in vpisom v
zemljiško knjigo plača kupec.

10. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta prodaje so dostopni na tel.
05/364-34-10.
Občina Vipava
Št. 3520-01/2007-01
Ob-27654/07
Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje na
podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)
ter Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07),
objavlja
javno ponudbo
o prodaji stanovanja
Prodaja stanovanja v II. nadstropju, št. 3.,
v večstanovanjski stavbi, z naslovom Grajski trg 2, Vitanje, ki stoji na parc. št. 277/4,
k.o. Vitanje, vpisani v vložni številki 432, k.o.
Vitanje. Vrednost stanovanja po cenitvi z
dne 30. 5. 2007 znaša 38.200,00 EUR.
Pogoji javne ponudbe:
1. Plačilo se izvede v enkratnem znesku
v 15 dneh po podpisu pogodbe.
2. Prednost pri enakih pogojih ima mlada družina s stalnim prebivališčem v Občini
Vitanje.
3. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi
ponudnik oziroma kupec.
4. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da
ne izbere nobene ponudbe.
5. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na
naslov Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje,
s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba
za prodajo stanovanja na Grajskem trgu 2,
Vitanje«.
6. Komisija pri Občini Vitanje bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji
in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse
ponudnike.
7. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Vitanje pri
mag. Srečku Fijavž na tel. 757-45-55.
Občina Vitanje
Ob-27754/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 64. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 35024-179/2007, ki je bil sprejet
na seji dne 4. 10. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice
1. Ustanovitelj stavbne pravice: Občina
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
2. Namen, predmet zbiranja ponudb,
opis nepremičnin in obseg ter način izvrševanja stavbne pravice
Namen javnega zbiranja ponudb je ustanovitev stavbne pravice na delih zemljišč:
parc. št. 1435/2, 1435/1, 1432, 1431, 1429,
1428/2, 1428/3 in 1428/1, vse k.o. Šturje, ki
so po veljavnem prostorskem planu Občine Ajdovščina opredeljena kot nezazidano
stavbno zemljišča, v skupni izmeri 5.600 m2,
in sicer za namen izgradnje doma za starejše, v katerem se bo opravljala koncesija za
izvajanje institucionalnega varstva starejših
skladno z razpisom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (Uradni list RS, št.
70/07). V sklopu doma za starejše se lahko
del – največ 15% vseh prostorov, nameni za
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potrebe dobrodelnih dejavnosti. Ponudniki
se morajo zavezati tudi, da bodo v domu za
starejše občane, ki bo zgrajen na podlagi te
stavbne pravice, ves čas obratovanja doma,
zagotavljali najmanj 30 mest za občane Občine Ajdovščina. Skica delov naštetih nepremičnin, na katerih se podeljuje stavbna
pravica je priloga sklepa občinskega sveta
št. 35024-179/2007 in je na ogled na oglasni
deski na Občini Ajdovščina.
Nadomestilo za stavbno pravico se bo
obračunavalo enkrat mesečno; v začetku
vsakega novega leta se bo mesečna vrednost nadomestila za tekoče leto uskladila
s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin preteklega leta. Ob prenehanju
stavbne pravice bo Občina Ajdovščina izbranemu ponudniku stavbne pravice plačala nadomestilo v višini polovice povečanja
tržne vrednosti opisanih delov nepremičnin.
Povečanje tržne vrednosti opisanih delov
nepremičnin, ki se določi na način, da se
primerja tržna vrednost delov nepremičnin
brez stavbe v času prenehanja stavbne pravice in tržna vrednost nepremičnin skupaj s
stavbo, prav tako v času prenehanja stavbne pravice, bo ocenil sodni cenilec, ki ga
bosta izbrali stranki sporazumno.
Stavbna pravica se podeli za določen
čas 40 let, z možnostjo podaljšanja za 40
let. Občina Ajdovščina ima pravico zahtevati
predčasno prenehanje stavbne pravice, če
bo izbrani ponudnik stavbo pravico izvrševal
preko ali v nasprotju z razpisanim namenom
ali če trikrat zaporedoma ne bo plačal nadomestila za stavbno pravico.
Komunalni prispevek ni predmet te
stavbne pravice in ga je izbrani ponudnik
dolžan plačati pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja.
3. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Najmanjša ponudbena vrednost nadomestila za stavbno pravico iz prejšnje točke
v letu 2007 znaša 585 € mesečno (brez
DDV).
Prispele ponudbe se bodo vrednotile po
kriteriju ponudbene mesečne vrednosti nadomestila za stavbno pravico za leto 2007.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo poleg izpolnjevanja pogojev ponudbe Občini Ajdo-

vščina ponudil najvišjo ponudbeno mesečno
vrednost nadomestila za stavbno pravico za
leto 2007, vendar najmanj v višini najmanjše
ponudbene vrednosti. Način letnega usklajevanja ponujenega mesečnega nadomestila za stavbno pravico je določen v drugem
odstavku prejšnje točke.
Uspeli ponudnik bo poleg mesečne vrednosti nadomestila za stavbno pravico plačeval tudi DDV.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine, na katerih delih se
ustanavlja stavbna pravica, so brez vidnih
znamenj na terenu, in si jih izbrani ponudnik,
v primeru, da želi natančno določiti potek
mej v naravi, postavi na lastne stroške.
b) Pri javni ponudbi za ustanovitev stavbne pravice iz tega razpisa lahko sodelujejo
fizične osebe, ki so državljani držav članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci
kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS.
c) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati varščino v višini treh najmanjših mesečnih ponudbenih
vrednosti nadomestila za stavbno pravico (1.755,00 €) na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt
pri Upravi RS za javna plačila. Vplačana
varščina se uspelemu ponudniku vračuna
v prve tri mesečne obveznosti plačila nadomestila za stavbno pravico, neuspelim
ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika.
d) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejšo mesečno vrednost nadomestila za stavbno pravico za leto 2007, je
izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi bodo ponudniki obveščeni do 30. 10. 2007.
e) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice najkasneje
v 5 dneh po prejemu obvestila, da je najugodnejši ponudnik, sicer se šteje, da je
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odstopil od svoje ponudbe, pri čemer pa
vplačana varščina zapade v korist Občine
Ajdovščina.
f) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med ustanoviteljem in prevzemnikom stavbne pravice, se opredelijo v pogodbi.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet stavbne pravice;
– ponudbeno mesečno vrednost nadomestila za stavbno pravico (brez DDV) za
leto 2007;
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– izjavo, da se strinja in prevzema zaveze ter pogoje iz javne ponudbe.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za ustanovitev stavbne pravice »Dom starejših občanov«. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do ponedeljka 29. 10. 2007 do 10. ure. Javno
odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
7. Informacije: ogled zemljišč je možen
ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek 23. 10. 2007 od 10. do 11. ure.
Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-27658/07
Jazo Avto Stanka Šimić s.p., Ul. 11. novembra 45, 8273 Leskovec pri Krškem, preneha s poslovanjem dne 30. 11. 2007.
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Evidence sindikatov
Št. 101-48/2007
Ob-24878/07
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije,
Muzej narodne osvoboditve Maribor, z
nazivom statuta: Pravila sindikata zavoda
SVIZ z dne 22. 8. 2007, s sedežem sindikata v Mariboru, Ul. heroja Tomšiča 5.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 46, z dne 4. 9. 2007.
Identifikacija – matična številka sindikata
z imenom Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Muzej narodne
osvoboditve Maribor, je 2177722.
Št. 101-15/2007-2
Ob-26196/07
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo spremenjen statut (pravila delovanja)
Sindikata Centra za socialno delo Kranj z
dne 26. 7. 2007. Hkrati se vzame iz hrambe Statut sindikata Centra za socialno delo
Kranj, ki je bil sprejet v hrambo na podlagi
odločbe Občine Kranj, št. 121-8/94-08/VS z
dne 30. 3. 1994.
2. Sindikatu zdravstva in socialnega varstva, Centra za socialno delo Kranj, Slovenski trg 1, se spremeni naziv, tako da se glasi:
KSS Pergam, Sindikat Centra za socialno
delo Since 07, Sindikat Centra za socialno delo Kranj. Kratko ime sindikata je: Sindikat Centra za socialno delo Kranj.
3. Sprememba statuta (pravil delovanja)
in naziva je vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Kranj pod zaporedno število 121.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-27770/07
Ime medija: Radio Triglav.
Izdajatelj: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
Črta se: Radio Triglav Jesenice, d.o.o.,
Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice.
Doda se: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, 5,47%.
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Objave gospodarskih družb
Ob-27443/07
Sinfonika d.d., Motnica 7, Trzin obvešča
delničarje družbe, da je dne 3. 10. 2007 prejela obvestilo od družbe Bajna d.o.o., Robova cesta 6, Vrhnika, o povečanju deleža v
družbi skladno s 532. členom ZGD.
Družba Bajna d.o.o. razpolaga s 7403
delnicami SIFR od skupaj vpisanih 24.995
delnic SIFR, kot finančno naložbo, kar predstavlja 29,61% vseh delnic družbe.
Uprava družbe Sinfonika d.d.
Ob-27780/07
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. na
podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z 11.
členom Zakona o gospodarskih družbah objavljajo obvestilo:
Družba Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, vpisana v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani, pod vl. št. 1/00669/00,
je dne 2. 10. 2007 prejela obvestilo družbe GEN energija, d.o.o., Cesta 4. julija
42, 8270 Krško, o pridobitvi večinskega
poslovnega deleža v družbi Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. na podlagi Pogodbe o delitvi in prevzemu družbe Holding
slovenske elektrarne, d.o.o. z dne 12. 7.
2007, katero je dne 27. 9. 2007 potrdila
Vlada Republike Slovenije s sklepom št.
47607-56/2007/4.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
direktor Drago Polak
Ob-27619/07
1. Z dnem 24. 9. 2007 se v smislu 403.
člena Zakona o gospodarskih družbah začne redna likvidacija nad dolžnikom Fining
– Regvat in partner, d.n.o. (matična št.
5455987, davčna št. 34441549).
2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob progi 53.
3. Upniki likvidacijskega dolžnika se pozivajo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve na naslov likvidacijskega dolžnika Fining – Regvat in partner, d.n.o., Černelavci,
Črtomirova 8, 9000 Murska Sobota, v roku
dveh mesecev od dneva, ko je začetek likvidacijskega postopka objavljen v Uradnem
listu RS.
4. Dolžniki likvidacijskega dolžnika se
pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj
dr. Štefan Ščap

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-27355/07
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi
sklepa skupščine družbe z dne 25. 5. 2007,
družba PLAMA-G.E.O., d.o.o., Podgrad,
Podgrad 17, 6244 Podgrad objavlja skraj-

šan sklep skupščine o rednem zmanjšanju
osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe, ki znaša skupaj 1.138.040,02 EUR, se zmanjša za
519.060,05 EUR, tako da po zmanjšanju
znaša 618.979,97 EUR.
Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala
se bo osnovni vložek družbenika Poteza
Naložbe d.o.o., zmanjšal v nominalnem znesku za 519.060,05 EUR.
Znesek, za katerega se osnovni kapital
v skladu s tem sklepom zmanjša, se izplača
družbeniku Poteza Naložbe d.o.o., katerega
poslovni delež se z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe zmanjša, nemudoma
po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v
sodni register.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PLAMA-G.E.O., d.o.o., Podgrad
Igor Mizgur
direktor

Sklici skupščin
Ob-27655/07
Preklic
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
preklicuje 13. skupščino, ki je sklicana za
torek dne 16. 10. 2007.
Uprava družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-27877/07
Popravek
Zaradi tehnično administrativne napake
ponovno objavljamo uvod k točki 5. – Predlog glavnega delničarja družbe Klima Celje
d.d. za izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe ter prvi odstavek predloga sklepa
št. 5.1 iste točke, 9. zasedanja skupščine
družbe Klima Celje d.d., ki je bilo objavljeno
v Uradnem listu RS št. 90 dne 5. 10. 2007.
Pravilno besedilo glasi:
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 397.809 delnic družbe Klima Celje
d.d., Delavska ulica 5, 3000 Celje, kar predstavlja 90,63% osnovnega kapitala družbe, brez upoštevanja lastnih delnic 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 397.809 delnic družbe Klima
Celje d.d., Delavska ulica 5, 3000 Celje,
kar predstavlja 90,63% osnovnega kapitala družbe, brez upoštevanja lastnih delnic
družbe, sklenila, da se 48.657 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.
Klima Celje d.d.
uprava – direktor
Aleš Zupanc
Št. 0007185
Ob-27356/07
Uprava družbe CP Ptuj d.d. vabi delničarje na
IX. (deveto) zasedanje skupščine
delniške družbe CP Ptuj,
ki bo v ponedeljek 16. 11. 2007, ob 9. uri,
na sedežu družbe CP Ptuj d.d., Zagrebška
cesta 49/a na Ptuju.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev in podal
naslednji predlog sklepa:
1. Za predsednika skupščine se skladno z določili tč. 7.9 Statuta družbe izvoli
Branko Resnik, univ. dipl. prav., iz Ptuja,
Osojnikova 3.
2. Izvoli se verifikacijsko komisijo v
sestavi:
– Nina Podvornik – za predsednico,
– preštevalca glasov: Kraljevič Goran
in Klajžar Branka.
3. Obvesti se skupščino glede notarja
Andreja Šoemna, ki piše tudi zapisnik seje
skupščine.
2. Spremembe Statuta družbe.
Bistvene spremembe Statuta so v sistemu upravljanja družbe (enotirni sistem) in
v organih družbe (upravo in nadzorni svet
družbe nadomesti upravni odbor družbe).
Vsebina sprememb statuta je podana na
spletni strani družbe http/www.cpptuj.si.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe
z dne 28. 8. 2006 – (Notarski zapis opr. št.
SV 585/06) v besedilu, ki je priloga tega
sklepa tako, da dosedanji statut preneha
veljati.
3. Spremembe Poslovnika o delu skupščine CP Ptuj d.d.
Vsebina sprememb Poslovnika so podana na spletni strani družbe http/www.
cpptuj.si.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta družbe skupščina sprejme predlagane spremembe Poslovnika o
delu skupščine. Spremembe veljajo z dnem
vpisa sprememb Statuta v sodni register.
4. Izvolitev upravnega odbora in prenehanje mandata nadzornemu svetu.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa 4.1: upravni odbor šteje
4 člane.
Predlog sklepa 4.2: za člane upravnega
odbora se za mandatno obdobje 5 let kot
predstavniki delničarjev izvolijo:
1. Pucko Marijan,
2. Turk Martin,
3. Veingerl Ferdinand.
En član UO je predstavnik-ca delavcev.
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Mandat nastopijo z dnem 1. 1. 2008.
Mandat članov obstoječega nadzornega
sveta preneha z nastopom mandata UO.
Z nastopom mandata UO se iz nekrivdnih
razlogov razreši tudi obstoječa uprava
družbe.
Članom upravnega odbora pripada za
njihovo delo plačilo, ki se določi s sklepom.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki v skladu s
statutom družbe. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščino in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in 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 sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v informativni pisarni družbe (Mesarič Brigita) od 15. 10.
2007 do 15. 11. 2007, od 10. do 12. ure in
je tudi objavljeno na spletni strani družbe
http/www.cpptuj.si.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Cestno podjetje Ptuj d.d.
uprava družbe
Ferdo Veingerl
predsednik uprave
Martin Turk
član uprave
Št. 93/07
Ob-27621/07
Na podlagi določil statuta delniške družbe TT Okroglica d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1
sklicujem
XII. sejo skupščine
delniške družbe
Tekstilna tovarna Okroglica d.d.,
ki bo v sredo, 14. novembra 2007, ob 12.
uri, v prostorih uprave družbe TT Okroglica
d.d., Dombrava 1, 5293 Volčja Draga, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočo
skupščine Neveno Teo Gorjup in dve preštevalki glasov Matejo Stanič Rudolf in Sonjo Harej.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Eva Lučovnik iz Nove Gorice.
2. Sprememba v članstvu nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa:
Skupščina ugotovi, da dne 14. 10. 2007
poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev
Milanu Forštnerju in Martinu Forštnerju ter
članici nadzornega sveta – predstavnici zaposlenih Danili Bavcon.
Na predlog nadzornega sveta se z dnem
sprejema sklepa na skupščini za nova člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
ponovno imenujeta: Milan Forštner in Martin
Forštner, za mandatno dobo štirih let.
Skupščina se seznani z novim članom
nadzornega sveta predstavnikom delavcev,
ki ga je imenoval svet delavcev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani kot lastniki delnic družbe
pri KDD Centralni klirinški depotni družbi
d.d. Ljubljana najmanj 10 dni pred datumom
skupščine in ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini, osebno ali s priporočeno
pošiljko v tajništvo družbe TT Okroglica, d.d.
najpozneje 3 dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
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 v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna v skladu z določili statuta, uprava
sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne eno uro za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe TT Okroglica d.d. v Volčji Dragi,
Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure,
od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja le-te.
TT Okroglica d.d.
uprava – direktor
Evgen Kete
Ob-27622/07
Na podlagi 30. in 31. točke V. poglavja statuta delniške družbe Elektra d.d. in v
skladu z določbami Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
XIII. sejo skupščine
delniške družbe Elektra d.d.,
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ki bo v torek, 13. 11. 2007, ob 15.30, v
prostorih uprave družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Na predlog uprave in ob soglasju nadzornega sveta se izvolijo organi skupščine, in
sicer: za predsednico skupščine Marija Polanec ter preštevalki glasov Iris Vlasak in
Jelka Tomažič. Seji bo prisostvoval vabljeni
notar Stanislav Bohinc.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2006 in revidiranih ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za
leto 2006, pisnega poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila s stališčem do
revizijskega poročila. Podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
2.1. Skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom za poslovno leto
2006, s poročilom nadzornega sveta o njegovi preveritvi in potrditvi, ter s pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila.
2.2. Skupščina delničarjev podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta družbe
razrešnico za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2006.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Bilančni
dobiček,
v
višini
53.637.197,76 SIT, ostane nerazporejen. O
njegovi razporeditvi bo odločala skupščina
v prihodnjih letih.
4. Seznanitev z odstopom predsednika nadzornega sveta, imenovanje novega
predsednika nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Skupščina se seznani z odstopno
izjavo predsednika nadzornega sveta Ivana
Terziča.
4.2. Skupščina se seznani z novim članom nadzornega sveta, Ružič Borisom, z
mandatno dobo 4 leta.
4.3. Seznanitev skupščine o podaljšanju mandata članu nadzornega sveta Fluher
Antona.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:
5.1. Družba uvede kosovne delnice tako,
da se 217.353 delnic z nominalnim zneskom
1.000,00 SIT nadomesti z 217.353 kosovnimi delnicami.
5.2. Skupščina sprejme čistopis statuta
družbe. Skupščina pooblašča direktorja, da
podpiše čistopis statuta družbe.
6. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
6.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
217.353.000,00 SIT, se preračuna v evre na
način iz prvega odstavka 693. člena Zakona
o gospodarskih družbah tako, da le-ta znaša
906.998,00 EUR in je razdeljen na 217.353
kosovnih delnic.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem nasled
njega sklepa:
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7.1. Za revidiranje poslovanja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje revizijsko
družbo Auditor revizijska družba podjetje za
revizijo, vrednotenje in svetovanje d.o.o.,
Murkova 4, 2250 Ptuj.
Prijava in udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe tri dni pred
dnevom skupščine in njihovi pooblaščenci
ter zastopniki, ki so se pisno prijavili najpozneje tri dni pred sejo skupščine v tajništvu
uprave družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor.
Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno
na sedežu družbe. Udeležence pozivamo,
da se ob prihodu na skupščino prijavijo na
sprejemnem mestu, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost. 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 v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut
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 sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo
družbe za poslovno leto 2006, revidirani računovodski izkazi in konsolidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2006,
pisno poročilo nadzornega sveta ter predlog
sprememb statuta družbe, je na vpogled
delničarjem v tajništvu uprave družbe Elektra d.d., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor, vsak delavnik od 7. do 9. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Elektra d.d.
uprava – direktor
Vladko Vlasak
Ob-27628/07
Uprava Družbe Hermes SoftLab programska oprema d.d. na podlagi 295. člena ZGD in 33.1. člena Statuta družbe sklicujeta
izredno skupščino
delničarjev Hermes SoftLab programska
oprema d.d.,
ki bo dne 14. 11. 2007, ob 15. uri, v prostorih Hermes SoftLab d.d. na Litijski 51,
Ljubljana, v veliki dvorani, ob prisotnosti
predsednika skupščine odvetnika Pavleta
Pense in notarke mag. Nine Češarek in z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
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1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Saša Ovsenik in Barbara Grah.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
2.1. Z dnem 25. november 2007 se Anderson Whamond imenuje za člana nadzornega sveta za mandat 4 let.
2.2. Z dnem 25. november 2007 se
Alexander Dembitz imenuje za člana nadzornega sveta za mandat 4 let.
V skladu s Statutom Družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih
delnic in če je vpisan v delniško knjigo Družbe in če je svojo udeležbo prijavil Družbi
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s
priporočeno pošto ali po elektronski pošti, ki
mora prispeti na sedež Družbe najkasneje
tri delovne dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarja na zasedanju skupščine lahko
zastopa drug delničar ali tretja oseba pod
pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina sklicana ob 15. uri ne bo
sklepčna, se ob 15.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu v pravni pisarni Družbe na Litijski 51,
1000 Ljubljana, od objave sklica do vključno
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Hermes SoftLab d.d.
uprava družbe
Peter Testen, predsednik uprave
Gregor Smrekar, član uprave
Branka Jerše, članica uprave
Ob-27656/07
Uprava družbe sklicuje na zahtevo delničarja Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik
13. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v četrtek dne 15. 11. 2007 ob 15. uri
v poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
5. Predložitev konsolidirane bilance
družbe Skupina KIK Kamnik d.d. za leto
2005 in leto 2006.
6. Uporaba bilančnega dobička oziroma
pokrivanje izgube za družbo Skupina KIK
Kamnik d.d. za leto 2006 ter razrešnica nadzornega sveta in uprave za leto 2006.
7. Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
objavlja tudi nasprotne predloge delničarja
Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik in
Condor d.d., Lamutova 16, Ljubljana, ki se
dodajo k dnevnemu redu skupščine.
8.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
8.2. Imenujejo se organi vodenja skupščine in preštevalci glasov po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
9.1. 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.
9.2. 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.
10.1. 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.
10.2. 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.
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. Za posebnega revizorja z nalogo
iz prejšnje točke se imenuje revizorja po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
12. 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.
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13. Nadzornemu svetu in upravi družbe
se za leto 2006 ne podeli razrešnica.
14. Skupščini bo prisostvoval notar po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
15. 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.
16. 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:
17. 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.
Ob-27659/07
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri
Litiji ter 297. člena in 298. člena ZGD-1,
uprava družbe sklicuje
15. skupščino delničarjev,
ki bo dne 13. 11. 2007, ob 12. uri, na
sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno
pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepov: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006/2007, z revizorjevim poročilom ter pisnim poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto
2006/2007, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2006/2007 ter o podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
– Na predlog uprave in nadzornega sveta
bilančni dobiček v višini 1.543.045,01 EUR
ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje.
– Skupščina potrdi delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006/2007
in jima podeljuje razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007/2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2007/2008 imenuje revizijsko družbo
Revizija d.o.o., Cankarjeva ulica 6, Maribor.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta
je delničarjem dano na vpogled na upravi
družbe Herz, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, vsak delavnik od 12. do 14. ure
od dneva objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 9. 11. 2007 ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe
na skupščini je prispela najmanj 3 dni pred
skupščino. Prijavi mora biti predloženo potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci pa
morajo predložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev in prevzeti glasovnice.
Nasprotni predlogi delničarjev: delničarji
lahko, v roku sedmih dni po objavi sklica
skupščine, podajo upravi pisno utemeljen
nasprotni predlog sklepov k posameznim
točkam dnevnega reda. Uprava in nadzorni
svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih dni po sklicu
skupščine in o tem obvestila delničarje z
objavo v Uradnem listu RS.
Herz, d.d.
uprava
Ob-27783/07
Na podlagi 10. in 11. člena Statuta Ilirija, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami
in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1)
ter na zahtevo Janeza Rozmana, Cesta
V/3A, Rožna dolina, 1001 Ljubljana, EMŠO
2307934500275 (v nadaljevanju: Janez
Rozman ali glavni delničar) uprava družbe
Ilirija, d.d., Tržaška cesta 40, Ljubljana (v
nadaljevanju: Ilirija, d.d. ali družba) sklicuje
11. skupščino
delničarjev družbe Ilirija, d.d.,
ki bo dne 12. 11. 2007, ob 9. uri, v veliki
sejni sobi v 2. nadstropju poslovne zgradbe
Ilirija d.d. v Ljubljani, Tržaška cesta 40, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa glavnega delničarja: za
predsednika skupščine in preštevalce glasov se imenujejo osebe po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine.

