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Javni razpisi
Št. 423-14/2007-7

Ob-28252/07

Popravek
Ministrstvo za zdravje objavlja popravek
javnega razpisa za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni
ravni na demografsko ogroženih območjih, objavljenega dne 7. 9. 2007 v Urad
nem listu RS, št. 81/07 (številka objave:
Ob-24579/07).
V 8. točki se besedilo prvega stavka drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Dokazila o namenski porabi morajo prejemniki sredstev v obliki poročila dostaviti
Ministrstvu za zdravje, najkasneje do 16. 11.
2007.«.
V 11. točki se v prvem odstavku spremeni datum odpiranja vlog, in sicer se datum »24. 9. 2007« nadomesti z datumom
»22. 10. 2007«.
Ministrstvo za zdravje
Ob-28223/07
Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si objavljen javni razpis za nadomestitev dela plače pripravnikov in za novo
zaposlene osebe na območju Občine Ilirska
Bistrica v letu 2007.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
je na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan po tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 2069/2007
Ob-28377/07
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2007
in 2008, ZIPRS0708-UPB1 (Uradni list RS,
št. 192/07) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) Urad Vlade RS za komuniciranje v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in
izobraževalnih dejavnostih nevladnih
organizacij
o evropskih zadevah v letu 2008
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje
sredstva: Urad Vlade RS za komuniciranje,

Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Urad).
2. Predmet razpisa
Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri
obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski
zadevah.
Predmet tega razpisa je sofinanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope:
A. Medkulturni dialog
Leto 2008 je razglašeno za evropsko leto
medkulturnega dialoga. Urad želi podpreti projekte, ki bodo: spodbujali medkulturni
dialog, ki krepi sposobnost vseh, da živijo
in delujejo v odprtem in raznovrstnem kulturnem okolju; ozaveščali o pomembnosti
vključevanja v medkulturni dialog v vsakdanjem življenju, poudarjali medkulturni
dialog kot priložnost prispevati k raznoliki
in dinamični družbi; ozaveščali o pomembnosti razvoja dejavnega in v svet odprtega
evropskega državljanstva, ki spoštuje kulturno raznolikost in temelji na skupnih vrednotah v EU.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni mladim.
B. Prihodnost Evropske unije in nova
institucionalna ureditev
Evropska unija se v globaliziranem svetu
sooča z izzivi nadaljnjega ekonomskega,
socialnega in institucionalnega razvoja. Z
ustreznimi politikami želi okrepiti evropsko
konkurenčnost, spodbujati gospodarsko rast
in nova delovna mesta ter zagotoviti socialno varnost in trajnostni razvoj. Poleg tega
so za zagotavljanje učinkovitega delovanja
EU v naslednjih letih nujne institucionalne
reforme.
Portugalsko predsedstvo je oktobra 2007
predložilo predlog nove reformne pogodbe.
S pogodbo o reformi bi obstoječi pogodbi
spremenili tako, da se bo povečala učinkovitost ter okrepila demokratična legitimnost
razširjene EU in usklajenost njenega zunanjepolitičnega delovanja. S sprejemom reformne pogodbe je povezana tudi nadaljnja
širitev EU.
Z razpisom želi Urad podpreti projekte,
ki bodo prispevali k javni razpravi o dilemah nadaljnjega razvoja Evropske unije,
njenih prioritetah in politikah ter projekte,
ki bodo prispevali k boljši informiranosti o
spremembah, ki jih prenaša nova institucionalna ureditev.
C. Podnebne spremembe in biotska raz
novrstnost

Podnebne spremembe z vedno pogostejšimi ekstremnimi vremenskimi pojavi postajajo ena od stalnic vsakdanjega življenja,
biotska raznovrstnost pa je kljub različnim
ukrepom še vedno v upadanju. Ministrstvo za
okolje in prostor želi podpreti tiste projekte,
ki bodo izobraževali in ozaveščali različne
deležnike oziroma najširšo javnost o politikah
Slovenije v povezavi z EU, ki se nanašajo na
obe temi, še posebej pa se nanašajo na:
– blaženje podnebnih sprememb –
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov;
– spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije in učinkovito rabo energije;
– spreminjanje vzorcev obnašanja;
– podarjanje pomena biotske raznovrstnosti tudi z vidika prilagajanja podnebnim
spremembam;
– ohranjanje oziroma zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona
o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o
zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
Vlagatelji lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2008 in
bodo končani do 1. novembra 2008.
Posamezna nevladna organizacija lahko
na razpis prijavi več projektov.
4. Merila za ocenjevanje
Postopek ocenjevanja posamezne vloge
bo izveden po naslednjih merilih:
4.1. Izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta: usklajenost
vsebine in ciljev projekta s predmetom razpisa, vsebinska kakovost projekta, doseganje
ciljnih javnosti in sodelovanje z drugimi NVO
pri projektu (do 65 točk)
4.2. Stroškovnik projekta (do 20 točk)
4.3. Reference organizacije, nosilca in
sodelavcev projekta (do 10 točk)
4.4. Delovanje v javnem interesu (do
5 točk).
5. Okvirna višina sredstev
Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v
letu 2008 namenil skupno približno 110.000
EUR, od tega za sklopa A in B okvirno po
35.000 EUR, za sklop C pa 40.000 EUR.
Če po ocenjevanju prispelih projektov
ostane določen del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko
komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa.
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Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% celotne vrednosti projekta, pri čemer je najmanjši znesek sofinanciranja 1.500 EUR, najvišji pa
10.000 EUR.
Urad si pridržuje pravico, da sofinancira
samo posamezne aktivnosti projekta.
V pogodbi o sofinanciranju se Urad in
izvajalec lahko dogovorita, da bo projekt
razdeljen v največ tri smiselno zaključene
celote (faze) in se določi pogoje za fazno
financiranje.
6. Rok za oddajo vlog, način predložitve
in opremljenost vlog
Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
vlade za komuniciranje, Gregorčičeva 25,
1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane
osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 13. novembra 2007 do
14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne
upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele
na ovojnici poštni žig z dne 13. novembra
2007.
Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2008«. Vlagatelj mora na
vsaki vlogi jasno označiti, na kateri sklop
se prijavlja.
Vloge ne spenjajte s spiralo.
7. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo potekalo 14. novembra 2007 v prostorih Urada in ne bo javno.
Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlagatelje
pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki ne bodo dosegle zadostnega števila
točk strokovne komisije.
O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, na
podlagi predloga strokovne komisije.
8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: organizacije,
ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu
javnega razpisa obveščene najpozneje v
roku 60 dni od začetka odpiranja vlog.
9. Sklenitev pogodb
Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju.
O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema
sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora
v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila
za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno
s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi
vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji.
Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
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razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih
straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletnih straneh http://evropa.gov.si, http://
www.mop.gov.si/ in http://www.ukom.gov.si
v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na tel. 01/478-26-21,
vsak delavnik med 9. in 15. uro ali na e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba:
Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov:
lidija.herek@gov.si.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Št. 396/07
Ob-28124/07
Na podlagi Zakona o odnosih Repub
like Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe
o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 139/06) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
objavlja
javni razpis za razpisno področje A:
finančna podpora avtohtoni slovenski
narodni skupnosti v zamejstvu
v letu 2008
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju Urad): Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
2. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med Slovenci v zamejstvu omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medsebojno povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilj javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz zamejstva, kakor tudi organizacije
civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za
Slovence v zamejstvu.
5. Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je
doseganje enkratnega rezultata. Začasen
značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z
datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.

Vsebine programa se ne more prijaviti v
okviru projekta.
Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodnih skupnosti, ki
povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj
deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politični, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
– da spoštuje postopke in obveznosti v
zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen
znotraj posamezne slovenske skupnosti,
– obseg in kakovost delovanja,
– velikost in razvejanost strukture,
– načrti delovanja,
– dejanski stroški in potrebe,
– nujnost zadev,
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah
v letu 2008 znaša 7.700.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
9. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in
14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
10. Način prijave
Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta:
Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
osebno predložijo na sedež Narodnega sveta koroških Slovencev, Viktringer Ring 26,
9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija.
Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma
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osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Železna cesta 14, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb,
Hrvaška.
Prosilci iz Republike Italije svoje vloge
tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo
na sedež Slovenske kulturno gospodarske
zveze, Ul. S. Francesco 20, 34133 Trst/Trieste, Italija.
Prosilci iz Republike Madžarske svoje
vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/Szentgotthárd, Madžarska.
Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge
pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Železna
cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v eni zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podani:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci v zamejstvu 2008«,
– polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
11. Trajanje javnega razpisa: za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti
do vključno 30. 11. 2007 oziroma do tega
dne ni bila do 15. ure osebno predložena na
zgoraj navedenih sprejemnih mestih.
12. Odpiranje vlog
Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 5. 12.
2007.
Odpiranje vlog ni javno.
13. Obravnava vlog: obravnavane bodo
samo pravočasno oddane in popolne vloge
na predpisanih obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa
dokumentacija javnega razpisa.
14. Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane v roku dveh mesecev po prejemu vseh
usklajenih mnenj krovnih organizacij oziroma najkasneje 5. 3. 2008.
15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti
na naslovu urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Št. 396/07
Ob-28123/07
Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja
(Uradni list RS, št. 43-1836/06) in Uredbe o
izvajanju finančne podpore za ohranjanje in
razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06)
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja
javni razpis za razpisno področje B:
finančna podpora Slovencem po svetu
v letu 2008
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju Urad): Urad
Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

2. Cilji javnega razpisa
Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo
v tujini, omogočajo:
– utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete,
– medizseljensko povezovanje,
– ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo,
– vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v izseljenstvu.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega poziva so programi in projekti, ki
podpirajo cilje javnega razpisa.
4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične
osebe iz tujine, kakor tudi organizacije civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo
na področju povezovanja in skrbi za Slovence po svetu.
5. Pomen izrazov
Programi so redne naloge in aktivnosti,
ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja
njegovo trajno dejavnost.
Projekt je ekonomsko neodvisen niz
medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih
se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je
doseganje enkratnega rezultata. Začasen
značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z
datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih
posebnosti mogoče razlikovati od podobnih
projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti.
Vsebine programa se ne more prijaviti v
okviru projekta.
6. Pogoji za dodelitev finančne podpore
Finančno podporo lahko prejme prosilec,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da si z enkratnim dejanjem ali s trajno
dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit
pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in
krepitev njihove slovenske identitete;
– da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in
– da spoštuje postopke in obveznosti v
zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije.
Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni.
7. Merila za dodelitev finančne podpore
Merila za dodelitev finančne podpore:
– izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti,
– obseg in kakovost delovanja,
– velikost in razvejanost strukture,
– načrti delovanja,
– dejanski stroški in potrebe,
– nujnost zadev,
– simbolna vrednost enkratnega dejanja,
trajnega delovanja ali materialnega pričevanja,
– višina finančne podpore, ki jo prosilec
prejme z drugih virov.
Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka.
Posamezne vloge bodo pred dokončno
odločitvijo strokovne komisije po potrebi
usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
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Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
programov in projektov Slovencev po svetu
v letu 2008 znaša 900.000 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
9. Predvidena višina dodeljenih sredstev:
višina dodeljenih sredstev se določi glede
na omejitve po posameznih kategorijah in
na podlagi meril. Merila so ovrednotena s
točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki
je dostopen v razpisni dokumentaciji.
10. Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa (obrazec
za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je
na razpolago na spletni strani Urada Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:
http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne
objave.
Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in
po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in
14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v času
uradnih ur.
Izjemoma bo zainteresiranim dokumentacija poslana tudi z navadno pošto ali po
elektronski pošti.
11. Način prijave
Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici.
Na ovojnici morajo biti podane naslednje
oznake oziroma podatki:
– vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na
razpis – Slovenci po svetu 2007«,
– polni naslov Urada,
– naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice.
12. Trajanje javnega razpisa
Obravnavane bodo samo pravočasno
oddane in popolne vloge.
Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 30. 11. 2007.
Ker se vloga lahko odda osebno na Uradu, šteje za prepozno tudi vloga, ki do 15.
ure tega istega dne ni bila predložena v
tajništvu Urada.
Kot prepozne bodo štele tudi vloge, ki
bodo na Urad po pošti prispele po 21. 12.
2007 ne glede na to, kdaj so bile oddane
na pošti.
13. Odpiranje vlog
Posebna komisija bo najkasneje 5. 12.
2007 pričela odpirati vloge.
Odpiranje vlog ni javno.
14. Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu
prispetja, praviloma neposredno po odpiranju vlog.
15. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo
o izidu obveščeni najkasneje v dveh mesecih po obravnavi vseh pravočasnih in popolnih vlog na strokovni komisiji.
16. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak
dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10,
faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti
urad.slovenci@gov.si.
Urad Vlade RS za Slovence
v zamejstvu in po svetu
Št. 473/07
Ob-28360/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB 1,
Uradni list RS, št. 77/07), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
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list RS, št. 93/05) in Sklepa št. 6233/2/2006
Evropskega Sveta o uvedbi programa Media
2007 z dne 24. 7. 2006 ter 1. člena Aneksa
I. Memoranduma med Evropsko Skupnostjo in Republiko Slovenijo z dne 25. marca
2003 o sodelovanju Republike Slovenije v
programu »Media Plus in Media Training«
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za opravljanje storitev Media Deska
v Republiki Sloveniji v letu 2008
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I. Predmet
ciljnega
razpisa:
(So)financiranje projekta Media Desk v Republiki Sloveniji. Projekt sega na področja
povezovanja nosilcev avdiovizualnih projektov in njihovega sodelovanja v programih
Media 2007 za leto 2008.
II. Razpisna področja
Javni ciljni razpis obsega naslednje razpisne vsebine:
– vsebinska zasnova in opravljanje storitev Media Deska.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ministrstva,
– transparentnost finančne konstrukcije,
– pogoje, za opravljanje nalog Media Deska, kot jih določata:
– Sklep št. 2000/821 EC Evropskega
Sveta z dne 20. decembra 2000,
– Memorandum med Evropskim svetom in Republiko Slovenijo z dne 25. marca
2003 o sodelovanju Republike Slovenije v
programu »Media Plus in Media Traning«.
Osebje:
Zaposleni morajo izkazovati naslednja
znanja:
– poznavanje evropskih ustanov in politike,
– izkušnje na področju kulturnega informiranja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) ali na področju stikov z
javnostjo,
– aktivno znanje enega izmed jezikov
Skupnosti (angleškega ali francoskega) in
enega pasivno,
– delo z računalnikom.
Sofinancerski delež Ministrstva za kulturo Republike Slovenije je predviden v višini
29.210,48 €.
Izbrani izvajalec programa Media Deska
mora v 30 dneh po prejemu odločbe razpisati delovno mesto vodje Media Deska.
Ravnanje osebja mora biti v interesu
Skupnosti in mora odražati neodvisnost pri
opravljanju nalog. V ta namen se je treba izogibati vsakršnim konfliktom interesov, ki bi
utegnili nastati med zasebnimi ali osebnimi
interesi in interesi Skupnosti. Zaposleni pod
nobenimi pogoji ne morejo biti člani zasebne
organizacije, ki predloži projekt za pridobitev
sredstev iz programa Media 2007.
Prostori:
Prijavitelj mora imeti na voljo lokacijo, ki
je opazna v javnosti in nosi logotip informacijske mreže Evropske unije ter ima vsaj:
– prostor za sprejemanje predstavnikov
javnosti,
– prostor, ki je namenjen sprejemanju in
predstavitvi dokumentacije.
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Material in oprema:
Prijavitelj mora imeti na voljo:
– zmogljivo računalniško opremo, ki
ustreza tržno dostopni opremi in mora imeti
priključek na internet,
– ker Komisija uporablja paket »Microsoft Office«, mora Media Desk imeti združljiv softver,
– telefon, odzivnik, telefaks, kopirni stroj,
elektronsko pošto.
IV. Okvirna vrednost: sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega ciljnega razpisa za leto 2008, znašajo
okvirno 29.210,48 €.
V. Rok za porabo dodeljenih sredstev:
proračunska sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2008.
VI. Merila za izbor ponudbe
Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi:
– kakovosti predlagane storitve – do 40
točk,
– referenc za izvajanje del, ki so predmet
razpisa – do 40 točk,
– tehničnih prednosti predlagatelja – do
10 točk,
– drugih ugodnosti – do 10 točk.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 19. 10.
2007 in zaključi 20. 11. 2007.
VIII. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– naloge Media Deska,
– prijavni obrazec s finančno konstrukcijo.
Obvezne priloge:
– ažuren izpisek iz sodnega registra (rok
veljave 90 dni) o registraciji in imenih pooblaščenih oseb za sklepanje pogodb,
– dokazila o lokaciji in potrebni opremi za
izvajanje dejavnosti.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (Maistrova
10, 1000 Ljubljana).
Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo:
http://www.mk.gov.si.
IX. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse
obvezne priloge, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 20. 11. 2007 oziroma do tega
dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka z oznako na prednji strani: Ne odpiraj
– vloga – razpis – z oznako MD-08.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
vlagatelja in naslov (sedež).
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
20. 11. 2007 oziroma je bila do vštetega
tega dne predložena na vložišču ministrstva.
Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se bodo štele za prepozne.
Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne,
nepopolne in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
X. Uslužbenci, pristojni za dajanje informacij in pojasnil: mag. Tone Frelih,
višji svetovalec II., elektronska pošta:
Tone.Frelih@gov.si, tel. 01/369-59-78.