Št.

93 / 12. 10. 2007 /

Stran

6845

Predlog sklepa glavnega delničarja:
Iz družbe Ilirija, d.d. se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe na način, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne
odpravnine prenesejo na glavnega delničarja Janeza Rozmana, Cesta V/3A, Rožna dolina, 1001 Ljubljana, EMŠO 2307934500275
(v nadaljevanju: glavni delničar).
Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Poslovodstvo glavnega delničarja bo
na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register, pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana podalo nalog in sklenilo ustrezno
pogodbo za prenos delnic izdajatelja z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
Glavni delničar je dolžan najkasneje v 15
dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o prenosu delnic v sodni register manjšinskim delničarjem plačati denarno odpravnino v znesku
25,00 EUR za vsako delnico. Denarna plačila
se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
obrestujejo po obrestni meri 5% letno.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva
iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.
l. RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenose
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
Izplačila primerne denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
vršil prek računa pri SKB Banka, d.d., Ljubljana, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti
glavnega delničarja, da bo nemudoma po
vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni
register manjšinskim delničarjem izplačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
V skladu s tem sklepom se na glavnega
delničarja ne prenesejo lastne delnice družbe Ilirija, d.d. in družba Ilirija, d.d. ni upravičena do primerne denarne odpravnine v
skladu s tem sklepom o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine družbe se lahko udeležijo in
na njej glasujejo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo v roku najmanj 3
delovne dni pred dnem zasedanja skupščine in so na tretji delovni dan pred skupščino
vpisani v KDD-Centralno klirinško depotni
družbi, d.d. kot imetniki delnic.
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotnih oziroma zastopanih najmanj 50% delnic z glasovalno pravico.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom, ki ga predložijo pred začetkom
skupščine.
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Gradivo
Od dneva sklica skupščine dalje pa do
skupščine so na sedežu družbe v Ljubljani,
Tržaška cesta 40, vsak delavnik od 11. do
12. ure na vpogled:
– ta sklic skupščine s predlogom sklepa
o prenosu delnic,
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
– pisno poročilo glavnega delničarja iz
drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan
brezplačno izročila prepis listin iz prve, tretje
in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Ilirija, d.d.
uprava družbe
Ob-27791/07
Na podlagi 17. člena Statuta delniške
družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
14. skupščino
delničarjev Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, Ljubljana,
ki bo v torek 13. 11. 2007, ob 15. uri, v
prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine o vplačilu dokapitalizacije in povečanju osnovnega kapitala
ter preračunu v evre.
Predlogi sklepov:
Osnovni kapital družbe, ki bo po vpisu
povečanja osnovnega kapitala v sodni register v skladu s sklepom skupščine družbe
z dne 28. 8. 2006 znašal 207.386.000,00
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SIT se v skladu s prvim odstavkom 693.
člena ZGD-1 preračuna v evre, tako da se
nominalni znesek delnic, ki znaša 2.000,00
SIT na delnico preračuna v skladu s tečajem zamenjave in zaokroži na dve decimalni
mesti. Osnovni kapital družbe je tako vsota
tako izračunanih nominalnih zneskov delnic
in znaša 864.799,62 EUR.
Dosedanjih 103.693 delnic z nominalno
vrednostjo 2.000,00 SIT (oziroma po preračunu v evre 8,34 EUR) na delnico se nadomesti z 103.693 kosovnih delnic.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
V skladu s sprejetim sklepom se spremenita tretji in četrti člen veljavnega statuta
družbe, tako da po novem glasita:
»Tretji člen
Osnovni kapital družbe znaša 864.799,62
EUR (osemstoštiriinšestdesettisočsedemstodevetindevetdeset evrov 62/100).
Četrti člen
Osnovni kapital je razdeljen na 103.693
(stotritisočšeststotriindevetdeset) navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, vpisani v KDD na dan 31. 10. 2007,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo v istem roku vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 16. uri
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 700/07
Ob-27889/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 5. 10. 2007, opr.
št. SV-700/07, je bilo stanovanje št. 4 v
izmeri 53,98 m2, ki leži v I. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Žibernik
19, v Rogaški Slatini, ki stoji na parc. št.
3/21, vl. št. 635, k. o. Rogaška Slatina,
last Krivec Robija, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 14. 9.
2007, s prodajalcem Krsnik Franjom, ki je
postal lastnik stanovanja na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
8666-1/1-92, sklenjene na podlagi določil
Stanovanjskega zakona dne 16. 12. 1992,
s prodajalcem KORS konfekcija oblačil Rogaška Slatina, Prvomajska 29, v zvezi z
zemljiškoknjižnim dovolilom Občine Rogaška Slatina (brez datuma) in potrdilom (pobotnico) in zemljiškoknjižnim dovoljenjem
z dne 27. 1. 2004, ki ga je izdal KORS
d.d. – v stečaju, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., 1000 Ljubljana, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Krivec Robija, rojenega 28. 11. 1976,
stanujočega Partizanska cesta 11, 3250
Rogaška Slatina, EMŠO 2811976500453,
v višini 44.800,00 EUR s pripadki.
SV 580/07
Ob-27890/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 580/07, opr. št. DK
16/07, z dne 17. 8. 2007, je bila nepremičnina - dvosobno stanovanje, ki skupno obsega
62,90 m2, s pripadajočima kletnima prostoroma, na naslovu Trg svobode 36, Trbovlje,
označeno z ident. št. 2 v objektu z ident. št.
3057, k.o. Trbovlje, last zastavitelja Asani
Florima, EMŠO 0408977500973, stan. Šuštarjeva kolonija 27a, Trbovlje, do celote, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 7.
2007, sklenjene s Kosenburger Janezom,
roj. 6. 2. 1938 in Kosenburger Mileno, roj.
8. 8. 1933, obema kot prodajalcema in Asani Florimom, roj. 4. 8. 1977, stan. Šuštarjeva
kolonija 27 a, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice NLB Banke Zasavje
d.d., Trg revolucije 25 c, Trbovlje, matična
številka 5026091, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.000,00 EUR, z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 256/07
Ob-27891/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz
Kranja, opr. št. SV 256/07 z dne 5. 10. 2007,
je bilo stanovanje v skupni izmeri 30,27 m2,
ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe
Balos 5, 4290 Tržič, stoječe na parc. št.
214/2, k.o. Tržič, last Majcen Anžeta iz Tržiča, Purgarjeva ulica 1, na podlagi pogodbe
o prodaji in nakupu stanovanja št. 2/2006
z dne 12. 4. 2006, sklenjene s prodajalko
Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, d.d.,
Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, MŠ
1319175, za zavarovanje denarne terjatve v

višini 33.292,00 CHF v eurski protivrednosti
po referenčnem tečaju ECB, s pp.
SV 262/2007
Ob-27892/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 262/2007 z dne
5. 10. 2007, je stanovanje številka 019 v
izmeri 75,03 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Mladinska ulica
002, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 886, katastrska občina Maribor-Grad,
katerega lastnica je Anja Klemen, EMŠO
1803967505136, stanujoča Zrinjskega ulica 030, 2000 Maribor, do celote, na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru,
opravilna številka In 97/00203 z dne 16. 3.
2006, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 058, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR s
pripadki.
SV 810/07
Ob-27893/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 810/07, je bila
nepremičnina – trisobno stanovanje št. 6 v
izmeri 77,29 m2, v pritličju večstanovanjske
hiše – bloka na naslovu Finžgarjeva ulica 8,
4248 Lesce, ki stoji na parc. št. 484/12, ki je
pripisana vl. št. 1662, k.o. Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s
pripadajočim solastnim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah ter pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, zastavljeno v korist SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, MŠ 5026237, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 48.700,00 EUR s pp.
SV 811/07
Ob-27894/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 811/07 z dne 3. 10.
2007, je bilo trisobno stanovanje v skupni
izmeri 83,91 m2, v pritličju in 1. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Lancovo
30a, 4240 Radovljica, ki stoji na parc. št.
491/4, ki je pripisana pri vl. št. 663, k.o. Lancovo, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, delih
in napravah ter pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem, zastavljeno v korist Hypo Alpe
– Adria – Bank d.d., MŠ 1319175, s sedežem Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
82.135,00 CHF s pp, s končno zapadlostjo
30. 9. 2029.
SV 541/07
Ob-27895/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Šömen Franca iz
Ljutomera, Glavni trg 4, opr. št. SV 541/07 z
dne 5. 10. 2007, je bilo stanovanje v stanovanjski stavbi v Ljutomeru, Slavka Osterca
ulica 10, 9240 Ljutomer, stoječi na parceli
številka 1773, katastrske občine Ljutomer,
številka stavbe v okviru katastrske občine
525, se stanovanje nahaja v I. nadstropju
ter obsega skupno 60,58 m2, last Benčik
Marije, stanujoče Ljutomer, Slavka Oster-

ca ulica 10, 9240 Ljutomer, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 361-36/91
z dne 13. 11. 1991, sklenjene s prodajalko Občino Ljutomer, ki jo je zastopal Štrakl Franc, zastavljeno v korist upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, matična številka 1319175,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 53.556,75 CHF, kar znaša na dan
21. 9. 2007 32.535,54 EUR, z obrestno
mero 6-mesečni CHF libor + 1,80%, letno, z
vračilom kredita v 216 mesečnih anuitetah,
in sicer prvih 215 anuitet po 368,76 CHF v
eurski protivrednosti po referenčnem tečaju
Evropske Centralne Banke na dan plačila,
pri čemer zapade prva anuiteta v plačilo dne
31. 10. 2007, naslednje anuitete pa zadnji
dan v mesecu, v mesečnih razmakih po zapadlosti prve anuitete, v zadnji, 216. anuiteti,
ki zapade v plačilo dne 30. 9. 2025, se izvrši
dokončni poračun vseh do takrat neplačanih
obveznosti iz naslova kredita (npr. zamudne
obresti, tečajne razlike ...) oziroma je terjatev odvisna od odpoklica upnice ter ostalimi
pogoji, kot so zapisani v kreditni pogodbi št.
121769 z dne 21. 9. 2007.
SV 1402/07
Ob-27965/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarskega zapisa notarja
Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1402/07
z dne 9. 10. 2007, je stanovanje št. 1, v
izmeri 61,26 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe z naslovom Dvorski
trg 3, Preddvor, s št. stavbe 286, stoječe
na nepremičnini parc. št. 338/13, k.o. Breg
ob Kokri, last zastaviteljice Mirjane Črnac,
Dvorski trg 10, Preddvor, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 8. 2007, s
prodajalko Občino Preddvor, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen banke d.d. s sedežem Slovenska ulica 17, Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 55.000 EUR, z letno
obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor
+ 2,05% letno ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 30. 11. 2022.
SV 705/07
Ob-27966/07
Na podali neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Uroša Kosa iz Ljubljane, Cigaletova ulica 7, opr. št. SV 705/07 z
dne 28. 9. 2007, je bilo trisobno stanovanje
v skupni izmeri 77,36 m2, v I. nadstropju
št. 4, stanovanjske stavbe v Ljubljani, na
naslovu Trnovska ulica 10, ki stoji na parc.
št. 7/4, vl. št. 5611, k.o. Trnovsko predmestje, last zastaviteljice Tatjane Zrimec, na
podlagi kupoprodajne pogodbe in aneksa z
dne 31. 3. 1986, sklenjene z Zrimec Alešem
kot prodajalcem ter na podlagi soinvestitorske pogodbe št. VS-1 Trnovo 190/83 z
dne 5. 12. 1983, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
Republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 171.900,00
EUR, s pripadki.
SV 726/2007
Ob-27967/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 762/2007 z dne 10. 10.
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2007, je bilo trisobno stanovanje št. 20 v
V. nadstropju večstanovanjske stavbe z
iden. št. objekta 256 (E-10), na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj (Planina),
v soseski S-5, stoječe na parc. št. 167/1, k.o.
Huje, vl. št. 331, v skupni izmeri 79,34 m2,
last Dušana in Alme Dimnik, oba Ulica Gorenjskega odreda 10, Kranj vsakega do ½,
na podlagi pogodbe o nakupu stanovanju
kot posameznega dela stavbe z dne 31. 1.
1977, sklenjene s prodajalcem Gradbenim
industrijskim podjetjetjem Gradis, Ljubljana,
zastavljeno v korist zastavne upnice Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1,
matična številka 5103061, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR, z
obrestno mero v višini 6-mesečnega Euribor
+ marže 1,5% p.a. ter s končno zapadlostjo
glavnice dne 2. 11. 2011.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 1. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 10. 2007

St 96/2006
Os-27357/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 96/2006 sklep z dne 1. 10. 2007:
I. Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Avtoservis trgovina šport Zdravko Bregar, s.p., Jagnjenica 10b, Radeče,
ki ga zastopa odv. dr. Konrad Plauštajner
iz Celja (matična številka: 5165538, ID št.
za DDV: 88627322) in njegovimi upniki, po
predlogu z dne 8. 12. 2006, ki ga je sodišče
prejelo neposredno dne 13. 12. 2006 ob 14.
uri in po umiku tega predloga z dne 26. 9.
2007, ki ga je sodišče prejelo neposredno
dne 26. 9. 2007; se ustavi in se dne 1. 10.
2007 ob 10. uri, upoštevajoč predlog dolžnika za začetek stečajnega postopka z dne
26. 9. 2007, ki ga je sodišče prejelo neposredno dne 26. 9. 2007; začne stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoservis trgovina
šport Zdravko Bregar, s.p., Jagnjenica 10b,
Radeče (matična številka: 5165538, ID št.
za DDV: 88627322).
Odslej se firma glasi: Avtoservis trgovina
šport Zdravko Bregar, s.p., Jagnjenica 10b,
Radeče (matična številka: 5165538, ID št.
za DDV: 88627322) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela,
št. delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesi v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev na 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 evra 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 1110-96-2006).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138. člen ZPPSL).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. januarja 2008, ob 13. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.