XI. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana).
XII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po odpiranju vlog, ki bo 23. 11. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Št. 4301-231/2007-2
Ob-28338/07
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (ZIPRS0708,
Uradni list RS, št. 126/06, 66/07) in Uredbe
o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov
(Uradni list RS, št. 93/02), Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS
za varstvo potrošnikov objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje javne
službe »izdajanje revije s področja
varstva potrošnikov«
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za podelitev koncesije
za izvajanje javne službe izdajanja revije
s področja varstva potrošnikov skladno z
določbami Uredbe o izvajanju javne službe
na področju izdajanja revije s področja varstva potrošnikov (Uradni list RS, št. 93/02, v
nadaljevanju: uredba), na katerega se lahko
prijavijo zainteresirane potrošniške organizacije, vpisane v register pri Uradu RS za
varstvo potrošnikov.
2. Koncedent je Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, njegove pravice in obveznosti pa v imenu in za
račun Republike Slovenije izvršuje Urad RS
za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: Urad) pri Ministrstvu za gospodarstvo,
Kotnikova 28, Ljubljana.
3. Način izbire koncesionarja: javni razpis
za podelitev koncesije, ki ga izvede Urad.
4. Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesije za izvajanje javne službe na področju izdajanja revije s področja varstva
potrošnikov.
4.1 Predmet koncesije je izdajanje revije
za potrošnike z naslednjo okvirno vsebino:
tematika s področja varstva potrošnikov, rezultati primerjalnih testov kakovosti izdelkov
in storitev, tematika pravnih institutov in zakonodaje, ki zadeva potrošnikove pravice in
pravne razlage.
5. Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje
določijo s koncesijsko pogodbo. Koncesijsko pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije.
Koncesionar mora izvajati javno službo,
za katero mu je podeljena koncesija, v skladu z navodili koncedenta.
6. Cilj razpisa je zagotavljanje izobraževanja in obveščanja potrošnikov preko revije
za potrošnike v okviru koncesije v obsegu
do 50% stroškov izdajanja revije ter vzpodbujanje in podpora širitve prisotnosti revije
v osnovnih in srednjih šolah ter splošnih
izobraževalnih knjižnicah, kot vir informacij
in učni pripomoček.
7. Izvedba koncesije: koncesija za izvajanje javne službe za izdajanje revije za potrošnike se podeli enemu koncesionarju za
celotno območje Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
8. Čas, za katerega se bo podelila koncesija: 5 let, z možnostjo podaljšanja.
9. Navedba predpisov, ki zadevajo koncesijo: Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni
list RS, št. 98/04-UPB2) in Uredba o izvajanju javne službe na področju izdajanja revije
s področja varstva potrošnikov (Uradni list
RS, št. 93/02).
10. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu za podelitev koncesije / za izvajanje
koncesije
Prijavitelj/koncesionar mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– je vpisan v register društev oziroma v
sodni register;
– je vpisan v register potrošniških organizacij pri Uradu;
– se mora z izjavo zavezati, da bo izdajal
potrošniško revijo brez oglasov ali oglasnih
sporočil;
– se mora z izjavo zavezati, da bo vsako
leto izdal 12 številk revije pri čemer lahko
izda največ dve dvojni številki oziroma 10
zvezkov, pod pogojem, da bo skupno število
notranjih strani vseh številk revij izdanih v
enem koledarskem letu najmanj 432;
– se mora z izjavo zavezati, da bo naklada vsake številke revije najmanj 8500
izvodov;
– se mora z izjavo zavezati, da bo v
vsaki številki revije na vidnem mestu objavil
podatke o svetovalnih pisarnah za varstvo
potrošnikov v Sloveniji, o strokovnih organizacijah ter državnih organih, ki nudijo pomoč potrošnikom ter podatke o centralnem
informacijskem sistemu za sprejem vprašanj in dopisov potrošnikov: o telefonski
številki 080/88-99, o elektronskem naslovu
svetovanje.uvp@gov.si, ki mu jih bo posredoval Urad;
– se mora z izjavo zavezati, da bo v
reviji na vidnem mestu objavljal prispevke
in obvestila, ki mu jih bo posredoval Urad
ter da bo zagotavljal, da bo Urad z lastnimi
vsebinami lahko zapolnil do ene strani posamezne številke revije;
– se mora z izjavo zavezati, da bo na
svojih spletnih straneh objavljal nosilne
teme iz posamezne številke po izboru Urada najkasneje 10 dni po izdaji revije in da bo
objavljene teme v elektronski obliki posredoval Uradu ter da bo objavo teh vsebin dovolil
tudi na spletni strani Urada;
– se mora z izjavo zavezati, da bo 30
izvodov vsake številke revije dostavil Uradu vsak tekoči mesec brezplačno takoj po
izidu revije;
– se mora z izjavo zavezati, da bo po
1 izvod vsake številke revije dostavil vsem
splošno izobraževalnim knjižnicam in njihovim podružnicam ter osnovnim in srednjim
šolam in njihovim enotam in podružnicam
v Republiki Sloveniji brezplačno takoj po
izidu revije;
– mora predložiti okvirni načrt izhajanja
revije;
– mora predložiti specifikacijo predvidenih upravičenih stroškov izdajanja revije na
področju varstva potrošnikov na letni ravni;
– mora predložiti izjavo, da se sofinanciranje ne podvaja;
– bo predložil izjavo, da ima izpolnjene
morebitne pogodbene obveznosti do Urada
za leta 2004, 2005 in 2006;
– bo predložil izjavo, da pri njem ni bilo
ugotovljenih kršitev sprejetih obveznosti iz
naslova prejetih sredstev za izvajanje aktivne politike varstva potrošnikov v Repu-

bliki Sloveniji in v EU za leta 2004, 2005
in 2006;
– bo predložil izjavo, da ni v postopku
prenehanja, prisilne poravnave, stečaja,
prepovedi delovanja, prenehanja po zakonu, sodne likvidacije, izbrisa iz registra;
– bo predložil izjavo, da ima poravnane
vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom;
– bo predložil izjavo, da ni v kazenskem
postopku;
– bo predložil izjavo, da niti on niti
njegov(i) zakonit(i) zastopnik(i) ni(so) storil(i)
kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 128/06);
– bo predložil izjavo, da ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem;
– bo predložil izjavo, da ni storil velike
strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad lahko dokazal
na podlagi preteklih pogodb;
– bo predložil izjavo, da so podatki v
prijavi in priloženi dokumentaciji resnični in
da niso zavajajoči ter da je seznanjen, da
se izloči iz postopka ocenjevanja prijav, če
bodo podatki v prijavi in priloženi dokazni
dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali
da potrebnih informacij ni zagotovil ali jih
je zamolčal;
– bo predložil popis morebitnih podatkov
oziroma delov prijave, ki so označeni za poslovno skrivnost;
– bo predložil izjavo, s katero Uradu dovoljuje pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki
jih Urad lahko samostojno pridobi iz uradnih
evidenc.
11. Merila za podelitev koncesije
Strokovna komisija bo prijave ocenila na
podlagi meril. Največje možno število točk
po vseh merilih je 100 točk.
Merila so:
11.1 Število let delovanja na področju
varstva potrošnikov po vpisu v register: največ 30 točk
– od 0 do 5 let – 10 točk;
– nad 5 do 10 let – 15 točk;
– nad 10 let – 30 točk.
11.2 Reference
Izvedeni projekti v letu 2006: največ 20
točk
a) projekti, ki se nanašajo na objave strokovnih prispevkov (npr. časopisi ali revije ali
radio ali TV ali medmrežje ipd.) in
b) projekti svetovanja potrošnikom.
Pod a: Kot projekt se šteje objava na lokalnem ali na državnem nivoju v letu 2006.
Pod b: Kot projekti svetovanja potrošnikom se štejejo projekti, financirani iz državnih virov v letu 2006.
Vsi projekti (pod a in b) so enakovredni.
– en projekt – 10 točk;
– dva projekta – 15 točk;
– trije in več projektov – 20 točk.
11.3 Izkušnje na področju izdajanja publikacij (knjige, revije, priročniki, informativne brošure, letaki) s področja varstva potrošnikov v zadnjih treh letih (2004–2006):
največ 20 točk
– izdal je eno vrsto publikacij – 10 točk;
– izdal je dve vrsti publikacij – 15 točk;
– izdal je tri in več vrst publikacij – 20
točk.
11.4 Distribucija bodoče revije (npr.: po
pošti, prosta prodaja, medmrežje …): največ 30 točk
– tiskana po pošti – 10 točk;

Št.

95 / 19. 10. 2007 /

Stran

6933

– tiskana po pošti in v prosti prodaji
– 20 točk;
– tiskana po pošti in v prosti prodaji
ter objavljanje nosilnih tem na medmrežju
– 30 točk.
Prag doseženih točk za izbor koncesionarja je 60 točk, s tem, da mora znašati minimalno število doseženih točk znotraj meril
11.2, 11.3 in 11.4 50% vseh možnih točk. V
primeru, da pri oceni meril 11.2, 11.3 in 11.4
prijavitelj ne doseže 50% vseh možnih točk,
bo prijava zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag za izbor.
Merila in način ocenjevanja so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Za izvajanje koncesije bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk.
V primeru, da bo več prijav ocenjenih z
enako oceno, se bo kot prednostno upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu,
ki opredeljuje distribucijo.
V primeru, da se tudi po navedenem izločilnem kriteriju ne more izbrati prijavitelja,
se izbere prijava z nižjo vhodno številko,
dodeljeno v vložišču Ministrstva za gospodarstvo, ki se dodeli na podlagi časa (dan,
ura, minuta) knjiženja vhodne pošte.
12. Sofinanciranje
Sredstva za izvajanje koncesije se zagotovijo v skladu s sprejetim državnim proračunom. Koncesionarju se priznajo sredstva za
izdajanje revije s področja varstva potrošnikov, ki jo izvaja kot javno službo, v skladu s
koncesijsko pogodbo, vendar največ v obsegu, predvidenem v državnem proračunu.
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa je
146.053,00 EUR in bremenijo proračunsko
postavko 1929 – Izvajanje programa varstva
potrošnikov, konto 412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam za leto 2008.
Letni znesek za proračunska leta 2009,
2010, 2011 in 2012 se lahko spremeni in določi z dodatkom k pogodbi, glede na razpoložljiva proračunska sredstva za posamezno
proračunsko leto.
Revija za potrošnike se sofinancira največ do višine 50% vseh stroškov priprave in izdajanja revije iz preteklega leta, kar
predstavlja izpad sredstev zaradi neoglaševanja.
Prijave, katerih predračun upravičenih
stroškov bo presegel znesek iz te točke
javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive
zavrnjene.
»Sofinanciranje« v tem razpisu pomeni
pravico koncesionarja, da lahko pridobiva
sredstva za izdajanje revije iz različnih virov,
vendar pa se zahtevek za isti priznani strošek ne sme podvajati.
13. Plačilo
Način in dinamika plačil koncesionarju se
opredelita s koncesijsko pogodbo.
Koncesionarju se priznajo sredstva, ki
so nujno potrebna za izvajanje koncesije,
če izvaja javno službo v skladu z uredbo in
koncesijsko pogodbo.
Višina sredstev, ki jih prijavitelj dejansko
prejme je lahko manjša ali največ enaka
višini sredstev določenih s koncesijsko pogodbo.
13.1 Vrste upravičenih stroškov, ki se
priznavajo koncesionarju, so določene v
razpisni dokumentaciji, podrobneje pa jih
bosta koncedent in koncesionar opredelila
v koncesijski pogodbi.
13.2 Prijavitelj mora imeti pregledno,
ustrezno in jasno finančno konstrukcijo odhodkov, v katero so vključeni vsi upravičeni
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stroški, ki so v skladu z uredbo, javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno
potrebni za izvajanje predmeta koncesije.
14. Obdobje sofinanciranja upravičenih
stroškov
Sofinancirajo se lahko samo tisti upravičeni stroški, ki so nujno potrebni za izvajanje
javne službe, ki so nastali po datumu sklenitve pogodbe o koncesiji, ki niso kriti iz drugih
virov, tako da se sofinanciranje ne podvaja
ter so bili plačani do predložitve zahtevka.
Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov obsega obdobje trajanja koncesijskega
razmerja, ki nastane z dnem začetka veljavnosti koncesijske pogodbe. Koncesija za izvajanje javne službe na področju izdajanja revije
s področja varstva potrošnikov se podeli za
dobo petih let z možnostjo podaljšanja.
15. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz prijav, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih
prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji prijavi tako
tudi označiti. Kot poslovno skrivnost prijavitelj
lahko označi posamezen podatek oziroma
del prijave. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno prijavo.
16. Način podaje prijave in rok, do katerega se sprejemajo prijave
Prijave morajo biti predložene v skladu z
navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije
in na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava – Javni
razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izdajanja revije s področja varstva
potrošnikov« in prispeti na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najkasneje do
6. 11. 2007 do 13. ure. Na hrbtni strani mora
biti napisan naslov prijavitelja.
Prijave morajo ne glede na način dostave
prispeti na navedeni naslov do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno označene prijave (ni navedb iz prejšnjega odstavka
te točke javnega razpisa), prijave, ki ne bodo
oddane na predpisanih obrazcih in v skladu
z zahtevami iz razpisa in razpisne dokumentacije, bo Urad s sklepom zavrgel. Prijave, ki
jih bo vložila neupravičena oseba, bo Urad s
sklepom zavrnil.
17. Odpiranje prijav
Komisija bo prijave odpirala dne 6. 11.
2007, ob 14. uri, v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje
bo javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale prijave,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, do 6. 11. 2007 do
13. ure.
Urad je za vodenje postopka javnega razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene
in pravilno označene prijave bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na zgoraj
navedeni naslov. O odpiranju prijav bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse prispele
prijave strokovno pregledala ter jih ocenila na
podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena
v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
Prijave, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev
iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
bodo s sklepom zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih
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prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Komisija bo od prijavitelja zahtevala dopolnitev njegove prijave le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti.
Nepopolne prijave, ki jih prijavitelj ne bo
dopolnil v določenem roku, ki ga komisija
določi na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), se zavržejo. Prijavitelj v dopolnitvi prijave ne sme spreminjati predračuna stroškov in prijave v okviru
meril ter tistega dela prijave, ki se veže na
dispozicijo, oziroma tistih elementov prijave, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove prijave glede na ostale
prijave, ki jih je Urad prejel v postopku javnega razpisa.
Urad si pridržuje pravico preverjati resničnost in verodostojnost navedb in izjav ter
prilog prijaviteljev k razpisni dokumentaciji.
Če ugotovi, da so navedbe in izjave neresnične oziroma da priloge prijaviteljev k razpisni
dokumentaciji niso skladne z originali, bodo
take prijave izločene iz nadaljnjega postopka
javnega razpisa.
Urad ima pravico od prijavitelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna pojasnila glede v prijavi predloženih dokumentov in v primeru dvoma preveriti pristnost
predloženih dokumentov ter resničnost podatkov, navedenih v prijavi. V kolikor se v
postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni prijavitelj v prijavi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo Urad
prijavitelja izločil iz nadaljnjega postopka
javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja prijav prijavo predložila dva ali več prijaviteljev, ki bodo
oddali popolne prijave in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih prijav izbrala najugodnejšo prijavo skladno s
postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja
le-teh) v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem strokovnem pregledu popolnih prijav in o njihovem
ocenjevanju vodila zapisnik.
18. Obveščanje o izboru prijavitelja in
podpis pogodbe
Koncesija o izvajanju javne službe na
področju izdajanja revije s področja varstva
potrošnikov se podeli z odločbo Vlade Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa,
ki ga izvede Urad, v roku 90 dni od datuma
odpiranja prijav.
Po zaključku razpisa bodo končni rezultati
objavljeni na spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.html.
Koncesijsko pogodbo sklene Vlada Republike Slovenije. Izbrani prijavitelj bo pozvan k
podpisu pogodbe. Kolikor se prijavitelj v roku
osem dni ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od prijave.
19. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
ali prejmejo dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Urada RS za varstvo potroš
nikov: http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.
html., zainteresirani pa jo lahko brezplačno
dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov,
VI. nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana, vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 10. uro po tel.
01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Majda
Pučnik Rudl. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktni osebi tudi po elektron-