St 52/2007
Os-27358/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 52/2007 sklep z
dne 1. 10. 2007:
I. To sodišče je dne 28. 8. 2007 ob 12.05
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Zaključna gradbena dela, knauf sistemi,
Boštjan Ovtar s.p., Ilovca 13, Vojnik in
njegovimi upniki, z dne 9. 8. 2007 in je dne
1. 10. 2007 ob 9. uri začelo postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Zaključna
gradbena dela, knauf sistemi, Boštjan Ovtar s.p., Ilovca 13, Vojnik (matična številka:
1335332, ID št. za DDV: SI47989688) 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
(1. 10. 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 1110-52-2007.
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 prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, DURS, Davčni
urad Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Celju,
2. OVTAR d.o.o., Celjska cesta 39a, Vojnik,
3. Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
4. Skupina Viator&Vektor d.d., Dolenjska
cesta 244, Ljubljana,
5. Anib d.o.o., Verovškova ulica 60a,
Ljubljana.

VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 11.000,00 € na TRR tukajšnjega sodišča št. 0110 0696 0421 564, referenca: 00 1110-52-2007, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 10. 2007
St 6/2006
Os-27359/07
To sodišče je s sklepom St 6/2006 z dne
27. 9. 2007 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Osojnik
& CO. d.o.o., Orešje na Bizeljskem 28,
Brežice, matična številka 1686097.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 27. 9. 2007
St 8/2007
Os-27360/07
To sodišče je s sklepom St 8/2007 z dne
28. 9. 2007 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Marjan Radej
s.p., Krovstvo, Blanca 88, Blanca, matična številka 5271993.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 9. 2007
St 85/96
Os-27361/07
To sodišče je s sklepom St 85/96 dne
1. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom TLP Grafika založništvo – v
stečaju, Leskoškova cesta 11, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 10. 2007
St 58/2007
Os-27362/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2007 z dne 1. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad samostojno podjetnico
Katjo Horvat s firmo Trgovina na drobno in
debelo Sweetie Horvat Katja s.p., Sp. Korena 68, Zg. Korena, in ga tudi takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Matična številka dolžnice je 1841076, šifra njene dejavnosti pa 52.240.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10. 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 1. 10. 2007
St 130/2006
Os-27363/07
V stečajnem postopku zoper dolžnika
GEMM-Vračko in drugi d.n.o., Sarajevska
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ulica 6, Maribor – v stečaju, se pozovejo
upniki, ali so:
– pripravljeni založiti sredstva za izterjavo terjatve do direktorja podjetja,
– pripravljeni založiti sredstva za vložitev
odškodninske odgovornosti uprave podjetja
v skladu z 19. členom ZFPPod,
– pripravljeni prevzeti terjatev do solastnika podjetja v znesku 44.816,97 €.
Za vse podrobnosti se lahko upniki obrnejo na stečajno upraviteljico Alenko Gril na
tel. 041/633-023 ali preko elektronske pošte:
alenka.gril@galbi.si.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 9. 2007

ti original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 10. 2007

St 46/2006
Os-27364/07
To sodišče je dne 1. 10. 2007 s sklepom
opr. št. St 46/2006, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Vojsk Bojan s.p. Motel
Podlehnik, Zakl 43 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 10. 2007

St 19/2007
Os-27371/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2007 z dne 3. 7. 2007 začelo stečajni
postopek nad samostojnim podjetnikom Janezom Galunom s firmo Janez Galun s.p.,
Montažne storitve, Tergal Inženiring, Ulica dr. Babnika 16, Zg. Polskava.
Za stečajnega upravitelja je bil določen
mag. Štefan Rola, Zgornja Korena 9, 2242
Zgornja Korena.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 7. 2007.
Matična številka dolžnika je 1008471, šifra njegove dejavnosti pa K/74.203.
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 19/2007 z dne 1. 10. 2007 zaključilo
stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Janezom Galunom s firmo Janez
Galun s.p. – v stečaju, Montažne storitve,
Tergal Inženiring, Ulica dr. Babnika 16, Zg.
Polskava, ker premoženje, ki je prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka in je tudi neznatne
vrednosti.
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 1. 10. 2007

St 37/2007
Os-27365/07
To sodišče je dne 1. 10. 2007 s sklepom, opr. št. St 37/2007 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Lokalna turistična
organizacija Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
II. narok za preizkus terjatev, ki je bil
določen za 20. 11. 2007 ob 10.30, je preklican.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 10. 2007
St 101/2007
Os-27370/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 101/2007 z dne 2. 10. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
M Bolarič, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storite in export-import d.o.o., Jurčičeva ulica 3, Maribor, odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Hlebček d.o.o., Ptujska c. 74, Pragersko,
– 13 M Venda Murska Sobota d.o.o.,
Staneta Rozmana 16, Murska Sobota,
– Zveza zadrug Maribor z.o.o., Partizanska c. 6, Maribor,
– Nova KBM d.d., Tyrševa 2, Maribor,
– predstavnica delavcev Darja Zorec,
Vrazova ulica 48, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu
z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh po objavi tega
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali posla-

St 73/2007
Os-27372/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 73/2007 z dne 1. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom
Antonom Žižekom s firmo Storitve Žižek
Anton s.p., Jurčičeva 8, Lenart v Slovenskih goricah, in ga tudi takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5039184000,
šifra njegove dejavnosti pa 74.810.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10. 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 1. 10. 2007
St 46/2007
Os-27373/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 46/2007 z dne 2. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Korez Leon
s.p. – Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija, Čermožiše 55, matična številka
2121069000, šifra dejavnosti 60.240, davčna številka 11738804.

Odslej firma glasi: Korez Leon s.p. Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija,
Čermožiše 55 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 12.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 10. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 10. 2007
St 54/2007
Os-27374/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 54/2007 z dne 2. 10. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mlinarič Emil s.p.
– ATEM – Izdelovanje tekstilnih izdelkov,
Bercetova ulica 1, Središče ob Dravi, matična številka 1092570000, šifra dejavnosti
36.150, davčna številka 93944179.
Odslej firma glasi: Mlinarič Emil s.p.
– ATEM – Izdelovanje tekstilnih izdelkov,
Bercetova ulica 1, Središče ob Dravi – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 12.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklica o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 10. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 10. 2007
St 53/2007
Os-27426/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 53/2007 sklep z
dne 3. 10. 2007:
I. To sodišče je dne 28. 8. 2007 ob 12.08,
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Ovtar, Družba za gradbeništvo, trgovino
in proizvodnjo d.o.o., Celjska cesta 39a,
Vojnik, z dne 9. 8. 2007 in je dne 3. 10.
2007 ob 11. uri, začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Ovtar, Družba za
gradbeništvo, trgovino in proizvodnjo d.o.o.,
Celjska cesta 39a, Vojnik (matična številka:1540491, ID št. za DDV: SI59780746) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko, 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 sred
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njem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(3. 10. 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
1110-53-2007.
III. Upnike se opozarja, 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 prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje: Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. RS, Davčna uprava RS, Davčni urad
Celje, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Celju, Trg celjskih knezov 2, Celje,
2. AMVE d.o.o., Parmova ulica 14, Ljubljana,
3. Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
4. Wk profil d.o.o., Kolodvorska ulica
37a, Slovenska Bistrica,
5. Predstavnik delavcev – Franc Marot.
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 1110-53-2007, v roku 8 dni po
prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 10. 2007
St 98/2005
Os-27434/07
To sodišče je s sklepom St 98/2005 dne
2. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Gopres d.o.o. – v stečaju, Breznikova 15, Domžale.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2007
PPN 96/2007
Os-27435/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom KIK Plastika d.o.o., Fužine
9, Kamnik, za dne 12. 11. 2007, ob 13. uri,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. I v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na tukajšnjem sodišču v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko
sodstvo, Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi
10 ali 15 v 1. nadstropju med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2007
St 55/2007
Os-27436/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 55/2007, z dne 3. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Ceroy, Cesar R & F trgovsko in storitveno podjetje k.d., Kozminci 15/a, matična številka

5803829, šifra dejavnosti 52.120, davčna
številka 91432081.
Odslej firma glasi: Ceroy, Cesar R & F trgovsko in storitveno podjetje k.d., Kozminci
15/a – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 12.
2007, ob 10.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 10. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 10. 2007
St 52/2007
Os-27437/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 52/2007, z dne 2. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Žmauc Albin
s.p. – Montaža gradbenih elementov, Juršinci 13/a, matična številka 1457888000,
šifra dejavnosti 45.210, davčna številka
30368227.
Odslej firma glasi: Žmauc Albin s.p. –
Montaža gradbenih elementov, Juršinci 13/a
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 12.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 10. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 10. 2007
St 53/2007
Os-27438/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 53/2007, z dne 3. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina in
storitve, Simona Klinc s.p., Trstenjakova
ulica 5, Ptuj, matična številka 3026981000,
šifra dejavnosti 52.463, davčna številka
92385133.
Odslej firma glasi: Trgovina in storitve,
Simona Klinc s.p., Trstenjakova ulica 5, Ptuj
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 12.
2007, ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 10. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 10. 2007
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St 47/2007
Os-27439/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 47/2007 sklep z dne 4. 10. 2007:
I. To sodišče je priporočeno po pošti dne
7. 8. 2007 ob 8. uri prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Varilstvo na terenu, Marjan Tetičkovič s.p.,
Šaleška cesta 20b, Velenje in je dne 4. 10.
2007 ob 10. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Varilstvo na terenu, Marjan
Tetičkovič s.p., Šaleška cesta 20b, Velenje
(matična številka: 5220174, ID št. za DDV:
SI70778400).
Odslej se firma glasi: Varilstvo na terenu
Marjan Tetičkovič s.p., Šaleška cesta 20b,
Velenje (matična številka: 5220174, ID št.
za DDV: SI70778400) – 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 evra 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 1110-47-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. januarja 2008, ob 9.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bila nabit na oglasno desko dne 4. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2007
St 45/2007
Os-27441/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2007 sklep z dne 4. 10. 2007:
I. To sodišče je dne 6. 8. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Uniglobal, Avtomatizirani procesi in storitve d.o.o., Bukovžlak 1, Teharje in je dne
4. 10. 2007 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Uniglobal, Avtomatizirani procesi in storitve d.o.o., Bukovžlak 1,
Teharje (mat. št.: 1873300, ID št. za DDV:
SI55034624).
Odslej se firma glasi: Uniglobal, Avtomatizirani procesi in storitve d.o.o., Bukovžlak
1, Teharje (mat. št.: 1873300, ID št. za DDV:
SI55034624) – 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 ter vpis
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začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev na 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 evra 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 1110-45-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
9. januarja 2008, ob 9. uri, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2007
St 23/2007
Os-27616/07
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 23/2007, z dne 4. 10. 2007, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo stečajni postopek nad dolžnikom Globe
Cargo, špedicija in transport, d.o.o., Loka
107, 4290 Tržič, matična številka: 1599917,
davčna številka: 65536916 in ga z istim sklepom zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 2007
PPN 133/2007
Os-27617/07
To sodišče je s sklepom z dne 21. 9. 2007
pod opr. št. PPN 133/2007 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Vinprom
procesni inženiring d.o.o., Šmartinska c.
129, Ljubljana, matična številka: 5783623,
šifra dejavnosti: 74.204.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
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
(21. 9. 2007).
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Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Bojan Klenovšek iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Inpos d.o.o. Celje, Opekarniška cesta
2, Celje,
– RHT, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12,
– SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
– Kovintrade mednarodna trgovina d.d.
Celje, Mariborska c. 7,
– Plajhner Nada, Bevško 13, Trbovlje,
kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2007
St 41/2006
Os-27757/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2006 sklep z dne 4. 10. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Brigita Žaberl s.p., Kocbekova cesta 31,
Ljubečna – v stečaju (matična številka:
579234, ID št. za DDV: SI39479919), se zaključi, v sladu z določili 99/II. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Brigita Žaberl
s.p., Kocbekova ceste 31, Ljubečna – v stečaju (matična številka: 579234, ID št. za
DDV: SI39479919), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2007
St 55/2006
Os-27760/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 55/2006 sklep z dne 4. 10. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Agencija Lotos, Anita Krajnčan s.p., Mariborska 86, Celje – v stečaju (matična številka: 1739662, ID št. za DDV: SI87492555),
se zaključi, v skladu z določili 99/II. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Agencija Lotos,
Anita Krajnčan s.p., Mariborska 86, Celje – v
stečaju (matična številka: 1739662, ID št. za
DDV: SI87492555) iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2007

St 91/2004
Os-27771/07
To sodišče je s sklepom St 91/2004 dne
27. 9. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Nektar d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2007
St 19/2007
Os-27772/07
To sodišče je s sklepom St 19/2007 dne
4. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom M.G.M. d.o.o., Slovenska c. 56,
Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2007
PPN 16/2007
Os-27773/07
To sodišče je s sklepom z dne 20. 6.
2007 pod opr. št. PPN 16/2007 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
COMP-PRINT d.o.o., Koprska 74, Ljubljana in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik
upnikom izplačal:
– upnikom iz 1. razreda (razred dobaviteljev in drugih nezavarovanih upnikov) terjatve v višini 20% ugotovljenih terjatev per
16. 2. 2007 z obrestmi v višini 1% letno do
dneva plačila v roku 1 leta,
– upnikom iz 2. razreda (terjatve države
iz naslova davkov) terjatve v višini 20% ugotovljenih terjatev per 16. 2. 2007 z obrestmi
v višini 1% letno do dneva plačila v roku 1
leta, obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov in
prispevkov do dneva začetka prisilne poravnave, pa se odpustijo,
– upnikom iz 3. razreda (ločitveni upniki),
za katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni, njihove terjatve v
višini 100%,
– upnikom iz 4. razreda, ki so pristali na
spremembo terjatev v bodoče deleže dolžnika, pa bodo terjatve poplačane s konverzijo
v bodoče deleže dolžnika.
Ugotovi se, da je upnik z 4. razreda
Roman's Trgovina in storitve d.o.o., Domžale, Pot na žago 17, Ihan, svojo terjatev do
dolžnika zamenjal v lastniki delež.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 16. 2. 2007 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
prilogi sklepa v stolpcih »ugotovljene terjatve«.
Dolžnik je dolžan izplačati upnikom iz
1. in 2. razreda ugotovljene terjatve v roku
enega leta v višini, ki izhaja iz priloge sklepa
»znesek za poplačilo«, upnikom iz 3. razreda pa nespremenjeno prijavljeno terjatev.
Ugotovi se, da bo terjatev upnika iz 4. razreda z dnem pravnomočnosti sklepa zaradi
konverzije v lastniške deleže prenehala.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
11. 6. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 5. 7.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2007
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PPN 68/2007
Os-27774/07
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Jezikovni center
Palatin d.o.o. Ljubljana, Dunajska 51,
ponovni predlog dolžnika za podaljšanje
roka za predložitev popolnega načrta finančne reorganizacije zavrnilo in razveljavilo sklep o začetku prisilne poravnave
opr. št. PPN 68/2007 z dne 13. 7. 2007,
predlog za začetek postopka prisilne poravnave pa zavrglo in postopek prisilne poravnave ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2007
St 26/2007
Os-27775/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Senaks – Splošna gradbena dela
Senad Durović s.p., Jadranska c. 28, Maribor, šifra dejavnosti: 45.210, matična št.:
1439537000, davčna številka: 12779024,
se v skladu z 99/II členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2007
St 65/2007
Os-27776/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradnja Lenart stanovanjska poslovna gradnja d.o.o., Kraigherjeva ulica
19b, Lenart, šifra dejavnosti: 45.210, matična št.: 1785915, davčna številka: 65352521,
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečaji dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2007
St 111/2006
Os-27777/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mizarstvo Jurša, Jurša Boštjan
s.p., Ješence 6j, Rače, šifra dejavnosti:
36.140, matična št.: 1818554, davčna številka: 74083414, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2007
St 52/2002
Os-27778/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 52/2002 z dne 4. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Prodesign
Podjetje za računalniško izrezovanje in
graviranje napisov, tiskarstvo, trgovino
in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Tržaška cesta 85, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2007

Št.

St 28/2007
Os-27779/07
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 28/2007, z dne 28. 9. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mesaroš Štefan
s.p. – Bar pri Štefanu, Ljutomerska cesta
21, matična številka 5077766000, davčna
številka 22570012, šifra dejavnosti 55.400.
Odslej firma glasi: Mesaroš Štefan s.p.
– Bar pri Štefanu, Ljutomerska cesta 21
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 12.
2007, ob 11. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 9. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 9. 2007

Izvršbe
In 06/00237
Os-25061/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 1998/01536 z dne 15. 3. 1999, ki je zoper
dolžnika Tratnjek Mirka postal pravnomočen
dne 28. 4. 1999, v zvezi s sklepom opr. št. In
2006/000237 z dne 14. 9. 2006, Okrajnega
sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika
izvršitelja Ivkoviča, opr. št. IZV 2006/02337
z dne 26. 10. 2006, je bila nepremičnina, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnika Tratnjek Mirka, to je stanovanje št. 3/I
na Miklošičevi ul. 3 v Domžalah, zarubljena
v korist upnice SKB banke d.d., zaradi izterjave 29.422,53 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 7. 2007
I P 704/2006
Os-26022/07
V pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana, OE Kranj, Bleiweisova cesta 20, Kranj, proti toženi stranki
Vinku Škofu, Cesta brigad 13, Novo mesto,
zaradi plačila 12.221,357 EUR s pripadki, je
Okrožno sodišče v Kranju s sklepom opr. št.
I P 704/2006 z dne 23. 8. 2007, izdalo sklep,
s katerim se razveljavi začasna odredba, izdana s sklepom opr. št. I P 704/2006 z dne
22. 9. 2006, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 8. 2007
In 195/2007
Os-26231/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 195/2007 z dne
20. 6. 2007, je bil dne 23. 8. 2007 opravljen
v korist upnice Deželne banke Slovenije
d.d., Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, proti
dolžniku Zoranu Sodji, Deteljica 3, Tržič, zaradi izterjave 6.918,53 EUR s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 12, v tretjem nadstropju
stanovanjskega bloka v Bistrici pri Tržiču, na
naslovu Deteljica 3, ki stoji na parc. št. 234,
235/1 in 236/2, vl. št. 570, k.o. Bistrica in ob-
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sega 39,05 m2: predsobo v izmeri 4,60 m2,
kuhinjo z jedilnico v izmeri 9,72 m2, sobo v
izmeri 15,75 m2, kopalnico z WC v izmeri
4,12 m2, balkon v izmeri 3,30 m2 ter kletni
prostor v izmeri 1,55 m2, v lasti dolžnika
Zorana Sodja, Deteljica 3, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 9. 2007
In 84/2006
Os-26021/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 14. 1. 2005, je bil dne 27. 6.
2005 opravljen v korist upnika Gradbenega
in vzdrževalnega centra d.o.o., Brnčičeva
31, Ljubljana, rubež stanovanja št. 9, v I.
nadstropju, na naslovu Zelena pot 23, Ljubljana, v izmeri 40,54 m2, last dolžnika Grad
Mateja, Zelena pot 23, Ljubljana in Grad
Gregorja, Zelena pot 23, Ljubljana.
Rubež je bil opravljen tudi za zadevo pod
opr. št. In 2006/00084.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 2007
In 2005/238
Os-26023/07
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 15. 3.
2007, ob 13.30, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2005/238, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnika Bakič Vukadina, Kvedrova 7, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Dmitrovič Dragan, Kotnikova 30,
Ljubljana, proti dolžnikoma 1. Rituper Viktorju in 2. Rituper Dragici, oba Vrtna ulica 4,
Murska Sobota, zaradi izterjave 16.688,57
EUR s pp, opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 13, v 4. nadstropju večstanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 1033/3 (prej
1033), ki je visana pri vl. št. 3941 (prej 2679),
k.o. Murska Sobota, na naslovu Vrtna ulica
4, Murska Sobota, identifikator stavbe 1895,
v skupni izmeri 56,07 m2, kar predstavlja
dnevno sobo (20,03 m2), sobo (11,76 m2),
kuhinjo (11,22 m2), kopalnico (3,63 m2), balkon (5,20 m2) in hodnik (4,23 m2) ter klet
(3 m2).