ski pošti, na naslov: majda.pucnik-rudl@gov.
si, oziroma po faksu 01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 9000-7/2007
Ob-28196/07
Na podlagi tretjega odstavka 2. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/05) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju:
Sklad), objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
na območjih, prizadetih v neurju
37OB07B
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ugodno kreditiranje občanov, ki imajo stalno prebivališče na območjih, ki so bila prizadeta v neurju in poplavah
18. 9. 2007, za naložbe v stanovanjske objekte in naprave, ki so bili zaradi neurja in poplav
poškodovani, in sicer za naslednje namene:
A – raba obnovljivih virov energije
– Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sončnih sprejemnikov,
– hranilnik toplote,
– vmesne povezave, črpalke in krmilne
elemente sistema.
– Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode na
lesno biomaso (kurilne naprave morajo imeti
naslednje toplotno-tehnične karakteristike:
nazivni izkoristek kurilne naprave mora biti
večji ali enak 88%, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči mora biti
manjša od 750 mg/m3, vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/m3;
kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW
toplotne moči kurilne naprave).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo
novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za
gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika
toplote.
– Priklop na omrežje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Priznani stroški vključujejo:
– stroške priklopa, ki jih zaračuna upravljalec omrežja/dobavitelj toplote,
– izvedbo priključka na parceli/v objektu
uporabnika,
– stroške nabave in montaže toplotne
postaje in krmilne opreme.
B – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih objektov
– Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo Umax = 1,1 W/m2K za zasteklitev oziroma Umax = 1,4 W/m2K za cele elemente.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken in vrat,
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet.
– Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine
(zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo,
tal v ogrevani kleti, strehe, plošče proti neogrevanem podstrešju ...) obstoječih stanovanjskih
objektov z naslednjimi debelinami izolacije:
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toplotna
prevodnost
izolacijskega
materiala (λ)
debelina
izolacije
najmanj

Št.

zunanje stene

strehe/podstrešja

kleti

≤ 0,045 W/mK

≤ 0,045 W/mK

≤ 0,045
W/mK

12 cm

20 cm

5 cm

Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev obstoječega ometa,
– nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic,
ne vključujejo pa oblaganja s kamnitimi,
keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami
ali elementi, namestitve odtočnih žlebov,
strelovodov in podobno.
C – nakup energijsko učinkovitih naprav
– Nakup velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni in pomivalni stroji),
ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje.
D – učinkovita raba vodnih virov
– Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
E – oskrba s pitno vodo
– Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati priznane stroške naložbe vključno z
DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden
pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe.
2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 2 milijona EUR.
3. Pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
Krediti so brezobrestni.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba znaša največ 10 let.
c) Višina kredita
Za naložbe v posamezen stanovanjski
objekt se lahko dodeli kredit, katerega višina ne sme preseči nobene od navedenih
omejitev:
– predračunske vrednosti priznanih stroškov naložb,
– trikratnika višine nastale škode na
ustreznih delih ali napravah stanovanjskega objekta, kot izhaja iz Ocene delne škode
na stavbah, povzročene po naravni nesreči
(Obr. 4),
– najvišjega zneska 20.000 EUR.
d) Splošni pogoji kreditiranja
Kredit se lahko dodeli za naložbo v stanovanjski objekt oziroma njegov zaključen
del, katere izvedba je utemeljena zaradi nastanka škode na ustreznih delih ali napravah tega objekta, ki izhaja iz Ocene delne
škode na stavbah, povzročene po naravni
nesreči (Obr. 4).
Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičene fizične osebe, ki izvajajo naložbe v objekte iz prejšnjega odstavka in imajo
tam stalno prebivališče ter so:
– lastniki stanovanjskih objektov ali njihovih zaključenih delov,
– ožji družinski člani upravičencev iz
prejšnje alineje (zakonec, izven zakonski
partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali
posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,

– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Kreditno pogodbo lahko sklene prejemnik pravice do kredita, oziroma, v soglasju
s prejemnikom, drug občan, ki ima zadostne
redne mesečne dohodke. Kredit se zavaruje
pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v
skladu z razpisnimi pogoji. Stroške zavarovalne premije krije Eko sklad, j.s.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za
pridobitev kredita na podlagi tega razpisa so
vključena v namene iz prve točke tega razpisa. Dodatna okoljska merila za vrednotenje
zahtev niso predpisana.
e) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji posamični kredit znaša do
20.000,00 EUR, kot določa točka 3.c razpisa, najnižji znesek kredita pa 2.000,00 EUR.
Najdaljša odplačilna doba za kredite po tem
razpisu znaša 10 let. Občani bodo kredit
vračali v enakih mesečnih obrokih, ki praviloma ne smejo biti nižji od 40,00 EUR in
ne višji od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih treh mesecih, s tem da mora po odbitju odtegljajev
(upravno administrativne prepovedi, sodne
izvršbe ali davčne prisilne izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo najmanj znesek v
višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo
davkov in obveznih prispevkov za socialno
varnost.
Stroške obdelave vlog in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja za kredite,
dodeljene po tem razpisu, v celoti krije Eko
sklad, j.s..
V skladu s sedmo točko 23. člena Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 42/07
– uradno prečiščeno besedilo) vlagatelji, ki
zaprosijo za kredit Sklada po tem javnem
razpisu, ne plačujejo taks za vlogo in odločbo.
Efektivna obrestna mera (EOM*) za razpisane kredite znaša 0%.
V času odplačevanja kredita pooblaščena banka obračuna dodatne storitve na željo
kreditojemalca v skladu s svojo tarifo.
f) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi ali nenamenske porabe sredstev
takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva črpanja do vračila kredita po
zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lah* V izračunu efektivne obrestne mere niso zajeti stroški, navedeni v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih (stroški, ki nastanejo v zvezi
z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca
zaradi nerednega odplačevanja kredita, morebitni stroški nakazovanja mesečnih obveznosti in
podobno).
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ko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi
druga pravna sredstva.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Razpisno dokumentacijo z obrazci za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel.
01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti. Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je na
voljo tudi na spletni strani www.ekosklad.si
v rubriki Razpisi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
– izjavo izbranega dobavitelja/izvajalca
(obrazec Izjava),
– vsa potrebna dokazila in priloge, ki so
določena v razpisni dokumentaciji in morajo biti predložena kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
Oceno delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (Obr. 4) za posamezen stanovanjski objekt, za katerega bo
vlagatelj uveljavljal pravico do kredita po
tem razpisu, bo Sklad pridobil neposredno
od Uprave RS za zaščito in reševanje oziroma Ministrstva RS za okolje in prostor.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu RS, vendar najkasneje
do 31. 3. 2008.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06).
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita,
ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku.
Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o
dodelitvi kredita okoliščine, ki vplivajo na
izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je
pridobljena pravica do kredita neustrezna,
lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe pošlje na Sklad pisno
izjavo, s katero se nepreklicno odpoveduje
pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj za isto naložbo odda
na Sklad novo vlogo v skladu z določbami
tega razpisa.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj pošlje na naslov: Nova KBM d.d.,
Ekspozitura Tyrševa, Tyrševa 2, 2505 Maribor. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in
zahteva morebitne dopolnitve v določenem
roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo, jo pošlje v izbrano
bančno poslovalnico in pozove vlagatelja
k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke,
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vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita
preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev
od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali
v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže
banka kreditna sredstva na TRR izbranega
izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov:
1) celotni znesek kredita po predložitvi
dokazil o zaključku naložbe;
2) prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v petih delovnih dneh
po prejemu podpisane kreditne pogodbe,
preostalih 60% odobrenega zneska pa v
petih delovnih dneh po predložitvi dokazil o
zaključku naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo
izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta
kreditojemalec in izvajalec in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe.
Pri namenu iz točke 1.A) tretja alineja, mora
biti predloženo tudi potrdilo o priključitvi na
ustrezno javno omrežje, pri namenu iz točke
1.A) prva alineja pa predloži potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK ali drugo ustrezno
potrdilo, kolikor je sistem izdelan v samogradnji. Ob izplačilu kredita v celoti oziroma
drugega dela odobrenega kredita (do 60%)
se znesek izplačila uskladi s predloženimi
računi.
Med izvajanjem naložbe lahko kreditojemalec pisno zaprosi Sklad za spremembo
obsega del ali posameznih postavk zaradi
nepredvidljivih razlogov. V utemeljenih primerih Sklad lahko soglaša s predlogom,
vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe
po zamenjavi izvajalca med potekom naložbe zaradi zamude ali nekakovostnega
izvajanja del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov izda pisno soglasje. Prav tako
lahko kreditojemalec pred potekom roka
za zaključek naložbe pisno zaprosi Sklad
za podaljšanje tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ
6 mesecev. Sklad sproti obvešča banko o
izdanih soglasjih in spremembah podatkov
o izvajalcu, naložbi ali roku za zaključek
naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za
izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na
zamenjavo izvajalca mora kreditojemalec
zagotoviti izvedbo naložbe ter sam ureja
pogodbena razmerja s prejšnjim in novim
izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni
pred potekom roka za zaključek naložbe ne
dostavi banki dokazila o zaključku naložbe,
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.
Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno
ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo
naložbe, pravica do še ne črpanega odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa
zaradi nenamenske porabe sredstev Sklad
lahko sproži postopek za takojšnje vračilo
dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od črpanja
sredstev in s stroški izterjave.
Po zaključenem črpanju kredita banka
prenese kredit v odplačilo prvi delovni dan v
naslednjem mesecu in prične z zaračunavanjem obrokov. O prenosu kredita v odplačilo
banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka
posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične
banke kreditojemalca o odprtju trajnega na-
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loga na njegovem osebnem transakcijskem
računu.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-28251/07
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu zavod), Ljub
ljana, Rožna dolina, cesta IX/6, objavlja na
podlagi določil Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – Zakon o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v
RS, 59/07 – Zakon o štipendiranju in 63/07
– popr.), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Programa Javna dela za leti 2007 in 2008, ki je bil
sprejet na seji Vlade Republike Slovenije
dne 26. 10. 2006 ter Pravilnika o financiranju javnih del (Uradni list RS, št. 112/06,
115/06 in 95/07)
javni razpis
za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2008
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbor programov javnih del za leto
2008 (v nadaljnjem besedilu: programi javnih del), ki so namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih
sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih
delovnih mest ter se organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih,
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih,
kmetijskih in drugih programov.
II. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje izvajanja programov javnih del iz proračunskih postavke
3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb« v skladu s programom Javna dela
za leti 2007 in 2008, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije.
III. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev namenjenih za
javni razpis je 16.691.704,22 €, in sicer v
okviru proračunske postavke 3551 »Spodbude za zaposlitev brezposelnih oseb«.
Razdelitev sredstev po območnih in centralni službi Zavoda RS za zaposlovanje (v
nadaljnjem besedilu: zavod):
OS Celje: 1.679.919,88 €,
OS Koper: 531.974,63 €,
OS Kranj: 769.963,28 €,
OS Ljubljana: 1.301.937,91 €,
OS Maribor: 3.835.817,06 €,
OS Murska Sobota: 2.659.873,14 €,
OS Nova Gorica: 279.986,65 €,
OS Novo mesto: 419.979,97 €,
OS Ptuj: 587.971,96 €,
OS Sevnica: 531.974,63 €,
OS Trbovlje: 559.973,29 €,
OS Velenje: 839.959,94€.
Centralna služba/ nacionalni programi:
2.692.371,89 €.
IV. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: okvirna
sredstva tega razpisa bodo porabljena v
proračunskem letu 2008 in v plačilnih rokih,
skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji (naročniki oziroma izvajalci) in programi
javnih del:

– vloge za programe lahko predložijo delodajalci ali druge organizacije za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička
in kadar z dejavnostjo, ki se izvaja v okviru
javnih del, na trgu ne povzročajo nelojalne
konkurence. Izvajalci javnih del so lahko le
neprofitni delodajalci. Za neprofitne delodajalce se za potrebe tega razpisa štejejo vsi
tisti delodajalci, ki imajo v ustanovitvenem
aktu določen nepridobitni značaj oziroma, ki
vračajo vse dohodke v osnovno dejavnost in
ne delijo dobička;
– v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju niso kršili obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb;
– v obdobju zadnjih dveh let niso kršili sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja;
– niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku;
– imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom;
– vsebina predlaganih programov javnih
del je v celoti skladna z vsebinskimi merili za
izbor programov javnih del, ki so navedeni
v točki 8 »Vsebinska merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije;
– pogoj za izvajanje nacionalnega programa javnih del je, da se program izvaja v
najmanj treh območnih službah zavoda, pod
enakimi pogoji. Vlagatelji ne morejo prijaviti
programa javnih del enake vsebine kot nacionalni program in kot lokalni program;
– lokalni in nacionalni programi javnih del
morajo imeti naročnika in izvajalca:
– Naročnik zagotavlja, da obstaja javni
interes za izvajanje programa javnega dela.
Izjavo o javnem interesu za programe lokalnega pomena izda lokalna skupnost, za nacionalne programe pa pristojno ministrstvo
oziroma pristojna institucija.
Kadar je izvajanje programa javnega
dela v javnem interesu občine, je ta obvezno naročnik programa in partner v pogodbi
o izvajanju programa javnega dela, čeprav
ne sofinancira programa javnega dela.
Kadar pa je izvajalec hkrati tudi naročnik
programa javnega dela, si mora pridobiti izjavo o javnem interesu od pristojne občine
oziroma, glede na vsebino programa, od
pristojnega ministrstva ali ustrezne strokovne organizacije.
– Izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru
programa javnega dela in mora zagotavljati
vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti programi javnih del, za izvajanje katerih so viri
financiranja zagotovljeni v celoti s sredstvi iz
drugih javnih razpisov.
VI. Vključevanje brezposelnih oseb v
programe javnih del
Ciljna skupina brezposelnih oseb za
vključitev v programe javnih del so dolgotrajno brezposelne osebe, prijavljene na zavodu 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih in
brezposelni Romi.
Z merili za izbor programov javnih del območne službe zavoda določijo, katere izmed
naštetih ciljnih skupin brezposelnih oseb,
bodo dodatno spodbujene za vključitev v
programe javnih del, ob upoštevanju strukture brezposelnih na njihovem območju:
– brezposelne osebe starejše od 50 let,
– brezposelne osebe s I. in II. stopnjo
strokovne izobrazbe,
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– brezposelni iskalci prve zaposlitve,
– brezposelne osebe s posebnimi ovirami pri zaposlovanju (Romi, upad delovne
sposobnosti, socialne razmere …),
– brezposelni invalidi, katerih invalidnost
je ugotovljena z odločbo pristojnega organa.1
V nacionalne programe javnih del se
bodo lahko vključevale ciljne skupine brezposelnih oseb, ki jih z merili za izbor programov javnih del, v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa določijo območne službe
zavoda, v katerih se bo nacionalni program
javnih del izvajal.
Čas vključitve v program javnih del
Brezposelne osebe so lahko vključene
v program javnega dela največ eno leto,
razen invalidov, katerih invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se
jim vključitev lahko podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter žensk, starejših od 53 let in moških,
starejših od 55 let, ki so v program javnih
del lahko vključeni do izpolnitve pogojev za
upokojitev.
Za udeležence javnih del se, kot polni
delovni čas šteje 30-urna tedenska delovna
obveznost.
Število udeležencev
Zavod si pridržuje pravico, da lahko zniža število predlaganih udeležencev ali čas
njihove vključitve v program javnega dela,
če oceni, da nista skladna s predlagano vsebino programa oziroma opisanim obsegom
del na udeleženca, kadar vlagatelj po pozivu
ne dokaže, da je predlog utemeljen.
VII. Merila za izbor programov javnih
del
a) Merila za izbor programov javnih del v
območnih službah zavoda (za lokalne programe):
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa, da
se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb, po posameznih
območnih službah