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 381/2007
Os-22568/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, v zemljiško
knjižni zadevi začeti na predlog Miloševič
Dobrin Marislava, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – stanovanju v stanovanjski stavbi Celje, Jurčičeva 11, v obsegu 30,82 m2, vpisano pri vl. št. 2010/3, k.o.
Celje, izdalo sklep Dn št. 381/2007 z dne
7. 5. 2007, s katerim je začelo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 8 in 9 ter
dodatka k pogodbi vse z dne 3. 12. 1992,
sklenjene med Kovintrade Celje, kot prodajalcem in Posest Celje, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 9.
1993, sklenjene med Posest Celje, kot prodajalcem in Tratnik Nežiko in Danilom, kot
kupcema.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini pri vl. št. 2010/3, k.o.
Celje, se zahteva v korist Milošević Dobrin
Marislava, roj. 5. 10. 1941, Jurčičeva ul. 11,
Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
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z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 31. 7. 2007
Dn 3473/2007
Os-23603/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Nikola
Vukmirovića, Sp. Škofije 49, Škofije, zaradi izbrisa starih hipotek, dne 27. 6. 2007
sklenilo:
uvede se postopek za izbris prepovedi
odtujitve ter stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe z dne 21. 11. 1980,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
150.000 YUD s 4% obrestmi in p.p., vpisana pod Dn št. 1632/80 in Dn št. 2851/2007,
pri parc. št. 1884 in 1069.ES, vl. št. 984, k.o.
Škofije, podvl. št. 984/1, k.o. Škofije, nepremičnina označena z 1.E in podvl. št. 984/2,
k.o. Škofije, nepremičnina označena z 2.E,
vse last predlagatelja Nikole Vukmirovića,
do celote.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 27. 6. 2007
Dn 11196/2004
Os-25180/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Beliča, Prešernova ul. 10, Maribor, ki
ga zastopa Marija Topolovec s.p., Flatmary, Glavni trg 17 b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1589/10, k.o. Maribor Grad, pod Dn št.
11196/2004, dne 23. 7. 2007 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– menjalne pogodbe z dne 28. 3. 1989,
sklenjene med Terezijo Flisar, Strossmayerjeva 32, Maribor in Ireno Podgornik, Usnjarska ul. 5, Maribor, s katero je Terezija Flisar v zameno za svoje stanovanje dobila
garsonjero št. 12 v II. nadstropju, s pripadajočim kletnim prostorom, v objektu »C«
Pristan, Usnjarska ul. 5, Maribor, parc. št.
1976, 1974/3, 1974/4, 2180/2, k.o. Maribor
Grad, in s katero je Irena Podgornik dovolila
vknjižbo lastninske pravice na navedeni nepremičnini na ime Terezija Flisar;
– darilne pogodbe z dne 3. 12. 1996,
sklenjene med Terezijo Flisar, Strossmayerjeva 32, Maribor, kot darovalko in Ljubomiro
Zajec, Cafova ul. 6, Maribor, kot obdarjenko, s katero je darovalka podarila in izročila
v last in posest obdarjenki garsonjero št.
12 v II. nadstropju, s pripadajočim kletnim
prostorom, v objektu »C« Pristan, parc. št.
1976, 1974/3, 1974/4 in 2180/2, k.o. Maribor
Grad in na njej dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime obdarjenke.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogo-
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je za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
Dn 14940/2004
Os-25181/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Valentana, Gorkega ul. 1, Maribor, ki
ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p.,
Glavni trg 17 b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju, vpisanem
v vl. št. E-21/B-22, k.o. Tabor, pod Dn št.
14940/2004, dne 10. 8. 2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji in nakupu
stanovanja št. 546/72-XI z dne 7. 2. 1972, o
prodaji stanovanja št. 21 v III. nadstropju, v
stanovanjskem bloku B-5, Gorkega ul., parc.
št. 299 in 300, k.o. Tabor, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Konstruktor
Maribor, Sernčeva ul. 8, kot prodajalcem in
Valentan Francem, Delavska ul. 6, Maribor,
kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca za
to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
Dn 16973/2004
Os-25183/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Saške Ferk, Šentilj 120 b, sedaj Maistrova ul. 33, Šentilj v
Slovenskih goricah, ki jo zastopa Flatmary,
Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17 b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju, vpisanem v podvl. št. 1526/2, k.o.
Maribor Grad, pod Dn št. 16973/2004, dne
10. 8. 2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne
pogodbe
št.
3835-353-13-2-2-BN z dne 31. 1. 1989, z
dodatkoma I. z dne 11. 4. 1989 in II. z dne
15. 12. 1989, o nakupu lokala v pritličnem
delu stanovanjsko poslovnega objekta Cafova - Razlagova ul. v Mariboru, ki je lociran
na parc. št. 1100/1, k.o. Maribor Grad, v
lameli L3, št. 6, ob Cafovi ulici, s pripadajočo komunalno opremo, v velikosti 38,60 m2,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Stavbar Maribor n.sol.o., Industrijska 13, TOZD
Visoke gradnje Maribor n.sol.o., Industrijska 13, Maribor, kot prodajalcem in Jožetom
Kečkom, roj. 14. 3. 1962, Tbilisijska 65, Ljubljana, kot kupcem in s katero je prodajalec
dovolil vpis lastninske pravice na ime kupca
za ta lokal;
– pogodbe o prodaji poslovnih prostorov
z dne 1. 12. 1993 za isti lokal (lamela L3, v
izmeri 38,60 m2, parc. št. 1100/1, k.o. Maribor
Grad), sklenjene med Jožetom Kečkom, Tbilisijska 65, Ljubljana, kot prodajalcem in Pet
celin, d.o.o., Partizanska 3–5, Maribor, kot
kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice na ime kupca za ta lokal;
– pogodbe o prodaji poslovnih prostorov
z dne 16. 6. 1995, za isti lokal (Iamela L3,
v izmeri 38,60 m2, parc. št. 1100/1, k.o. Maribor Grad), sklenjene med Pet celin d.o.o.,

Partizanska 3–5 Maribor, kot prodajalcem
in Termoplast d.o.o., Dolnja Počehova 16 č,
Pesnica, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupca za ta lokal.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
Dn 13079/2006
Os-25184/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marjane Sever, Pesniški Dvor 18, Pesnica, ki jo zastopa notarka Breda Horvat iz
Maribora, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, vpisani v podvl. 1725/4 in
1724/126, vse k.o. Maribor Grad, pod Dn št.
13079/2006, dne 26. 7. 2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe za nakup lokala št.
133-2420 z dne 29. 6. 1989, o prodaji oziroma nakupu lokala št. 3 v atriju poslovnega
objekta na Glavnem trgu ter prostora za
skladiščenje v kletnih prostorih - boks št. 33,
parc. št. 1741/1, k.o. Maribor Grad, sklenjene med SGP Konstruktor n.sol.o., Maribor,
TOZD Gradbeništvo Maribor, Strossmayerjeva 26, kot prodajalcem in Slavico Arih,
Betnavska 131, Maribor, kot kupovalko in
s katero prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupovlke za navedeno
nepremičnino.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
Dn 10427/2005
Os-25185/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jusa
Puškarja, Frankolovska ul. 11, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2284/59, k.o. Tabor,
pod Dn št. 10427/2005, dne 10. 8. 2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe, ki bi
naj bila sklenjena med Občino Maribor, kot
prodajalko in Slovenskimi železnicami d.o.o.
Ljubljana oziroma njihovim pravnim prednikom Železniškim gospodarstvom Ljubljana,
kot kupcem, nekje v letih od 1962 do 1965, o
nakupu dvosobnega stanovanja št. 19, v IV.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Frankolovska ul. 11, k.o. Tabor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2007
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Dn 638/2007
Os-26220/07
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Župnije Bohinjska Bistrica, Ajdovska cessta
24, Bohinjska Bistrica, ki jo zastopa notar
Stane Krainer iz Radovljice, glede nepremičnin parc. št. 5/2, 12/1, 12/2, 13 in 14,
vpisanih pri vl. št. 472, k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn št. 638/2007 z dne 23. 8.
2007, začel postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, in sicer Odloka o prehodu
sovražnikovega imetja v državno svojino, o
državnem upravljanju imetij odsotnih oseb in
o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti
prisilno odtujile z dne 21. 11. 1944 in Odloka
o odpravi in razveljavitvi vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorjih
in njihovih pomagačih, o veljavnosti odločb,
izdanih v tej dobi, o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku okupacije po
sovražniku z dne 3. 2. 1945, zaradi vknjižbe lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist predlagatelja, na podlagi
predloga predlagatelja z dne 23. 2. 2007 in
zemljiškoknjižnega dovolila Občine Bohinj z
dne 19. 2. 2007.
Imetnike pravic na navedeni nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 9. 2007
Dn 4019/2006
Os-26221/07
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici se je na predlog predlagateljice
Avtorke agencije za Slovenijo d.o.o., Slovenska cesta 47, Ljubljana, ki jo zastopa
pooblaščenec Boris Lepša, Slovenska cesta
55 c, Ljubljana, glede 92/252-in nepremičnine, parc. št. 403, vpisane pri vl. št. 854, k.o.
Savica, s sklepom Dn št. 4019/2006 z dne
15. 6. 2007, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z dne 16. 3. 1990, med Komet
inženiring d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 64, Ljubljana, kot prodajalcem in tedanjo
Jugoslovansko avtorsko agencijo - Avtorsko
agencijo za Slovenijo, Titova 1, Ljubljana,
kot kupovalko, katere pravna naslednica je
Avtorska agencija za SR Slovenijo d.o.o.,
Slovenska cesta 47, Ljubljana, katere predmet je solastninski delež 33/194-in na parc.
št. 403, vpisani pri vl. št. 854, k.o. Savica,
zaradi vknjižbe lastninske pravice na navedenem deležu navedene nepremičnine v
korist predlagateljice.
Imetnike pravic na navedeni nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 9. 2007

Amortizacije
N 740/2006
Os-10854/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Frančiške Šmajgl iz Maribora, Ljubljanska 15/a, teče postopek za razveljavitev 3

delnic v apoenih od A-41317 do A-41319,
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. 2006

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 124/2006
Os-26337/07
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 124/06 z dne 16. 8. 2007, toženi
stranki Toniju Kosiju postavilo začasno zastopnico, odvetnico Dolores Maučec iz Kopra.
Začasna zastopnica je bila postavljena
na podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4.
točko drugega odstavka 82. člena ZPP, ki
določa, da sodišče postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče tožene stranke
neznano, pa tožena stranka nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo toženo stranko
zastopal v postopku vse do takrat, dokler
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 8. 2007
P 417/2007
Os-24067/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, ki jo zastopa Vinko Šimc,
odvetnik v Ljubljani, proti toženim strankam:
1. Stranjaković Maja, Pot za Bistrico 46, Zaboršt, Domžale, 2. Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Vevška cesta 52, Ljubljana-Polje, ki ga zastopa Darja Erceg, odvetnica
v Ljubljani, in 3. Jovo Radakovič, zaradi
vpisa lastninske pravice, vrednost spornega predmeta 37.556,33 € s pp, dne 27. 7.
2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
tretjetoženi stranki Jovu Radakoviču postavlja začasna zastopnica, odvetnica Valerija Berglez - Majkus iz Ljubljane, Trdinova
ulica 7.
Začasna zastopnica bo zastopala tretjotoženo stranko v predmetni pravdni zadevi,
dokler tretjetožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2007
I P 3476/2006
Os-26042/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Andreji Bedene, v pravdni zadevi tožeče
stranke Debis AC Leasing d.o.o., Baragova 5, Ljubljana, ki jo zastopa Tomaž Čad,
odvetnik iz Ljubljane, zoper toženo stranko
Sebastijana Kristla (prej Sebastijan Dan),
neznanega naslova (v tožbi Sokolska ulica
44, Maribor), zaradi plačila 4.312 EUR, dne
11. 9. 2007 sklenilo:
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toženi stranki Sebastijanu Kristlu (prej
Sebastijan Dan), neznanega prebivališča (v
tožbi Sokolska ulica 44, Maribor), se postavlja začasna zastopnica, odvetnica Sara
Ahlin Doljak, Tovarniška cesta 13, Logatec,
ki bo zastopala toženo stranko v postopku
zaradi plačila 4.312 EUR.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 2007
III P 933/2007
Os-26232/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Tatjani Hofbauer, v pravdni zadevi tožeče
stranke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina cesta IX/6, Ljubljana, ki jo zastopa Rado Bohinc, odvetnik
iz Ljubljane, zoper toženo stranko Renata
Merca, neznanega bivališča, zadnje stanujočega Štrihovec 42, Šentilj v Slovenskih
goricah, zaradi plačila 2.467,89 EUR s pp,
dne 18. 9. 2007 sklenilo:
toženi stranki se v tej pravdni zadevi
postavi začasni zastopnik, odvetnik Avbreht
Aleš, Slomškova 12/a, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne bo
nastopila pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 9. 2007
V P 1665/2007
Os-26600/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Kristini Štern Pogačar, v pravdni zadevi tožeče stranke Lesnina d.d., Cest na Bokalce
40, Ljubljana, ki jo zastopa Olga Kerže, odvetnica iz Ljubljane, zoper toženo stranko
Mojco Vizjak, neznanega naslova (v tožbi
Milčinskega 7, Celje), zaradi plačila 549,99
EUR, dne 24. 9. 2007 sklenilo:
toženi stranki Mojci Vizjak, neznanega
prebivališča (v tožbi Milčinskega 7, Celje),
se postavlja začasen zastopnik, odvetnik
Darko Avsenik, Slomškova ulica 17, Ljubljana, ki bo zastopal toženo stranko v postopku
zaradi plačila 549,99 EUR.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko od dneva postavitve dalje, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 9. 2007
P 393/2006
Os-11549/07
Okrožno sodišče v Novem mestu je dne
4. 4. 2007, v pravdni zadevi tožeče stranke
Andreja Puclja, Dolenja Brezovica 7, Šentjernej, zoper toženo stranko Grosz Georgeto Florico, Chisineu, Cris, Romunija, sprejelo naslednji sklep:
za začasnega zastopnika toženi stranki
se postavi odvetnik Marko Štamcar, Novi trg
11, Novo mesto.
Zoper ta sklep ni pritožbe.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 4. 2007
P 95/2007
Os-26473/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 95/2007, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo me-
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sto, Seidlova c. 5, Novo mesto, zoper toženo stranko Mihič Boštjana, Senčna pot 1,
Portorož, sedaj neznanega bivališča, zaradi
plačila 6.225,80 EUR, na podlagi 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Zvonka Irta
iz Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
tožene stranke v tej pravdni zadevi vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 18. 9. 2007
In 69/2007
Os-26760/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi opr. št. In 69/2007, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, v zadevi
upnice Zavarovalnice Tilia d.d., Seidlova 5,
Novo mesto, zoper dolžnika Andreja Albrehta, nazadnje stanujočega Šegova ulica 18,
Novo mesto, tudi Plešičeva 45, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 2.204,65 EUR s pp, zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj, dolžniku postavilo začasno zastopnico, odvetnico Jasno Simčič.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej,
dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče
oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 25. 9. 2007
I 459/2007
Os-26040/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo
mesto, Seidlova 5, zoper dolžnika Tomaža
Goloba, Ul. Oktobrske revolucije 19a, Izola,
zaradi izterjave 1.789,53 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 459/2007 postavi odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 17. 8. 2007
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P 96/2006
Os-25196/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je v
pravdni zadevi opr. št. P 96/2006, na podlagi
16. točke 270. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), iz razlogov 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP toženi
stranki, neznanim dedičem po pokojnem Antonu Florjančiču, v zadevi zaradi izstavitve
z.k. listine, postavilo začasno zastopnico,
odvetnico Nado Vučajnk iz Slovenske Bistrice.
Sodišče opozarja, da bo zastopnica zastopala zgoraj navedeno toženo stranko v
postopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika v smislu drugega odstavka
84. člena ZPP.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 9. 2007

Oklici pogrešanih
N 14/2007
Os-25195/07
Jožef Krašovec, roj. 17. 5. 1915, nazadnje stanujoč Križišče pri Čatežu, je pogrešan od junija 1945.
Pogrešani naj se oglasi, vsi drugi, ki kaj
vedo o njegovem življenju, naj to sporočijo
predlagatelju Božidarju Krašovcu, Kersnikova 11, Grosuplje ali podpisanemu sodišču
v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker
bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 11. 9. 2007

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 63/2007
Os-27375/07
Okrožno sodišče v Ljubljani obvešča, da
je predlagatelj Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, predlog za sodni preizkus
denarne odpravnine, sprejete na skupščini
NLB Koroška banka d.d. z dne 14. 8. 2007
v višini 499,00 EUR na delnico, za imetnika
delnic NLB-KB umaknil in je zato sodišče
postopek, ki se vodi pod opr. št. Ng 63/2007,
ustavilo s sklepom z dne 1. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 10. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Spremembe
LJUBLJANA
Rg-22712/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je
s sklepom Srg št. 2007/09201 z dne 8. 8.
2007 pri subjektu vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA,
sedež: Gerbičeva 60, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01566/21, vpisalo
v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 1627139
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik PAVLICA ZLATKO, Cesta na Rupo
36, 4000 KRANJ, imenovanje: 1. 7. 2007,
zastopa kot prodekan za znanost.; zastopnik CESTNIK VOJTEH, Mirje 2, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 6. 2007, zastopa
kot prodekan za študijske in raziskovalne
zadeve.; zastopnik CESTNIK VOJTEH, Mirje 2, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 7.
2007, zastopa kot prodekan za študijske in
študentske zadeve.