120

3. Območje izvajanja
programa, zagotovljena
sredstva, reference programa ter popolnost vloge

30

Skupaj

170

Minimalno število točk, da
se program izbere

90 točk

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 90 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 80 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na
zadnjem odpiranju vlog), bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk.
Kolikor bodo na zadnjem odpiranju vloge
vlagateljev po ocenjevanju dosegle enako
število točk, bo izbran tisti program javnih
del, ki bo zbral višje število točk na 2. merilu.
1
Kot invalidi se štejejo osebe po 3. členu
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (Ur.l. RS, št. 16/07 – UPB2), podrobno so
našteti v 3. členu Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS, št.
10/05 in 43/05).

Št.

V primeru, da se tudi po tako postavljenih
merilih ne more izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako
število točk po vseh merilih in tako izbere
vlogo.
b) Merila za izbor nacionalnih programov
javnih del:
Merilo

Maksimalno
število točk

1. Primernost programa, da
se izvaja kot javno delo

20

2. Ciljne skupine brezposelnih oseb

90

3. Reference programa ter
popolnost vloge

20

Skupaj

130

Minimalno število točk, da se
program izbere

70

Izbrani bodo programi, ki bodo ovrednoteni z najmanj 70 točkami, in sicer:
– na 1. merilu najmanj 10 točk,
– na 2. merilu najmanj 60 točk.
V primeru večjega števila predloženih
programov od razpoložljivih sredstev (na zadnjem odpiranju vlog), pa bodo izbrani tisti
programi, ki bodo zbrali višje število točk. V
primeru enakega števila točk bodo izbrani
tisti programi javnih del, ki bodo zbrali višje
število točk po 3. merilu. V primeru, da se
tudi po tako postavljenih merilih ne more
izbrati vlog, se izvede žrebanje med vlogami, ki so dosegle enako število točk po vseh
merilih in tako izbere vlogo.
Merila in točkovanje meril so podrobneje
navedena v točki 7 »Merila za izbor programov javnih del« razpisne dokumentacije.
VIII. Razdelitev sredstev
Javni razpis je odprt do razdelitve sredstev za posamezno območno oziroma centralno službo zavoda, opredeljenih v drugem
odstavku točke III »Okvirna višina sredstev
javnega razpisa« oziroma najkasneje do
6. 10. 2008.
Vloge, ki bodo prispele po določenem
roku za predložitev vlog v posameznem
mesecu, bodo zajete pri naslednjem roku
odpiranja razen, če bodo sredstva na podlagi vlog, dostavljenih do roka, že razdeljena. V tem primeru se vloge, ki prispejo
po predpisanem roku v mesecu, v katerem
bo ugotovljena razdelitev sredstev, štejejo
kot prepozne in se kuverte neodprte vrnejo
vlagatelju. Zaključek postopka zaradi razdelitve sredstev pred 6. 10. 2008 se objavi
v Uradnem listu RS in na spletni strani
zavoda.
IX. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. obrazec vloga v dveh izvodih,
2. obrazec program v dveh izvodih,
3. obrazec izjave 1,
4. obrazec izjave 2,
5. potrdilo o registraciji podjetja oziroma
organizacije ali redni izpis iz sodnega registra, ki ga izda pristojni organ v RS za dejavnost, katere predmet je razpis,
6. vzorec pogodbe o izvajanju javnega
dela, ki mora biti parafiran na vseh straneh.
Če vlagatelj prijavlja več programov javnih del hkrati (v eni kuverti), lahko priloži
dokumentacijo pod zaporednimi št. 5 in 6 v
enem izvodu.
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X. Predložitev vlog:
1. Vloge se oddajo osebno ali po pošti
na pristojno območno službo, vloge za nacionalne programe pa na centralno službo
zavoda.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis
za izbor programov javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2008 in Ne odpiraj – vloga.
V primeru poziva na dopolnitev vloge,
morajo biti le te označene enako kot vloga:
Javni razpis za izbor programov javnih del v
Republiki Sloveniji za leto 2008 in Ne odpiraj
– dopolnitev vloge.
Vlagatelj lahko odda v eni kuverti hkrati
več vlog. V tem primeru mora na kuverti
označiti število vlog. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti. Vloge, ki bodo posredovane s pošto morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na ustrezen naslov
območne službe zavoda oziroma naslov
centralne službe zavoda. Zavod za vloge
poslane po pošti ne odgovarja.
Na kuverti mora biti označen naziv in
obvezno tudi naslov vlagatelja.
Nepravilno izpolnjene in označene pisemske kuverte bodo neodprte vrnjene vlagateljem.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku v tistem mesecu, v
katerem bodo razdeljena sredstva oziroma
prejete po zadnjem predvidenem roku za
predložitev vlog.
2. Prvi rok predložitve vlog je 12. 11. 2007
do 12. ure, po tem datumu pa v letu 2008
vsak 5. v mesecu do 12. ure. Zadnji rok za
predložitev vlog je 6. 10. 2008 do 12. ure.
Na vsakem predvidenem roku odpiranja
vlog se kot pravočasne upoštevajo le vloge
prispele v vložišče do vključno 5. v mesecu
do 12. ure oziroma do vključno 12. 11. 2007
do 12. ure, če gre za prijavo na prvi rok.
Kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje
za rok prvi naslednji delovni dan. Vloge, ki
bodo prispele po vsakokratnem roku, razen
po zadnjem (6. 10. 2008) bodo odprte na
naslednjem odpiranju.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno v vložiščih območnih služb
oziroma centralni službi zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od
14. do 16. ure. Razpisna dokumentacija je
dostopna tudi na spletnih straneh zavoda:
http://www.ess.gov.si.
Naslovi območnih služb zavoda:
ZRSZ, Območna služba Celje, Ljubljanska cesta 14, 3001 Celje,
ZRSZ, Območna služba Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper,
ZRSZ, Območna služba Kranj, Bleiweisova cesta 12, 4000 Kranj,
ZRSZ, Območna služba Ljubljana, Parmova 32, 1000 Ljubljana,
ZRSZ,Območna služba Maribor, Gregorčičeva ul. 37, 2000 Maribor,
ZRSZ, Območna služba Murska Sobota, Ulica Arhitekta Novaka 3, 9000 Murska
Sobota,
ZRSZ, Območna služba Nova Gorica,
Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova
Gorica,
ZRSZ, Območna služba Novo mesto, Trdinova ulica 10, 8000 Novo mesto,
ZRSZ, Območna služba Ptuj, Vodnikova
ulica 2, 2250 Ptuj,
ZRSZ, Območna služba Sevnica, Trg
Svobode 32, 8290 Sevnica,
ZRSZ, Območna služba Trbovlje, Ulica
1. junija 19, 1420 Trbovlje,
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ZRSZ, Območna služba Velenje, Rudarska cesta 6/a, 3320 Velenje,
ZRSZ, Centralna služba, Rožna dolina,
cesta IX/6, 1000 Ljubljana, samo kadar gre
za nacionalne programe javnih del.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo javno, razen če se strokovna komisija, kadar bo število prejetih vlog
preveliko, odločila, da odpiranje ni javno. O
tej odločitvi se vlagatelje obvesti najkasneje
en delovni dan pred predvidenim datumom
javnega odpiranja z obvestilom na spletni
strani zavoda: http://www.ess.gov.si.
Javno odpiranje bo vedno na dan, določen za oddajo vlog ob 13. uri. Javno odpiranje se bo izvajalo na sedežih območnih
služb oziroma za nacionalne programe na
sedežu centralne službe zavoda, navedenih
v XI. točki javnega razpisa.
Za odpiranje vlog in izbor so v območnih
službah in centralni službi zavoda zadolžene strokovne komisije, imenovane s strani
zavoda. Komisije so pet članske v naslednji
sestavi: predsednik komisije in štirje člani.
XIII. Izid javnega razpisa
Komisija bo vlagatelje obvestila o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni po
roku, ki je določen za predložitev vlog.
Na odpiranju vlog komisija ugotavlja popolnost vlog. Vlagatelja, katerega vloga je
nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v
roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, katere
vlagatelji ne dopolni v skladu s pozivom za
dopolnitev vloge, komisija s sklepom zavrže.