SLOVENJ GRADEC
Rg-26731/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00420 z dne
26. 9. 2007 pri subjektu vpisa NLB KOROŠKA BANKA d.d., sedež: Glavni trg 30,
2380 SLOVENJ GRADEC, vpisanem pod
vložno št. 1/01167/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis sklepa o prenosu
delnic s temile podatki:
Matična številka: 5026164
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep skupščine delniške družbe o prenosu delnic
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana (reg. vl.
1/25578/00), z dne 14. 8. 2007.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 520/2007
Rg-7779/07
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Yacht Maestral družba za potovalne storitve in dajanje čolnov s posadko v najem d.o.o. Celje, Savinova 7,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 31. 12. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenici
Paradižnik Ines, Kajuhova ulica 11, Celje,

ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2007
Srg 1904/2007
Rg-24039/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenika za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Žerak in Žerak trgovina in storitve, d.n.o. Celje, Hohkrautova ulica 9,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 14. 8. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Žerak Ivanu, stan Hohkrautova ulica 9, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 8. 2007
Srg 1104/2007
Rg-26222/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Vatplast d.o.o. zaključna gradbena dela, s sedežem v Kopru, Bošamarin 62/a, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/05323/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne
30. 5. 2007.
Družbeniki Koren David, Bošamarin 62/a,
Koper, Koren Klara (prej Vatovec), Bošamarin 62/a, Koper, Vatovec Narciz, Vojke Šmuc
1, Koper, Vatovec Nela, Vojke Šmuc 1, Koper
in Vatovec Sabina, Vojke Šmuc 1, Koper,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni zaposlovala delavcev in
tako iz tega naslova družba nima obveznosti,
za vse morebitne obveznosti družbe pa družbeniki odgovarjajo v zakonsko določenem
roku z vsem svojim premoženjem.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, preide v last družbenika Vatovec
Narciza.
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 1264/2007
Rg-26226/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:

družba Gradbeništvo Miha, Mihnet
Hajrić in ostali d.n.o., Divača, s sedežem
v Divači, Kraška cesta 30/a, vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/05997/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 4. 7. 2007.
Družbenika Hajrić Mihnet, Kotorski b.š.,
Kotorsko, Bosna in Hercegovina in Mrkonjić
Ramiz, Ulica padlih borcev 26, Prestranek,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
in urejena vsa razmerja s tretjimi osebami
in delavci ter da prevzemata obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika Hajrić
Mihneta in Mrkonjić Ramiza, vsakemu v sorazmerju z njegovim poslovnim deležem v
družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 7. 2007
Srg 1824/2007
Rg-25998/07
Družba Gasteh, trgovina, računovodske storitve, inženiring, marketing,
d.o.o., s sedežem Apno 25, Cerklje, vpisana na reg. vl. št. 1/07266/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gruden Aleksander, Apno 25, Cerklje.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 9. 2007
Srg 10371/2007
Rg-25071/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja z prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dom-Art trgovina, posredništvo in storitve d.o.o. Rojčeva
ulica 26, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Dom-Art trgovina, posredništvo in storitve d.o.o., Rojčeva ulica 26,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku skupščine z dne 30. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Miković Mladen, Celovška
cesta 95a, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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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

družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2007

Srg 10674/2007
Rg-26006/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Markoja & Alk
hatib gostinstvo, turizem, trgovina, kulturna
promocija d.n.o., Martina Krpana ulica 7,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Markoja & Alkhatib gostinstvo,
turizem, trgovina, kulturna promocija
d.n.o., Martina Krpana ulica 7, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/39333/00 preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Alkhatib Wasim, Borsetova ulica 9, Ljubljana in Markoja Iztok, Martina Krpana ulica 7, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2007

Srg 2469/2007
Rg-25994/07
Družba Kar & Sel trgovina, storitve in
transport d.o.o., Orehova vas - Slivnica,
Cvetlična ulica 5, reg. št. vl. 1/1619-00,
katere družbenik je Marinič Viktor, Orehova
vas - Slivnica, Cvetlična ulica 5, po sklepu
družbenika družbe z dne 12. 9. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Marinič
Viktor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 9. 2007

Srg 10595/2007
Rg-26014/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rotagraf grafične storitve, storitve ekonomske propagande
in storitve reklame, d.o.o., Ljubljana, Preglov
trg 13, objavlja sklep:
družba Rotagraf grafične storitve, storitve ekonomske propagande in storitve
reklame, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg 13,
reg. št. vl. 1/04947/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Hribernik Jernej in Hribernik Uroš, oba Preglov trg 13, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih

Srg 661/2007
Rg-24962/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Šajnovič, proizvodnja, storitve
in trgovina d.n.o. Murska Sobota, Bakovci, Nova ulica 6, reg. št. vl. 1/02078/00, matična številka 2279185, vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem postopku brez
likvidacije.
Družbenika Šajnovič Andrej in Šajnovič
Dragica oba Murska Sobota, Bakovci, Nova
ulica 6, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe Šajnovič, proizvodnja, storitve
in trgovina d.n.o. Murska Sobota, Bakovci,
Nova ulica 6 in da so urejena vsa razmerja
z delavci družbe.
Družbenika Šajnovič Andrej in Šajnovič Dragica, prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe,
pri čemer za morebitne preostale obveznosti odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 9. 2007
Srg 952/2007
Rg-24960/07
Družba Intima Trgovina in storitve
d.o.o., s sedežem Volčja Draga 91/b,
Volčja Draga, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-01997-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljev družbe
z dne 23. 8. 2007.
Ustanovitelja in družbenika sta Matejka
Ambrož in Robert Ambrož, oba Trg 69, Ren-

če, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 9. 2007
Srg 1025/2007
Rg-26229/07
Družba Sladeks proizvodnja in trgovina d.o.o., s sedežem Mednarodni prehod
1 Vrtojba, Šempeter pri Gorici, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s
št. vložka 1-04953-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 3. 9. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik je Corsi
Mihael, Števerjan, Loc. Sovenza 20, Italija,
ki prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
427. in 428. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v roku 15 dni od
dneva te objave, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 9. 2007
Srg 457/2007
Rg-26590/07
APM predelava kovin in plastike d.o.o.
Pot ob Homšnici 17, Slovenj Gradec, reg.
št. vl. 1/1461-00, katere družbenik je družba Puro tehnika podjetje za predelavo in
trženje poliuretanske pene d.o.o., po sklepu
družbenika z dne 11. 9. 2007, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Puro tehnika
podjetje za predelavo in trženje poliuretanske pene d.o.o. Pod gradom 2 a, Slovenj
Gradec.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 9. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Abdić Jasmin, Ulica Franca Mlakarja
018, Ljubljana, potni list, št. PB0253815,
izdala UE Maribor. gnp-275206
Berisha Marko, Ulica Gorenjskega
odreda 016, Kranj, potni list, št. PB0237320,
izdala UE Kranj. gnj-275337
Bogatin Mitja, Malahorna 014, Oplotnica,
potni list, št. P00969457, izdala UE
Slovenske Konjice. gnx-274923
Brus Kristina, Spodnji Jakobski Dol 023A,
Jakobski dol, potni list, št. P01023964,
izdala UE Pesnica. gnn-274933
Bučar Venčeslav, Bušeča vas 034,
Cerklje ob Krki, potni list, št. P00055932,
izdala UE Brežice. gnt-274927
Bučer Alenka, Mali Lipoglav 085, Šmarje
– Sap, potni list, št. PB0102689, izdala UE
Ljubljana. gnv-275350
Čepon Jože, Butajnova 021A, Horjul,
potni list, št. P00415557, izdala UE
Ljubljana. gnr-275354
Čepon Mihaela, Butajnova 021A,
Horjul, potni list, št. P00415554, izdala UE
Ljubljana. gnq-275355
Čepon Neža, Butajnova 021A, Horjul,
potni list, št. PB0046337, izdala UE
Ljubljana. gno-275357
Črešnar Metod, Trg Franca Fakina 002A,
Trbovlje, potni list, št. P00731460, izdala UE
Trbovlje. gnw-275349
Dragić Zdravko, Kozakova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00109904, izdala
UE Ljubljana. gnh-274939
Erjavec Tjaša, Dragomerška cesta
041, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00493227, izdala UE Vrhnika.
gnd-275343
Erzar Stanislav, Oprešnikova ulica 011,
Kranj, potni list, št. P00123094, izdala UE
Kranj. gnr-275329
Fir Mirko, Slamna vas 024, Metlika,
potni list, št. P00327121, izdala UE Metlika.
gnn-275333
Frangež Nevenka, Krekova ulica 020,
Maribor, potni list, št. P00513988, izdala UE
Maribor. gnv-274925
Galič Branko, Ulica Iga Grudna 022,
Ljubljana, potni list, št. P00780022, izdala
UE Ljubljana. gns-275203
Golob Gašper, Cesta na Kurešček 052,
Ig, potni list, št. P00000417, izdalo MNZ.
gnc-275344
Gornik Irena, Valburga 087, Smlednik,
potni list, št. P00578227, izdala UE
Ljubljana. gnh-275339
Habjanič Tatjana, Kosarjeva ulica 063,
Maribor, potni list, št. P00502073, izdala UE
Maribor. gnx-275348
Hlade Renato, Plintovec 033B, Zgornja
Kungota, potni list, št. P00558552, izdala
UE Pesnica. gnm-274934
Hren Hrvoje, Naselje Borisa Kidriča
3, Metlika, maloobmejno prepustnico, št.
002205177, izdala UE Metlika. gng-275240
Hrovat Tinajune, Ob Ljubljanici 036A,
Ljubljana, potni list, št. P00601772, izdalo
MNZ. gnp-275356

Hrvatin Miroslav, Lopar 034A, Marezige,
potni list, št. P00528802, izdala UE Koper.
gnj-274937
Janežič Dušanka, Ziherlova ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00075694, izdala
UE Ljubljana. gnm-275209
Jovanović Nena, Lokev 004B, Lokev,
potni list, št. P00936040, izdala UE Sežana.
gns-274928
Kamin Jože, Hudourniška pot 037,
Ljubljana, potni list, št. P00000582, izdalo
MNZ. gne-275342
Kerčmar Kristjan, Prosenjakovci 067,
Prosenjakovci, potni list, št. P01066034,
izdala UE Murska Sobota. gnu-274926
Knific Boris, Ob Mlinščici 002, Radomlje,
potni list, št. P00586801, izdala UE Domžale.
gni-275338
Krajnc Marko, Mislinjska Dobrava 112A,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, potni list, št.
P00977502, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-275341
Krhlanko Emilija, Pristavica 001 A,
Rogaška Slatina, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000010707, izdala UE Rogaška
Slatina. gng-274840
Krušec Klemen, Škerljeva ulica 008,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. PB0231814,
izdala UE Ljubljana. gnq-275205
Kržišnik Nevenka, Frankovo naselje 158,
Škofja Loka, potni list, št. P00047792, izdala
UE Škofja Loka. gnk-275211
Ladič Matej, Cesta na Brdo 050,
Ljubljana, potni list, št. P01161738, izdala
UE Ljubljana. gnq-274930
Lah Milan, Cesta na polje 010,
Pragersko, potni list, št. PB0272356, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnu-275201
Lapanje Metka, Idrijske Krnice 004,
Spodnja Idrija, potni list, št. P00841255,
izdala UE Idrija. gnz-275346
Lenassi Matjaž, Tabor 029, Logatec,
potni list, št. P00604069, izdala UE Logatec.
gnw-274924
Metelko Erzar Doris, Oprešnikova ulica
011, Kranj, potni list, št. P00373682, izdala
UE Kranj. gno-275332
Milovanović Ana, Brilejeva ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00746231, izdala
UE Ljubljana. gnp-274931
Naberšnik Mateja, Kamniška ulica 034,
Maribor, potni list, št. P00750751, izdala UE
Maribor. gnq-275330
Novak Nataša, Stopiče 047A, Stopiče,
potni list, št. P00491169, izdala UE Novo
mesto. gnl-275335
Oblak Stanislava, Detelova ulica 005,
Kranj, potni list, št. P00074708, izdala UE
Kranj. gns-275353
Ocvirk Uroš, Dolenja vas 054, Prebold,
potni list, št. P01013590, izdala UE Žalec.
gnt-275202
Pengal Riko, Balantičeva ulica 014,
Mengeš, potni list, št. P01112553, izdala
UE Domžale. gnu-275351
Petelinc Breda, Javornik 060, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00589424, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnm-275334
Petrović Božidar, Puciharjeva ulica 029,
Škofljica, potni list, št. P00326088, izdala
UE Ljubljana. gnr-275204

Prelog Franc, Naselje ljudske pravice 038,
Murska Sobota, potni list, št. P00761287,
izdala UE Murska Sobota. gno-274932
Rak Maja, Braslovče 026, Braslovče,
potni list, št. P01003840, izdala UE Žalec.
gnr-274929
Rak Stanislav, Šalka vas 103, Kočevje,
potni list, št. P00732825, izdala UE Kočevje.
gnp-275331
Ramić Taik, Brilejeva ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. PB0023637, izdala
UE Ljubljana. gnl-274935
Sivonjić Pile, Trg Prešernove brigade
008, Kranj, potni list, št. P00773145, izdala
UE Kranj. gny-275347
Stanić Neven, Cesta heroja Šercerja 002,
Šoštanj, potni list, št. P00501983, izdala UE
Velenje. gno-275207
Stojiljković Ratko, Hafnerjeva ulica 004A,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P01151601,
izdala UE Ljubljana. gni-274938
Svjetlanović Luka, Ulica Emilia Driolia
004, Izola – Isola, potni list, št. PB0152053,
izdala UE Izola. gnk-275336
Šibanc Nataša, Efenkova cesta 007,
Velenje, potni list, št. P00528911, izdala UE
Velenje. gnn-275208
Štorgelj Mojca, Rečica ob Savinji 056,
Rečica ob Savinji, potni list, št. PB0266426,
izdala UE Ljubljana. gnt-275352
Štrukelj Miha, Štrukljeva vas 001,
Cerknica, potni list, št. P00769191, izdala
UE Cerknica. gnb-275345
Šumi Ljubinicamaja, Pot pomorščakov
004, Portorož – Portorose, potni list, št.
P01084652, izdala UE Piran. gnl-275210
Toplak Miran, Koroška ulica 006,
Kranjska Gora, potni list, št. PB0252203,
izdala UE Jesenice. gnk-274936
Vačovnik Milan, Mariborska cesta 052,
Radlje ob Dravi, potni list, št. P01190821,
izdala UE Radlje ob Dravi. gng-275340
Wachter Marjeta, Prisojna pot 005, Novo
mesto, potni list, št. P00664973, izdala UE
Novo mesto. gnv-275200

Osebne izkaznice preklicujejo
Adrović Bela, Ižanska cesta 442 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000225525.
gnz-275171
Ambrožič Janja, Bereča vas 039,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000769693.
gnv-274825
Anžel Sandi, Vintarovci 021 B,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002170405.
gnz-275271
Arih Jožefa, Ribnica na Pohorju 021,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001350616. gnh-274814
Arl Matej, Čečovje 054, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 002103297.
gnu-275101
Arnautović Elvir, Ložnica pri Žalcu 039,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001569939.
gnb-274820
Artač Ivana, Podpeška cesta 059,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000079375. gng-274815
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Bajrić Šefika, Koželjeva ulica 008 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001740667.
gnp-275156
Balaško Dušan, Ulica Zorana Velnarja
013, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000911988. gns-275103
Barišič Vladimir, Volkmerjeva cesta 011,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000303230.
gnp-274856
Baša Anton, Ulica v Kokovšek 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000315543.
gnr-275154
Begaj Refki, Cankarjeva ulica 015, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000167392.
gnv-275275
Bejat Tamara, Loke pri Mozirju 040,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001891154.
gni-275088
Bejta Redžep, Jocova ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000331331.
gnr-275079
Belc Gregor, Topol pri Medvodah 015 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001504748.
gno-275182
Bizjak Vladimir, Preserje 012, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001255575.
gnw-275274
Blasutto Boštjan, Gosposka ulica 018,
Celje, osebno izkaznico, št. 001761521.
gny-275097
Brajdič Sonja, Šmihel 077, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002086564.
gnu-274851
Bratina Vinko, Skrilje 037, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000340008.
gnl-274810
Bufolin Teodora, Na jami 012, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001726764.
gnm-275159
Cafnik Ivanka, Krekova ulica 026,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001273320.
gnw-275074
Ceglar Antonija, Gabrje pri Stični 037,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000659982.
gnk-275136
Ceglar Olga, Ulica oktobrske revolucije
024, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
000271132. gnc-274819
Cepuder Mira, Igriška ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000129124.
gnx-275173
Čebulj Rudi, Ulica Juleta Gabrovška 034,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000206560.
gnd-275118
Čeh Veronek Hedvika, Cesta 30. avgusta
033, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001932678. gnv-275175
Čepon Mihaela, Butajnova 021 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000555894.
gng-275140
Danilović Tanja, Kajuhova ulica 044,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001382222.
gnl-275160
Dimc Marija, Ramovševa ulica 047,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001520324.
gnd-275168
Djedović Sanela, Pomjan 027, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001816648. gnc-275069
Dobovšek Franc, Omahnova ulica 019 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000222571.
gnz-275146
Dobrovoljc Kaja, Stara cesta 44,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002037376.
gno-275107
Dodič Kožar Helena, Obrov 005, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002211580.
gnq-275105
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Dojčinović Milan, Cesta bratstva in
enotnosti 083, Metlika, osebno izkaznico,
št. 000355856. gnu-274826
Dolenc Janez, Racovnik 027, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
001153793.
gne-275092
Donaj Matej, Gorišnica 082 A, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000517553.
gns-275253
Drezgič Žiga, Čečovje 022 B, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001768859.
gnv-275100
Drolc Olga, Groharjeva ulica 012,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001023978.
gni-275288
Dulić Ivan, Borštnikova ulica 053,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002148028.
gnz-275071
El Habashy Gea, Lepovče 17, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
001892781.
gny-275247
Emeršič Ian, Poljska cesta 022,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001857526.
gnb-275095
Eržen Katarina, Na Plavžu 003,
Železniki, osebno izkaznico, št. 000676968.
gne-275267
Ferjančič Anja, Črmošnjice 026,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002083295.
gnj-275237
Ferlež Zlatko, Pesnica pri Mariboru 050 F,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000029962. gny-274897
Ferlič Amanda, Cesta na Urh 039,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001688976.
gnx-275148
Ficko Jožef, Videm 010 M, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000141277.
gnw-275174
Filipič Bratko, Sušnikova cesta 008,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001779388.
gnn-275108
Fink Igor, Lepa cesta 033 / Strada
Bella 033, Portorož – Portorose, osebno
izkaznico, št. 001426528. gns-275128
Francelj Matjaž, Adamičeva ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002128996.
gnj-275162
Furlan Igor, Založnikova ulica 033,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000136002. gnq-275180
Gajšek Katarina, Lešje 002, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002040773. gnd-275093
Golob Lavrič Damjana, Poljanska
cesta 020, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001440776. gnn-275183
Grbec Štefanija, Vrhovci cesta I 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000498016.
gnf-275141
Gregorka Ervin, Blatna Brezovica 003,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000011449.
gnq-274830
Gruber Marija, Trg 013, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000778254. gnm-274809
Gruden Simon, Ozeljan 089 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000942714.
gnt-274827
Guid Matej, Polanškova ulica 046,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001253084.
gny-275147
Guštin Mateja, Savska cesta 003 A,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000184934.
gno-275232
Hajdarpašić Hakija, Ob žici 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001841595.
gns-275178
Hiršenfelder Tanja, Razgledna pot 023,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001695884.
gns-274828

Horvat Franc, Tišina 031, Tišina, osebno
izkaznico, št. 002070981. gnr-275104
Horvat Janko, Betnavska cesta 006,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000233357.
gnp-275081
Horvat Jurij, Ulica Toneta Pleja 006,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001445498.
gni-274838
Horvat Vero, Žižki 61 a, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 001546837.
gnj-275287
Igerc Irena, Trgovišče 063, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000767683.
gnw-275124
Jakončič Berta, Zupančeva ulica 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000069696.
gnq-275080
Jaksetič Leonida, Vrbica 005, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001665750.
gni-275238
Jazbec Aleksander, Gabrovka 051,
Litija, osebno izkaznico, št. 000363698.
gng-275115
Jeram Mileva, Ulica Juleta Gabrovška
023, Kranj, osebno izkaznico, št. 001459478.
gnc-275119
Jerič Ivana, Šolska ulica 012, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000548184.
gnl-275085
Jesenko Ana Matilda, Lesno Brdo 077,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000712381.
gnp-275106
Junkar Jasna, Vid Ivanuševa ulica 007,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001086636. gnj-275087
Junkar Klančnik Klara, Vid Ivanuševa
ulica 007, Rogaška Slatina, osebno
izkaznico, št. 001880320. gnk-275086
Kajin Valter, Čevljarska ulica 015,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001548794. gnd-275068
Kaučič Ana, Pod Slemenom 028,
Križe, osebno izkaznico, št. 000280718.
gnl-274885
Kerznar David, Zadrečka cesta 017,
Nazarje, osebno izkaznico, št. 002156113.
gnt-275277
Knafelc Srečko, Krvava Peč 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001853210.
gnf-275166
Kobilica Klemen, Plešičeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001127019.
gni-275188
Kokalj Dejan, Jezerska cesta 138 A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000784564.
gnb-275120
Konec Ksenija, Volče 018 B, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000105524.
gnl-275110
Korošec Milan, Stopno 003 B, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000797959.
gnw-275099
Kosmos Marin, Bratovševa ploščad 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077870.
gnr-275179
Košir Jožef, Dunajska cesta 436,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001912464.
gns-275153
Koštomaj Marjan, Ulica Frankolovskih
žrtev 015, Celje, osebno izkaznico, št.
002247595. gnz-275096
Kotar Matjaž, Tacenska cesta 125 E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001137478.
gnc-275169
Kovačec Dragica, Resnik 038, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000319153.
gng-275090
Krajnc Aleš, Cesta Kozjanskega
odreda 130, Šentjur, osebno izkaznico, št.
001961947. gnj-275137
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Krajnc Davorin, Makedonska ulica 057,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001730991.
gnx-275073
Krajnc Uroš, Partizanska cesta 041,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
002122080. gnn-275283
Krempl Jožef, Trojiški trg 001, Sv. Trojica
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000425750. gne-275292
Kreže Franc, Kaplja vas 023, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000402068.
gnx-274823
Kristan Antonija, Ulica heroja Verdnika
016, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001622813. gns-274853
Kunc Ida, Pristava 027 D, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000666594.
gno-274807
Kvas Iztok, Trg Franca Kozarja 016,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 002009515.
gnj-275112
Lackovič Boštjan, Podbrezje 062,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001755620.
gny-275122
Ladič Matej, Strletje 016, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001744302.
gnt-275152
Lah Anton, Lipa 053, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000023603. gnl-274860
Leban Marko, Ulica Partizanske tehnike
009, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000335136. gnx-275273
Lebe Karmen, Cankarjeva ulica 025,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001714063.
gnu-275076
Leben Niko, Letenice 025, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002084448. gne-275117
Lenček Jurij, Čufarjeva ulica 017,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001422370.
gnk-274836
Lindič Lea, Šentjanž 072 A, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
002174667.
gnq-274880
Luknjar Terezija, Cesta ob lipi 013,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000049354.
gnm-275084
Mahorčič Borut, Kotlje 114, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000581490.
gnm-275284
Majhen Vinko, Smetanova ulica 050,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000588799.
gno-275082
Marinčič Anja, Črtomirova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000256716.
gnu-275176
Mars Berta, Trg Franca Kozarja 002,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000009265.
gnm-275109
Meden Urška, Ulica Rakovške čete 015,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001952689.
gnh-275139
Mesarić Katica, Kardeljeva cesta 057,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000567320.
gnn-275083
Mešiček Majda, Radvanjska cesta 014 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000188719.
gnv-275075
Mikolič Mateja, Log 048, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000782383. gnq-275230
Mikolič Vera, Golouhova ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001188081.
gnh-275189
Milićević Vladimir, Babna Gora 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001446935.
gnb-275145
Mlakar Franc, Viška cesta 069,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000281136.
gnb-275170

Močnik Barbara, Zoisova ulica 018,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001740956.
gnm-274834
Močnik Blaž, Zoisova ulica 018,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001740955.
gnn-274833
Molk Peter, Seča 143 A/Sezza
143 A, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001764654. gnt-275127
Muzga Diricchardi Rinaldo, Celovška
ulica 264, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001907788. gnl-275185
Nemeš Jožef, Partizanska cesta 007,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000782346. gng-275290
Novak Jožef, Šinkova ulica 005, Središče
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000635895.
gnx-275123
Novak Tim, Verd 248 A, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001961733. gnr-274829
Omerzel Alen, Dobležiče 033, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001934938.
gnq-274805
Padovan Roni, Prvačina 077, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002097796.
gnc-274844
Pantar Jožica, Trubarjeva cesta 085,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001151753.
gnv-275150
Paškvan Jani, Ulica Gradnikove
brigade 019, Vipava, osebno izkaznico, št.
002205318. gnj-274812
Pate Marija, Primštal 006, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000648790.
gnx-275248
Pavlin Andrej, Bizeljska cesta 010,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000292934.
gnh-275114
Pečar Rok, Podlubnik 158, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001144353.
gnf-275091
Pintar Pavla, Cesta revolucije 005,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000067897.
gnz-275246
Plivac Devla, Cesta talcev 008 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000392875.
gnr-274854
Pogačar Sonja, Ulica bratov Rozmanov
010, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001846856. gno-275157
Požar Andrej, Gorkega ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000245743.
gny-275072
Puc Ivan, Podkraj 077, Col, osebno
izkaznico, št. 000302358. gnr-275054
Pugelj Ana, Zavetiška ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000528796.
gnj-275187
Pušnik Marija, Kaplja vas 036, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001823150.
gnz-274821
Ratej Ivan, Draža vas 037, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001394230.
gnq-274855
Rojko David, Krčevina pri Vurbergu
008 D, Ptuj, osebno izkaznico, št.
002006310. gnz-274846
Ruhitel Franc, Zgornja Bačkova 005,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000714723. gnf-275291
Rutar Boris, Slap ob Idrijci 038,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001407897.
gnk-275111
Sadikaj Sadik, Lukežiči 019, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
001772153.
gne-274842
Salokar Sabina, Povšetova ulica 059,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001940538.
gnt-275177
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Skalič Sašo, Zgornje Gorje 085,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000039717.
gnt-274802
Slabe Katarina, Slovenčeva ulica 078,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000611559.
gnc-275144
Slana Rok, Komenskega ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385563.
gng-275165
Sluga Boštjan, Ulica Pohorskega
bataljona 089, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000447238. gnq-275155
Stibilj Adrijana, Šared 034 A, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001460237.
gne-274817
Stojiljković Ratko, Hafnerjeva ulica 004 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001005802.
gnu-275151
Ščavničar Tanja, Slovenja vas 059 A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001387477.
gno-274857
Šimenc Elizabeta, Savinjska cesta 026,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000823622.
gnw-274849
Špenko Danilo, Na Dole 018, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001946922.
gnd-275268
Špenko Danilo, Na Dole 018, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001946922.
gnc-275269
Šraj Valentin, Pot na Fužine 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002075398.
gnk-275161
Štok Bratkič Jelka, Kidričeva ulica
025 B, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000215924. gnd-274843
Štrus Aleš, Bitiče 006, Litija, osebno
izkaznico, št. 000208420. gnf-275116
Šumah Darinka, Spodnji Razbor 053,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
002168432. gnb-275245
Švarc Marta, Bišečki Vrh 003, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001402777.
gny-274847
Švigelj Sandi, Begunje pri Cerknici 035,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001820602.
gnx-274848
Tanze Paolo, Begunje pri Cerknici 062,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 002058039.
gni-275138
Terbuc Leja, Sovretova pot 045,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001490312.
gnc-275094
Tkalec Nedeljko, Brilejeva ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001965825.
gnn-275158
Toplak Miran, Koroška ulica 006,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
002217971. gnu-275276
Torkar Andrej, Ulica Marija Kogoja
001 C, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000011340. gnb-275270
Tratnjek Zoran, Ptujska cesta 016, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001703818.
gnv-274850
Trobec Vladimir, Žerjalova ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001744415.
gny-275172
Trošt Nuška, Lavričeva cesta 024,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001867734. gni-274813
Udovč Anton, Šturmova ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000299074.
gnk-275186
Ugrin Darko, Dolga reber 026 A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001106917. gne-275067
Vagner Franc, Pertoča 136, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002219121.
gnt-275102
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Vatovec Helena, Pot Elvire Vatovec 010,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000399022. gnf-274866
Veršič Karl, Frasova ulica 011,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000612542.
gnm-275259
Vicman Rudolf, Ulica Ruške čete 001,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000537909.
gnr-274804
Vivoda Marko, Ulica Ferda Bidovca
006, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001839978. gnf-274816
Volk Luka, Novi trg 006, Celje, osebno
izkaznico, št. 001999061. gnx-275098
Vrbanec Nina, Markovičeva ulica 017,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001827939.
gnb-275070
Vuk Tereza, Poljanska cesta 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001954019.
gnm-275184
Zadnik Anton, Agrokombinatska cesta
006, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001519290. gnp-275181
Zafran Vincencij, Veliko Mlačevo 023,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000585041.
gnn-275133
Zagožen
Stanislav,
Bočna
097,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 002052825.
gnh-275089
Zbašnik Tadej, Željne 026, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001664335.
gni-275113
Zbil Andrej, Nazorjeva ulica 004,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000072271.
gnz-275121
Zebec Pavel, Turški Vrh 057 A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001531433.
gnv-275250
Zechner Oto, Mašera-Spasićeva ulica
007, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002130133. gnh-275164
Zilić Sead, Ulica 25. maja 014,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001886083.
gnm-274859
Zlatnar Marjeta, Srednje Gameljne 058,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000973231.
gnw-275149
Zorčič Marija, Glinškova ploščad 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814783.
gni-275163
Zorko Nela, Košaški dol 058, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001557082.
gnt-275077
Zupančič Mitja, Pod hribom 001,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000236939.
gnp-274831
Žgajnar Kaja, Zoisova ulica 018,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001740953.
gnl-274835

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Babić Ljubica, Delavska ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000873000, izdala UE Maribor.
gnj-275262
Baša Anton, Ulica V Kokovše 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1617758, reg. št. 23052, izdala UE
Ljubljana. gne-274867
Bekrić Edin, Tržaška cesta 045,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001873438, reg. št. 260856, izdala UE
Ljubljana. gnt-274852
Bele Srečko, Potoki 003, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S 002198760, reg. št. 021, izdala UE
Jesenice. gnj-275062
Besednjak Marija, Ulica Ivana Suliča 016 B,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002009546, reg. št. 27068, izdala
UE Nova Gorica. gnu-274901
Blažinčić Mitja, Šalek 090, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003055253, reg. št. 118, izdala UE
Velenje. gnm-275059
Cafuta Aleksander, Stanošina 37 A,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1457866, izdala UE Ptuj. gnp-274881
Cafuta Dušan, Ulica 5. prekomorske 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1377348, izdala UE Ptuj. gno-274882
Cof Živa, Cesta 1. maja 009, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003028026, reg. št. 46.760, izdala UE UE
Kranj. gng-275265
Crnobrnja Slaviša, Goriška cesta 043,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002204876, reg. št. 117, izdala UE
Velenje. gnf-275066
Čepon Mihaela, Butajnova 021 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001775859, reg. št. 105625, izdala UE
Ljubljana. gne-275142
Černilogar Damijan, Vodnikova ulica 008,
Dornberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003226713, reg. št. 52894, izdala UE
Nova Gorica. gnt-274902
Dajč Mišel, Boreča 039, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001553547, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnx-274873
Demšar Janez, Na Plavžu 005,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001687202, reg. št. 164, izdala UE
Škofja Loka. gnh-275064
Drnovšek Marijan, Radmirje 044 B,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002012900, reg. št. 021, izdala UE
Mozirje. gns-275278
Fabčič Matjaž, Podnanos 98, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 2206945, reg. št. 14958, izdala UE Nova
Gorica. gnq-275055
Felkar Viktor, Serdica 130, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001604501, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnv-274875
Ferenčak Erik, Partizanska ulica 017,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003226009, reg. št. 218, izdala
UE Murska Sobota. gnz-274871
Ferlež Zlatko, Pesnica pri Mariboru
050 F, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001241749,
izdala UE Pesnica. gnz-274896
Fijauž Peter, Bresterniška ulica 131,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001379303, reg. št. 116934, izdala UE
Maribor. gnk-275261
Fink Igor, Lepa cesta 33, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 59460, reg. št. 3994, izdala UE Piran.
gnp-275131
Fotivec Nina, Gotovlje 106 i, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1438771, reg. št. 218, izdala UE Žalec.
gnw-274899
Gaube Alen, Ipavčeva ulica 008,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003060126, izdala UE Maribor.
gnq-275255
Golob Jure, Podter 012, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEGH,
št. S 003153478, izdala UE Mozirje.
gnb-274895

Golob Karolina, Žikarce 091 B, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001693081, reg. št. 10449, izdala UE
Maribor. gnn-275258
Grabar Vesna, Kicar 92b, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 450907, izdala
UE Ptuj. gnw-274949
Grbec Štefanija, Vrhovci cesta I 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001481687, reg. št. 43986, izdala UE
Ljubljana. gnd-275143
Gruden Simon, Ozeljan 089 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001463788, reg. št. 41782, izdala UE
Nova Gorica. gns-274903
Guštin Mateja, Savska cesta 003 A,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001337582, izdala UE Sevnica.
gnl-275235
Habjan Branko, Log 038, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 002175567, reg. št. 160, izdala UE Škofja
Loka. gnf-274891
Habjanič Vid, Kosarjeva ulica 063,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001570186, izdala UE Maribor.
gnr-275254
Hiršenfelder Tanja, Razgledna pot 023,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003110496, reg. št. 021, izdala UE
Jesenice. gni-275063
Horvat Alen, Ciril-Metodova ulica 007,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A=25kW
ali 0.16kW/kg, BGH, št. S 003077604, izdala
UE Kočevje. gnl-275260
Horvat Jurij, Ulica Toneta Pleja 006,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001667936, reg. št. 218, izdala UE
Lendava. gnh-274839
Horvat Milan, Orehek 003A, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEFGH,
št. S 000106818, izdala UE Postojna.
gnt-275227
Iskra Anton, Begunje na Gorenjskem
052 A, Radovljica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001303698, izdala UE
Radovljica. gnd-274868
Ivanc Karolina, Ponikve 010, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000299477, izdala UE Grosuplje.
gnm-275134
Jakše Boštjan, Studenec 031, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 002166040, reg. št. 4873, izdala UE
Sevnica. gnn-275233
Kaltak Elvisa, Trnje 010, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002176101, reg. št. 161, izdala UE Škofja
Loka. gng-274890
Kamenšek Sebastjan, Dašnica 094,
Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002175970, reg. št. 158, izdala UE
Škofja Loka. gnd-274893
Kaučič Ana, Pod slemenom 028,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001533620, izdala UE Tržič.
gnm-274884
Kladnik Miran, Ulica Juša Kramarja 026,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002119893, reg. št. 218, izdala
UE Murska Sobota. gny-274872
Klemenčič Silva, Pangrč Grm 002, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001416552, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnk-275286
Knežević Marko, Velika Nedelja 002,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001643373, reg. št. 218, izdala UE
Ormož. gnv-275125
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Kocijan Tomaž, Ulica Talcev 005,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003079970, izdala UE Laško.
gnf-275266
Korošec Igor, Podjelje 006, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003140267, izdala UE Radovljica.
gns-275228
Košiček Stanislav, Koštialova ulica 30,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000123251,
izdala UE Novo mesto. gnj-275362
Krajnc Marija, Ljubljanska cesta 017,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000072103, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-274898
Kralj Jan, Zapoge 035, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 003069992, izdala
UE Ljubljana. gnt-274877
Kvas Iztok, Trg Franca Kozarja 016,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003085780, reg. št. 25, izdala UE
Hrastnik. gnh-275289
Lahajnar Tomaž, Goriška cesta 024,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 003210950, izdala UE Idrija. gnc-274869
Lebe Karmen, Cankarjeva ulica 025,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000877507, reg. št. 69444, izdala UE
Maribor. gnw-275249
Lindič Lea, Šentjanž 072 A, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S
003093209,
izdala
UE
Krško.
gnr-274879
Logar Jožica, Podtabor 001 E, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001586483, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnq-275280
Lotrič Štefan, Dašnica 096, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000725790, reg. št. 157, izdala UE Škofja
Loka. gne-274892
Mahorčič Borut, Kotlje 114, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001833295, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnl-275285
Maslać Tanja, Brilejeva ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002233946, reg. št. 246076, izdala UE
Ljubljana. gnj-275312
Mavrek Renata, Kremen 2/e, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20337, izdala UE Krško. gnh-274864
Mesec Luka, Log 073, Železniki, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003065487,
reg. št. 163, izdala UE Škofja Loka.
gng-275065
Miladinović Slobodan, Tomšičeva ulica
008, Piran – Pirano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 56533, reg. št. 6737, izdala
UE Piran. gnr-275129
Mlakar Milanka, Kocjančičeva ulica 026,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000101478, izdala UE
Koper. gng-274865
Molk Peter, Seča 143 A, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. SI 48374, reg. št. 13220, izdala UE Piran.
gno-275132
Orovič Marija, Trnovec 19, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 273790, izdala UE Ptuj.
gnb-274795
Ošlovnik Grega, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 135, Šmartno pri Slov. Gradcu,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEFGH, št.
2212235, reg. št. 1109, izdala UE Slovenj
Gradec. gnl-275060

Paulovič
Branko,
Dobriša
vas
41 a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEFGH, št. S 1904403, reg. št. 218,
izdala UE Žalec. gnv-274900
Petrinčič Robert, Gornja Prekopa 26,
Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 23302, izdala UE
Krško. gni-274863
Poharič Suzana, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001449981, reg. št. 11793, izdala UE
Lenart. gnq-274955
Princes Jurij, Razlagova ulica 009,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000718376, izdala UE Maribor.
gnt-275252
Pšajd Tadej, Gasilska ulica 021,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001874483, reg. št. 116948, izdala UE
Maribor. gnu-275251
Pšeničnik Miha, Libeliče 41, Libeliče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1981374, reg. št. 218, izdala UE
Dravograd. gnl-274985
Puc Ivan, Podkraj 77, Col, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 000018537,
reg. št. 9147, izdala UE Ajdovščina.
gnt-275052
Ravnihar Oto, Kidričeva cesta 009,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000594810, reg. št. 165, izdala
UE Škofja Loka. gnh-275264
Rogelj
Primož,
Studenec
006,
Studenec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003013217, reg. št. 14456, izdala UE
Trebnje. gnn-275058
Sedeljšak Alojzij, Šmartno v Tuhinju
014, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BBECCED1DFGH, št. S 000815421, reg.
št. 540, izdala UE UE Kamnik. gnc-274894
Simsič Branko, Obmejna cesta 052,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003117815, reg. št. 218, izdala UE
Nova Gorica. gnq-274905
Šik Peter, Cesta na Markovec 73, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
SI – 102388, izdala UE Koper. gne-274792
Šnajder Ivan, Zasavci 004, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001318106, reg. št. 218, izdala UE Ormož.
gnu-275126
Šobar Sergej, Breg pri Kočevju 019,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001478966, reg. št. 12902, izdala UE UE
Kočevje. gnp-275056
Štolcer Leopold, Francetova cesta
022, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, izdala UE Slovenj Gradec.
gni-274888
Štrus Aleš, Bitiče 6, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,Be,C,CE,G,H, št.
S 003056941, reg. št. 10708, izdala UE
Litija. gno-275307
Topolovec Boštjan, Cesta zmage 048,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001850545, reg. št. 78703, izdala UE
Maribor. gno-275257
Urajnar Božidar, Hudeje 008, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEFGH,
št. S 001478774, reg. št. 12498, izdala UE
Trebnje. gno-275057
Urh Gabrijela, Cesta 4. maja 075,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000270416, reg. št. 7323, izdala UE
Cerknica. gnj-274887
Uštar Drago, Soteska 005, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001673909, izdala UE Kamnik.
gnp-274906
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Veber Zlatko, Ulica Moše Pijada 015,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001861248, izdala UE Maribor.
gni-275263
Vodopivec Boris, Glavarjeva ulica
49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,F,G,H, št. S 1869750, reg. št.
249355, izdala UE Ljubljana. gny-275197
Volaš Mladen, Cesta Viktorja Svetina
008 B, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003026797, reg. št. 021, izdala
UE Jesenice. gnk-275061
Zabukovec Gregor, Cesta talcev 19,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001372415, reg. št. 235845, izdala UE
Ljubljana. gnh-274964
Zafran Vincencij, Veliko Mlačevo
023, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCED1DFGH, št. S 000451503,
izdala UE Grosuplje. gnl-275135
Zagožen Stanislav, Bočna 097, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEFGH,
št. S 000111740, reg. št. 021, izdala UE
Mozirje. gnp-275281
Zejnić Đula, Pekarniška ulica 006, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000032461, reg. št. 9213, izdala UE
Izola. gnb-274870
Žabkar Gregor, Ravno 9, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 19668, izdala
UE Krško. gnk-274861

Zavarovalne police preklicujejo
Racman Kaith, Ulica Ivana Regenta
37, Nova Gorica, zavarovalno polico, št.
0039549, izdala zavarovalnica Adriatic
Slovenica. gnq-275130
Štajner Aleš, Laze 39, Velenje, zavaro
valno polico, št. 50500040463, izdala zavaro
valnica Slovenica življenje. gnv-275300

Spričevala preklicujejo
Ačko Bojana, Bukovec 10, Zgornja
Polskava, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Juga Polak Maribor,
izdano leta 1996. m-986
Al Mahdawi Leyla, Spodnje Negonje 13E,
Šmarje pri Jelšah, indeks, št. 41050123,
izdala Medicinska fakulteta. gnx-274948
Andrijanič Mark Boris, Dalmatinova ulica
007, Ljubljana, indeks, št. 20202015, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnn-274858
Anžlovar Klotilda, Sežanska ulica 012,
Sežana, spričevalo Izobraževalnega centra
Cene Štupar, smer pomočnik natakarja,
izdano leta 1993. gnh-274789
Avbelj Boštjan, Cesta Ceneta Štuparja
100, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Šentvid, izdano leta 1992.
gns-275078
Bačnik Andrej, Garibaldijeva 16, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika SGTŠ.
gnd-274943
Bahor Samo, Ulica Generala Levičnika
32/d, Koper – Capodistria, maturitetno
spričevalo in spričevala od 1. do 4. letnika
Gimnazije Koper, izdano leta 1995 – 1998.
gnc-275294
Balažic Katja, Gomilica 79 A, Turnišče,
indeks, št. 11090020301, Višja strokovna
šola za gostinstvo Maribor. m-1020
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Bencik Uroš, Bukovec 47 b, Zgornja
Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu III.
gimnazije v Mariboru, maturitetno spričevalo,
izdano leta 2004. m-1026
Bera Helena, Kostanjevec 30 a, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenske Bistrice, smer prodajalec, izdano
leta 2004. m-1015
Bolha Miha, Ig, Zabrv 107, Ljubljana,
spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Bežigrad, izdano leta
2003 in 2004. gnt-274952
Bračun Anja, Kozje 121, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 2001. gny-275272
Brdnik Janja, Malo tinje 3 a, Zgornja
Ložnica, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 2002.
m-983
Brinc Dušan, Vinogradniška 37, Metlika,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdano leta 2006. gns-275303
Caf Branko, Grajenšak 39, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt.
gnc-275369
Cifer Črtomir, Slovenska ulica 5, Murska
Sobota, spričevalo Ekonomske šole Murska
Sobota, izdano leta 2001. gnk-274911
Čirič Vesna, Regentova 16, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje gostinske in
turistične šole Maribor, izdano leta 2004.
m-1016
Čučko Katja, Zgornje Partinje 44,
Jurovski Dol, preklic Obvestila o uspehu za
1. in 3. letnik, leta 2004 in 2006, Srednja
šola za gostinstvo in turizem Maribor, smer
turistični tehnik. m-973
Čurin Katja, Medribnik 22, Cirkulane,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne in
tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1995. gnf-275041
Djosanović Saša, Zrenjanin, Srbija,
spričevalo od 6. do 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc Ljubljana. gns-274953
Dobovičnik Mia, Šercerjeva 18, Velenje,
obvestilo o uspehu pri maturi Splošne in
strokovne gimnazije Velenje, izdano leta
2007. gny-274922
Donko Martina, Jareninski dol 48,
Jarenina, spričevalo 1., 2., 3. letnik Srednje
Živilske šole Maribor, smer slaščičar,
konditor, izdano leta 1999, 2000, 2001.
m-993
Drenik Boris, Cesta zmage 7, Zagorje
ob Savi, potrdilo o opravljeni specializaciji iz
ginekologije in porodništva, izdano leta 1998,
pri Ministrstvu za zdravje. gnb-275195
Drobnič Jaka, Pristavška cesta 109,
Tržič, spričevalo 2. letnika in obvestilo o
uspehu 3. letnika srednje šole Jesenice,
izdano leta 2002 in 2003. gnu-275326
Dvoršak Maruška, Praprotnikova 1,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne šole – šole za oblikovanje Maribor,
smer ind. oblikovanje, izdano leta 2006,
2007. m-1031
Đurić Jovana, Cesta IX. korpusa 1,
Solkan, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje zdravstvene šole
Nova Gorica, izdano leta 2003, izdano na
ime Stajić Jovana. gnt-274777
Ernecl Aleš, Pohorska 19 c, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter maturitetno
spričevalo, I. gimnazije, izdano leta 1999,
2000. m-1030
Galič Blaž, Omahnova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro in
računalniške šole ljubljana, izdano leta
2006. gnd-275243
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Golob Vlasta, Ul. Pohorski bataljon 3,
Slovenj Gradec, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Muta – šivilja, krojač. gne-275167
Gorenc Sabina, Lutrško selo 026, Novo
mesto, obvestilo o uspehu pri maturi Srednje
šole Josip Jurčič, Ivančna Gorica, leta 1999.
gns-274803
Gregorčič Matej, Šišenska cesta 38,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška. gng-274915
Habot Senčar Karmen, Boračeva
59/a, Radenci, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Rakičan,
izdano leta 1997. gnf-275366
Hočevar Peter, Videm 54, VidemDobrepolje, spričevalo 4. letnika ŠC PET
Ljubljana, izdano leta 2006. gnb-275220
Holer David, Osojnikova c. 22,
Ptuj, spričevalo o končani OŠ Mladika.
gnt-274806
Horvat Peter, Kersnikova 4, Maribor,
indeks, št. 29015858, Fakulteta za
gradbeništvo MB. m-967
Hvala Polanc Mihela, Arkova ulica 12,
Idrija, indeks, št. 31220164, izdala Fakulteta
za farmacijo v Ljubljani. gnd-275218
Ileršič Anton, Škocjanska pot 7, Rakek,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole
za lesarstvo Ljubljana, izdano leta 1977.
gns-275053
Jakolič Bojan, Brstje 19, Ptuj, spričevalo
8. razreda OŠ Mladika. gnb-274945
Janežič Tine, Cankarjeva 1, Sežana,
spričevalo Srednje šole Srečka Kosovela
– ekonomski tehnik, izdano leta 2001 in
2004. gnz-274796
Jenuš Mitja, Ljubljanska 104, Maribor,
spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor,
3. letnik, izdano leta 2006. m-1009
Jerant Nike, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika gimnazije Vič, izdano
leta 2006. gny-275047
Juhart Žiga, Zgornja Ložnica 34 a,
Zgornja Ložnica, spričevalo 3. letnika SERŠ
Maribor, izdano leta 2004. m-994
Jurgec Dejan, Kočno ob Ložnici 6a,
Laporje, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2007. m-1012
Juteršek Janja, Tomanova ulica 15,
Maribor, indeks, št. 71139253, Pravna
fakulteta. m-968
Kamenšek Ana, Šlandrova ulica 18,
Rogaška Slatina, maturitetno spričevalo
Srednja šola Slovenska Bistrica, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2007. m-980
Kelc Srečko, Goričak 31, Zavrč,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojna
metalurška šola Ptuj, SŠC Ptuj, izdano leta
1991. gnc-274969
Keršič Boris, Ulica Pohorskega odreda
11, Zgornja Polskava, spričevalo 4. letnika
Srednje šole Slovenska Bistrica, smer
ekonomski tehnik, izdano leta 2004.
m-1005
Klančnik Petra, Markečica 5, Oplotnica,
spričevalo zaključno spričevalo 1. in 4.
letnika, Srednje živilske šole Maribor, smer
živilski tehnik, izdano leta 2003, 2006.
m-1022
Klavžar Dejan, Gorjane 30/b, Koprivnica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Šolskega cenra Novo mesto – klepar,
krovec, izdano leta 2006. gnk-274886
Klemenčič Marija, Trnovska vas 63,
Trnovska vas, spričevalo o končani OŠ
Trnovska vas. gnc-274944
Klemenčič Natalija, Selska gora 17,
Mirna, maturitetno spričevalo in spričevalo

3. in 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano
leta 2000 in 2001. gnx-275198
Klemenčič Nataša, Dol pri Ljubljani 16,
Ljubljana, diplomo PTT srednješolskega
centra Ljubljana, izdana leta 1987, na ime
Velepec Nataša. gnr-275304
Klemenčič Simon, Ulica H. Lacka 27,
Lenart v Slov. goricah, spričevalo 2. letnika
Tehniške gimnazije, Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 2007. m-988
Kleva Martina, Koprska 2, Izola –
Isola, spričevalo 4. letnika SEPŠ Koper.
gnf-275216
Knez Ksenja, Senožeče 82/b, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gng-275190
Kobold Andrej, Brdinje 187c, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole slovenj Gradec,
izdano leta 1999. gnw-274874
Kočevar Barbara, Trboje 002, Kranj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1997. gny-274822
Kočevar Barbara, Trboje 002, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Staneta Žagarja v
Kranju, izdano leta 1995. gnd-274818
Kočevar Barbara, Trboje 002, Kranj,
indeks, št. 21018584, izdala FDV Ljubljana.
gnw-274824
Kokalj Sašo, Dolsko 082, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani.
gnf-274841
Kokanović Milanko, Gornji Biljani, Ključ,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Radovljica, izdano leta 1977.
gnn-274958
Kolar Marjan, Trg Pohorskega bataljona
009, Zagorje ob Savi, spričevalo o končani
OŠ OŠ Nove Fužine, izdano leta 1989.
gnf-275241
Komerički Ela, Žibernik 13, Rogaška
Slatina, spričevalo I. letnika Gostinsko
turistične šole MB, smer turistični tehnik,
izdano leta 2003. m-995
Košič David, Leskovec 78, Pragersko,
spričevalo 3. letnika Škofijske gimnazije A.
M. Slomška, izdano leta 2005. m-985
Kovačević Željko, Ulica Hermana
Potočnika 21, Ljubljana, spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomslke šole v Ljubljani.
gnh-274889
Kozel Matjaž, Grčarjeva 33, Maribor,
spričevalo 3. letnika Škofijske gimnazije A.
M. Slomška MB, izdano leta 2005. m-934
Koželj Martin, Kotnikova ulica 6/b,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
Domžale. gnc-275319
Koželj Tina, Nasovče 7/a, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole Rudolfa Maistra
Kamnik, izdano leta 1993. gnm-274909
Krajnc Primož, Kettejeva 22, Maribor,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ruše, izdano
leta 2003. m-1013
Križ Vesna, Ulica Hermana Potočnika 41,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
ekonomske in gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnv-275225
Kutin Klara, Ob potoku 24, Selnica ob
Dravi, maturitetno spričevalo Škofijska
gimnazija A. M. Slomška, izdano leta 2002.
m-971
Kužnik Dejan, Belokranjska cesta
83, Novo mesto, maturitetno spričevalo
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2006.
gni-275313
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Lednik Gregor, Koroška cesta 116,
Maribor, indeks, št. 81622481, Ekonomska
fakulteta MB. gnu-274976
Logar Miha, Opekarska ulica 7, Kočevje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2003. gnh-274914
Logar Renata, Depala vas 16/a,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1. do 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1992, 1993 in 1994, izdano na
ime Vidmar Renata. gns-274778
Ložnar Kranjc Aljaž, Jačka 5/a, Logatec,
spričevalo od 1. do 4. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška. gnx-275223
Lukič Ivanka, Sela 96/b, Dobova,
spričevalo o poklicni maturi Ekonomske in
trgovske šole Brežice, izdano leta 2003.
gno-274907
Majcen Urška, Celjska 36, Slovenj
Gradec, spričevalo 4. letnika Ekonomske
srednje šole Slovenj Gradec, izdano leta
2007. gnh-275214
Markuš Gabrijela, Žice 55, Jurovski Dol,
spričevalo 3. in 4. letnik, Srednja Živilska
šola Maribor, smer živilski tehnik, izdano leta
2000, 2001. m-1004
Masle Maja Katarina, Markova cesta
7, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Srednje
računalniške šole v Ljubljani, izdano na ime
Hrovat Maja Katarina. gnp-274960
Masnik Gregor, Veliko Mraševo 59,
Podbočje, spričevalo 2. letnika Srednje
poklicne in strokovne šole Krško, izdano
leta 2007. gnh-275364
Matk Klemen, Logarska dolina 21,
Solčava, spričevalo 4. letnika Srednje
lesarske šole Škofja Loka – lesarski tehnik.
gng-274940
Maučec Maja, Štefana Kovača 115,
Turnišče, obvestilo o uspehu pri splošni
maturi Dvojezične srednje šole Lendava,
izdano leta 2005. gnd-275318
Medved Aleksandra, Mala Varnica
6, Zgornji Leskovec, spričevalo 4.
letnika Gimnazije Ptuj, izdano leta 2006.
gnv-274950
Meglič Jure, Zgornje Duplje 040a,
Kranj, indeks, št. 32030151, izdala
Naravoslovnotehniška
fakulteta.
gng-274790
Meglič Marjan, Prvenci 6/c, Markovci,
diplomo Srednje zdravstvene šole Maribor.
m-1010
Milanič Žiga, Deteljica 4, Tržič, spričevalo
o končani OŠ heroja Bračiča Tržič.
gnq-275305
Mithans Sara, Ilije Gregoriča 7, Maribor,
indeks, št. F0001652, izdala FF v Mariboru.
gnb-275295
Mitrović Maja, Bratovševa ploščad
1, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 2003 in 2004.
gng-275215
Mitrović Maja, Bratovševa ploščad 001,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ledina, izdano leta 2004. gnl-274785
Morson Veronika, Reboljeva ulica 007,
Ljubljana, spričevalo 2. in 4. letnika Srednja
vzgojiteljske šole Gimnazija Ljubljana.
gnj-274837
Mrazovič Tanja, Prekmurske čete 60,
Črenšovci, spričevalo Gimnazije Ljutomer.
gnz-274946
Mulec Damjan, Čolnikov trg 12, Benedikt,
preklic obvestila o uspehu za šolsko leto
2006/2007, Srednja šola za oblikovanje,
smer frizer. m-972

Muratović Mirzeta, Rudarska cesta 2c,
Velenje, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Poslovo komercialne šole
v Celju. gnq-275005
Očko Tadej, Ptujska cesta 309, Maribor,
spričevalo Srednje trgovske šole Maribor,
izdano leta 2006. m-1007
Oražem Mira, Lipovec 17, Dolenja vas,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2003. gns-274878
Ornik Cvetka, Miličinskega 3, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoška
šola Maribor, Pedagoška gimnazija Maribor,
izdano leta 1982. m-976
Osmani Šerif, IX. korpusa 26, Izola
– Isola, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
kovinarske in prometne šole Koper, izdano
leta 1990 in 1992. gnq-274959
Paškulin Katja, Rižana 24, Dekani,
spričevalo o zaključnem izpitu EKT, izdano
leta 2002. gny-274797
Paškulin Katja, Rižana 24, Dekani,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske
šole,
izdano
leta
1979.
gnx-274798
Pelan Erika, Štorje 1/a, Sežana,
maturitetno spričevalo Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 2005.
gno-274782
Perko Okjan Biljana, Trg svobode 23,
Tržič, spričevalo Šole za tekstilne delavce
– smer konfekcijska šivilja. gne-275367
Petek Aleš, Zagorci 74, Juršinci,
spričevalo OŠ Juršinci. gne-275217
Peterca Dina, Trzinska cesta 16, Mengeš,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje medijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998.
gnn-274908
Petreska Meri, Gregorčičeva 14, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
Zdravstvena šola Maribor, smer zdravstveni
tehnik, izdano leta 1993. m-977
Petrović Snežana, Rakek, Cesta Josipa
Ribičiča 1, Cerknica, spričevalo poklicne
mature Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdano 8. 7. 2004. gnc-274994
Pintarič Dorothea, Hrastje Mota 91a,
Radenci, spričevalo o končani OŠ Kapela.
gnk-274811
Pisnik Dejan, Ptujska cesta 319 a,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2007.
m-1017
Pleško Martin, Brezovica pri Borovnici
046, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja lesarska šola, izdano leta 2006.
gnm-275234
Podgoršek Tanja, Spodnji Ivanjci 22 C,
Spodnji Ivanjci, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja Živilska šola Maribor, smer
živilski tehnik, izdano leta 2002. m-981
Polenik Gregor, Ulica 8. februarja 71,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednja prometna šola
MB, izdano leta 1995. gnv-274975
Potočnik Božidar, Dupleška cesta
200 A, Maribor, spričevalo o zaključnem
izpitu Gradbena tehniška šola Maribor, smer
gradbeni tehnik, izdano leta 1979. m-1014
Potočnik Matej, Kozjak nad Pesnico 61,
Zgornja Kungota, spričevalo II. letnik SERŠ
MB, smer elektortehnik, elektronik, izdano
leta 2007. gnf-274966
Povše Tomaž, Ponoviška cesta 9, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Ljubljana. gnp-275306
Prek Matjaž, Škofjeloška cesta 11,
Medvode, spričevalo poklicne mature
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Srednje lesarske šole Škofja Loka, št.
84-42/2002, izdano 2003. gng-275315
Prijatelj Kristina, Orlek 14, Sežana,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gnd-274918
Rajh Mateja, Krapje 69/a, Veržej,
spričevalo Srednje glasbene šole Maribor,
izdano leta 2005. gnd-275368
Reiter Romana, Ruška cesta 32, Bistrica
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja Prometna šola Maribor, smer
Prometno transportni odpravnik, izdano leta
1983. m-1023
Rimele Maja, Štrafelova 34, Ptuj,
spričevalo 3. letnik Srednje ekonomske šole
Ptuj, program ekonomski tehnik, izdano leta
2006. m-1024
Rozman Milena, Malečnik 99, Malečnik,
diplomo Srednja Ekonomska šola Maribor,
izdano leta 1964. m-1001
Rubhof Frančiška, Vrata 7/a, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
družboslovne šole v Velenju, izdano leta
1987. gnz-275296
Rukelj Janja, Borova vas 11, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije MB, izdano
leta 2006. gnt-274977
Selan Matevž, Dobrunjska cesta
36/d, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 1998 in 1999.
gnd-275322
Selan Matevž, Dobrunjska cesta
36/d, Ljubljana, spričevalo 3. letnika CDI
Univerzum – giimnazija, izdano leta 2002.
gnx-275323
Sevnikar Mito, Gasilska 3, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, smer avtoklepar, izdano leta 1997.
m-992
Sreš Simon, Bratonci 39/a, Beltinci,
spričevalo Kovinarske šole v Murski Soboti,
izdano leta 1985. gnu-274801
Stanovnik Miran, Cesta ob potoku 1,
Log pri Brezovici, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1980 in 1981. gnr-275279
Steffe Tina, Partizanska 23c, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo
Italijanske gimnaizije GIian Rinaldo Carli,
Koper. gni-274963
Straže Ana, Cesta na Brdo 18, Šentjur,
spričevalo poklicne mature Vrtnarske šole v
Celju, izdano leta 2002. gnw-275299
Svoljšak Matejka, Prešernova ulica
15, Dob, spričevalo o končani OŠ Dob pri
Domžalah, izdano leta 1991. gnr-274954
Šerbinek Darko, Majcigerjeva 9, Maribor,
spričevalo I. letnika SERŠ, elektrotehnik,
energetik, v Mariboru, izdano leta 2001.
m-975
Ševanovič Nina, Poštna pot 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu 4. letnika
Gimnazije Celje – center – splošna, izdano
leta 2007. m-1029
Ševarovič Nina, Poštna pot 6, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Celje
Center. gnw-275199
Škamlec Andrej, Ptujska c. 54, Lenart
v Slov. goricah, maturitetno spričevalo
Lesarska šola MB, izdano leta 2005.
m-970
Škrk Vasja, Cankarjeva ulica 2, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Slovenske Bistrice, smer ekonomski tehnik,
izdano leta 2005. gnz-274971
Šmirmaul Mateja, Cesta zmage 92,
Maribor, spričevalo 3. letnika, Srednja
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Zdravstvena šola Maribor, smer zdravstveni
tehnik, izdano leta 1996. m-998
Špec Ana, Florjanska ulica 35, Sevnica,
spričevalo o končani OŠ Blanca, izdano leta
1967, izdano na ime Mirt Ana. gny-275297
Terglav Enej, Stranska vas ob Višnjici
023, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica, izdano
leta 2004. gnv-274800
Tertinek Nina, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, spričevalo 5. letnika, obvestilo
o uspehu 5. letnika, spričevalo o poklicni
maturi, Srednja živilska šola Maribor, smer
živilski tehnik, izdano leta 2006, 2006, 2006.
m-990
Tešić Dušanka, Zagorica 3, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 4. in 5.
letnika šole Landis Izobraževanje in
poslovno svetovanje Ljubljana. gnt-275327
Tomič Daliborka, Laze 3, Dol pri Ljubljani,
spričevalo 1. letnika Srednje usnjarske
šole Domžale, izdano na ime Kojanovič
Daliborka. gnk-274786
Toplak Barbara, Miklošičeva 10, Ptuj,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
izdano leta 2005. gni-275213
Trobec Pahor Miha, Igriška ulica 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Vič, izdano leta 2000. gne-274942
Vagner Miloš, Sebeborci 71/B, Martjanci,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 2007.
gnn-274883
Vangelova Ankica, Savska cesta 58,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica, izdano
leta 2001 in 2002. gni-275038
Vernik Matej, Cesta v Mestni log 043,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste. gnh-275239
Veselič Andrej, Pestike 4, Zavrč,
spričevalo o zaključnem izpitu ŽŠM, za
poklic pek, izdano leta 2004. m-1008
Videc Matej, Rožna dolina, cesta V/30,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnf-274916
Volmajer Igor, Mesarski prehod 7,
Maribor, Preklic Obvestila o uspehu 2.
letnika, leta 2006, Srednja elektro in
računalniška šola v Mariboru, smer poklicno
tehniško izobraževanje, elektrotehnik –
elektronik. m-1002
Vrabec Mirjana, Stojnci 5 a, Markovci,
indeks, št. 81525791, Ekonomska poslovna
fakulteta, leto izdaje 1997. m-1011
Vuk Andrej, Vižmarska pot 10/a,
Ljubljana-Šentvid, maturitetno spričevalo
Splošne gimnazije Dušana Kvedra Ptuja,
izdano leta 1980. gnm-275309
Vukelić Snežana, Kurirska pot 1a,
Jesenice, indeks, št. 18021339, izdala FF
Ljubljana. gnr-274779
Vukmanič Matjaž, Nova ulica 18, Miklavž
na Dravskem polju, maturitetno spričevalo
Srednja Gradbena šola Maribor, smer
gradbeni tehnik, izdano leta 1999. m-1006
Zagorščak Marina, Podlehnik 36a,
Podlehnik, spričevalo poklicne mature
Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana, izdano leta 2003.
gnk-274965
Zupančič Ida, Ribno, Šolska ulica 11,
Bled, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 2007. gno-274957
Žalik Bojan, Lipovci 49, Beltinci, indeks,
št. 51042964, Fakulteta za kmetijstvo MB.
gnd-274968
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Žiberma Šujica Milena, Bolfeška 3,
Maribor, diplomo Univerze Edvarda Kardelja
v Ljubljani (doktorska) – Fakulteta za
naravoslovje in tehnologijo, izdana leta
1988. gnp-275256
Žinko Darjan, Pavlovci 16, Ormož,
indeks, št. 61188206, izdala PEF Maribor.
gnx-275298
Žorman Sebastijan, Begova ulica 40 a,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole v Mariboru, smer avtoličar, izdano leta
2006. m-991

Drugo preklicujejo
Ačanski Vukašin, Na Produ 26,
Bresternica, Preklic delavske knjižice, št.
13375, izdana 2. 12. 1965, pri UE Maribor.
m-1025
AMZS d.d., Dunajska cesta 128a,
Ljubljana,
tahografsko
kartico,
št.
207050000004200,
izdana
na
ime
pokojnega Mataič Jožefa. gnj-274912
Antič Jan, Sončna pot 8, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
63050003, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko. gnn-275358
Auta Marocchi d.o.o., Cesta na Markovec
33, Koper – Capodistria, delovno dovoljenje
št. 0217252488, izdano za delavca Neziri
Dašmirja, roj. 10. 8. 1972, Čegrane,
Makedonija. gns-275003
Basta David, Stična 090, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 63060017, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnj-274787
Benko Tina, Čemšenik 021, Zagorje ob
Savi, študentsko izkaznico, št. 27005395,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gno-274832
Božanovič Štefan, Klavniška 9, Murska
Sobota, delovno knjižico, ser. št. 826679.
gnu-274876
Bratož Samo, Gregoriči 22, Pobegi,
študentsko izkaznico, št. 23040474,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnn-275308
Cvetan Bojan, Baragov trg 1, Kranj,
potrdilo o opravljenem izpitu za voznika
viličarja, izdala Srednja šola tehniških strok
Šiška. gnr-275229
Černic Liljana, Sallaumines 10/a,
Trbovlje, delovno knjižico. gni-275363
Čibej Vid, Ponirkova 18, Ig, študentsko
izkaznico, št. 20202057, izdala Pravna
fakulteta, Ljubljana. gnl-275010
Čistoča d.o.o., Ljubljanska c. 12f, 1236
Trzin, žig št. 8 z vsebino: Čistoča d.o.o.,
čiščenje in vzdrževanje objektov, Ljubljanska
cesta 12f, 1236 Trzin. Ob-27761/07
Dragšič Tamara, Borova vas 27,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 61215618,
Filozofska fakulteta. m-997
Drobnič Iztok, Sovretova 37a, Krško,
študentsko izkaznico, št. 41210104, izdala
Medicinska fakulteta. gnp-274781
Erjavec Dušan s.p., Dragomerška cesta
41, Brezovica pri Ljubljani, izvod licence
skušnosti, št. 5301 za vozilo Zastava 50.9 z
reg. št. LJ 55-81X, z veljavnostjo do 28. 10.
2007. gnf-274941
Gortnar Gregor, Log 32, Železniki,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka, št. 0005861936. gnz-275196
Gošnjak Aleš, Gladomes 14, Zgornja
Ložnica, delovno knjigo, reg. 11433, ser. št.

A 640650, izdano 20. 6. 2006 v Slovenski
Bistrici. m-969
Grabrijan Janja, Livold 34, Kočevje,
delovno knjižico. gnn-274808
Gradič Mojca, Lackova cesta 74, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18040992, izdala
FF v Ljubljani. gne-275317
Hvala Polanc Mihela, Arkova ulica 12,
Idrija, študentsko izkaznico, št. 31220164,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnc-275219
Imeri Teuta, Dunajska cesta 226,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-274784
Jelen Žiga, Cesta na Markovec 3, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
63040058, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnh-275314
Jelnikar Sašo, Kresnice 31, Kresnice,
študentsko izkaznico, št. 50030061, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnf-275316
Jenko Tina, Tavčarjeva ulica 27,
Škofja Loka, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Škofja Loka, št. 0005895747.
gnc-275194
Jerin Borut, Predilniška 19, Litija,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-03558-0/00, ser. št. 2965.
gnl-274910
Juhart David, Leskovec 54 a, Pragersko,
delovno knjižico, reg. št. 8254, ser. št.
A 0438591, izdano pri UE Slovenska
Bistrica, dne 1. 9. 1999. gnx-274973
Jurančič Boštjan, Nova ulica 17, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 130,
izdal Veolia. m-1019
Kastelic Jernej, Rimska cesta 1, ŠmarjeSap, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Želimlje, št. 0005865331. gnk-275311
Kašman Aleš, Zgornja Kapla 65, Kapla,
študentsko izkaznico, št. 93520721,
Fakulteta za gradbeništvo. m-996
Kiš Tomislav, Cesta Proletarskih brigad
79, Maribor, delovno knjižico, št. 18375,
izdano pri UE Maribor. m-979
Kodrič Janja, Benčičeva 13, Sežana,
delovno knjižico. gnt-275302
Kokotec Peter, Ulica Mirana Jarca 5,
Črnomelj, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-680/00-99, ser. št.
VČ-0539, izdano 5. 3. 1999. gnd-275293
Korošec Denis, Ormoška cesta 122,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 93558366,
Fakulteta za strojništvo. m-1026
Košak Jana, Lenardonova 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61217858,
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-982
Kovačič Denis, Cankarjeva ulica 2,
Veržej, študentsko izkaznico, št. 93559040,
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-999
Krajnc Aleš, Cesta Kozjanskega odreda
130, Šentjur, študentsko izkaznico, št.
71020484, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gns-275328
Kralj Erika, Boršt 4, Gradac, študentsko
izkaznico, št. 18050600, izdala FF v
Ljubljani. gnu-275226
Krošelj Dejan, Slomškova ulica 5,
Brežice, delovno knjižico. gnk-275361
Kukolj Alenka, Bratov Blanč 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21051129, izdala
FDV Ljubljana. gnk-274961
Lebar Robert, Mostje 2/b, Juršinci,
delovno knjižico. gnj-275212
Lenček Maja, Robova ulica 002A,
Domžale,
študentsko
izkaznico,
št.
30014183, izdala Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnq-274780
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Majski Mirko, Slomškova ulica 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-274904
Matjaž Francelj, Adamičeva ulica
11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21060934, Fakulteta za družbene vede.
gnb-274845
Medved Nejc, Gabrovka 60, Gabrovka,
študentsko izkaznico, št. 22064050, izdala
Fakulteta za šport Ljubljana. gnv-275325
Močnik Danijel, Slaptinci 26/a, Sveti
Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico,
št. 61231953, izdala Pedagoška fakulteta,
Maribor. gnb-274970
Mršič Dalibor, Miklavičeva 2, Borovnica,
študentsko izkaznico, št. 23050527,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnw-275224
Murenc Maja, Ulica bratov Hvalič 4, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21050519,
izdala FDV v Ljubljani. gne-274917
Mustar Teja, Rašica 2/a, Velike Lašče,
vozno karto, št. 542, izdal Integral Ljubljana.
gnp-275360
Mustar Teja, Rašica 2/a, Velike Lašče,
dijaško izkaznico, izdal Šolski center
Ljubljana. gnm-275359
Nanut Špela, Ulica Jana Husa 066,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71134434, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. gnw-274799
Oblak Katja, Mlakarjeva 3, Trzin, delovno
knjižico. gnl-275310
Oksana Mikhno, Kosovelova 36, Portorož
– Portorose, delovno knjižico. gnj-274962
Oražem Jasna, Gornje Lepovče 33,
Ribnica, študentsko izkaznico, št. 41210033,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnz-275221
Pahor Tina, Kojsko 55, Kojsko,
študentsko izkaznico, št. 68060580,
Univerza na Primorsken – Fakulteta za
management Koper. gno-275282
Paradiž Tomaž, Pameče 18, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gng-275365
Pasterk Aleksandra, Ulica Šercerjeve
brigade 5, Maribor, študentsko izkaznico,
št.
61234701,
Pedagoški
fakulteti.
gny-274972
Perić Mirjana, Štrekljeva 70, Maribor,
Preklic delovne knjige, št. 24076, izdano
leta 2004 v Mariboru. m-974

Peteh Maja, Zaloška 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21040683, izdala
FDV v Ljubljani. gnu-275051
Petek Žan, Župečja vas 51, Lovrenc na
Dravskem polju, vozno karto, št. 05992,
izdal Veolia transport smer Župečja vasPtuj. m-978
Platiša Ivan, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50000931,
izdala Teološka fakulteta v Ljubljani.
gny-275222
Pogačar Roman, Grabče 16, Zgornje
Gorje, orožni list, št. OL 000024995.
gne-275242
Prometni
inšpektorat
Republike
Slovenije, Tržaška 19/a, Ljubljana, preklic
kartice nadzornega organa, na ime Kos
Jurija, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
90/2007. gnb-275320
Prometni
inšpektorat
Republike
Slovenije,
Tržaška
19/a,
Ljubljana,
kontrolno karticonadzornega organa, št.
4070500000001I00 na ime Jurij Kos.
gnz-275321
Pšag Matej, Brilejeva ulica 15, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19414967,
izdala Visoka poslovna šola v Ljubljani.
gni-274913
Rančigaj Ljubica, Dolga ul. 16 Černelavci,
Murska Sobota, delovno knjižico št. 904457
z dne 14. 8. 1969. gny-274947
Ropič Danjel, Falska cesta 92, Ruše,
preklic delavske knjižice, št. 74/04, izdane
dne 20. 8. 2004, pri UE Ruše. m-102
Rožac Tina, Rakitovec 45, Črni Kal,
študentsko izkaznico, št. 92043037.
gnt-274956
Snoj Luka, Pavšičeva 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23050551, izdala
FS Ljubljana. gne-275192
Sodin Zlatka, Križevec 25, Stranice,
delovno knjižico, št. 16356. gnu-275301
Sović Bojan, Klinja vas 037a, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 64040213, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnj-274862
Stajnko Mateja, Mota 57, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 61232334,
Pedagoška fakulteta. m-1000
Stamenković Sašo, Dogoška cesta 63,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93559871,
Fakulteta za strojništvo. m-987
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Starkež Sara, Na lazih 88, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
25070138, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnd-275193
Sunja Gregor, Ulica Hermana Potočnika
25,
Ljubljana,
službeno
izkaznico,
št. 008821/1, izdal Sintal Ljubljana.
gnc-274919
Škraban Vinko, Užiška 18, Ljutomer,
delovno knjižico. gnf-274791
Šorc Primož, Selce 52, Pivka, delovno
knjižico. gnc-274794
Štifter Gregor, Brdo 003, Domžale,
delovno knjižico. gnn-274783
Štuhec Tadeja, Stanetinci 11, Sveti
Jurij ob Ščavnici, študentsko izkaznico, št.
61229138, Pedagoška fakulteta Maribor.
m-1003
Šumenjak Mateja, Opekarniška cesta 19,
Ormož, študentsko izkaznico, št. 61221705,
Filozofska fakulteta. m-1027
Tadina Sašo, Markovičeva ulica 17,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 20001719,
Fakulteta za logistiko. m-989
Terseglav Lejla, Praprotnikova ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-275324
Todi d.o.o., Pod gozdom, Cesta V/39,
Grosuplje, licence za vozila z reg.št. LJ
48 – 60X, LJ 48 – 65X in LJ LO – 84N.
gnw-274974
Toplak Denis, Vilenska c. 84, Orehova
vas, vozno karto, št. 10217, izdal Veolia
transport. gne-274967
Torkar Jurij, Pregljeva ulica 089, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21050764,
Fakulteta za družbene vede. gnk-275236
Trošt Nuška, Lavričeva 24, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 32060181, izdala
NTF – oddelek za tekstilstvo. gnz-274921
Vaupotič Špela, Zgornje Bitnje 259,
Žabnica, študentsko izkaznico, št. 01006136,
izdala Pedagošla fakulteta. gnu-274951
Zadravec Mihaela, Šalovci 161, Šalovci,
delovno knjižico, št. A 0390423, izdala UE
Murska Sobota. gnb-275370
Zaritska Viktorija, Kosovelova 36,
Portorož – Portorose, delovno knjižico.
gnh-275014
Železnik Lara, Metava 43, Malečnik,
študentsko izkaznico, št. 61203134,
Pedagoška fakulteta Maribor. m-1018
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