Pri vsebinskem pregledu se programi točkujejo na podlagi meril iz točke VII. »Merila za
izbor programov javnih del« javnega razpisa. Vlagateljem izbranih programov zavod
posreduje sklepe o izboru, skupaj s pozivom na podpis pogodbe o izvajanju javnega
dela. Če se vlagatelj v roku 8 dni od prejema
sklepa in poziva ne odzove, se šteje, da je
umaknil vlogo. Vlagatelje popolnih vlog, ki
ne ustrezajo pogojem ali merilom za izbor
programov, se v objavljenem roku obvesti o
odločitvi, da njihove vloge niso izbrane.
Zoper sklep o izbiri vlagatelji lahko podajo pritožbo, o kateri odloči drugostopenjski
organ zavoda.
Izvajanje programa javnega dela se prične po podpisu pogodbe o izvajanju programa javnega dela.
XIV. Informacije
Območne službe zavoda se lahko odločijo, da bodo po objavi javnega razpisa organizirale skupen sestanek s potencialnimi
vlagatelji. O morebitni izvedbi predhodnega
sestanka se bo potencialne vlagatelje seznanilo z obvestilom na spletni strani zavoda http://www.ess.gov.si.
Če katerikoli vlagatelj zahteva dodatno
pojasnilo ali obvestilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo povezano s pripravo vloge
mora zanj zaprositi pravočasno oziroma
najkasneje šest dni pred potekom posameznega roka za oddajo vlog. Zahtevo mora
posredovati na spletni naslov zavoda z obvezno označbo, na kateri območni službi zavoda namerava izvajati lokalni ali nacionalni
program javnih del. Odgovori na morebitne
zahteve po dodatnih pojasnilih bodo objavljeni najkasneje v petih dneh od prejetja
vprašanja na spletni strani zavoda.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 478-0209/2007-43/07
Ob-28084/07
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 44. člena Sta-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
tuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS,
št. 33/07) ter sklepov 27. in 9. seje Sveta
Mestne občine Kranj z dne 21. 8. 2005 in
26. 9. 2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana
v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno
ceno 129,98 EUR/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
2. Nepremičnine – zemljišče parcelna
številka 330/3, dvorišče v izmeri 110 m2,
zemljišče parcelna številka 330/4, dvorišče v izmeri 74 m2 in zemljišče parcelna
številka 330/5, dvorišče v izmeri 52 m2, vsa
vpisana v vložni številki 280, k.o. Rupa,
za izklicno ceno 135,00 EUR/m2 zemljišča
(davek ni vključen v ceno).
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljiščih
parcelna številka 330/3, dvorišče v izmeri
110 m2, parcelna številka 330/4, dvorišče
v izmeri 74 m2 in parcelna številka 330/5,
dvorišče v izmeri 52 m2, vsa vpisana v vložni
številki 280, k.o. Rupa, ki so predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti Mestne
občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do podzemne komunalne infrastrukture.
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 280/13, zelenica v izmeri 152 m2,
vpisano v vložni številki 1190, k.o. Kranj,
za izklicno ceno 155,00 EUR/m2 zemljišča
(DDV ni vključen v ceno). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet
nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec.
Kupec dovoljuje, da se na zemljišču
parcelna številka 280/13, zelenica v izmeri
152 m2, vpisanem v vložni številki 1190, k.o.
Kranj, ki je predmet razpolaganja, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za zagotovitev izgradnje, uporabe in dostopnosti do
podzemne komunalne infrastrukture.
4. Nepremičnina – poslovni prostor št. 4
v skupni izmeri 29,10 m2, v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Pot na
kolodvor 2 v Kranju, ki stoji na zemljišču
parcelna številka 174/2, stavbišče v izmeri
183 m2, vpisane v vložni številki 68, k.o.
Kranj, ki obsega naslednje prostore:
– salon v izmeri 20,23 m2,
– prirejeno skladišče v izmeri 5,19 m2,
– predprostor v izmeri 2,44 m2,
– WC v izmeri 1,26 m2.
Vse stroške postopka, stroške cenitve,
davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz
pogodbe nosi kupec.
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, 8. 11. 2007, ob 10. uri,
v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo

pravico pridobivati nepremičnine v Republiki
Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo:
– pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto
izkaže z osebnim dokumentom,
– pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do torka 7. 11. 2007 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše
od 30 dni,
– fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
fizična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do 2. 11. 2007 na Oddelku za
finance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060007
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo
varščine za javno dražbo« z oznako točke,
pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje
varščina.«.
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine oziroma premične stvari se sklene najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna
občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino oziroma
premične stvari bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne
občine Kranj v roku določenim s pogodbo,
oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki
je določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine oziroma premične
stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo
za nepremičnino oziroma premične stvari,
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ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke
tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo,
4. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo
ceno na m2 površine za večkratnik zneska
5 EUR,
5. dražitelji za nepremičnine, za katere je
izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo
za večkratnik zneska 500 EUR,
6. dražitelji za nepremičnine, za katere
je izklicna cena od 4.000 EUR do 40.000
EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska
250 EUR,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo
dokler ni podana višja ponudba,
8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
9. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
10. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe,
11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine oziroma premične stvari in prenos lastništva se opravi
po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do dne 5. 11. 2007 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah oziroma premičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za
splošne zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, Oddelek za splošne zadeve v času
uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Št. 330-9/2007-1
Ob-28220/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), 9. člena Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja
v Občini Komen (Uradni list RS, št. 92/07),
Odloka o proračunu Občine Komen za leto
2007 (Uradni list RS, št. 30/07), Občinska
uprava Občine Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Komen za leto 2007
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Komen.
II. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto
2007, in sicer na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu 30.865 EUR ter na postavki
110202 Delovanje in izobraževanje društev
3.756 EUR.

III. Upravičenci
Do sredstev so upravičeni:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov
oziroma so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu
kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju
Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem v Občini Komen ter člani kmetijskega
gospodarstva, ki imajo stalno prebivališč na
naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Komen,
– registrirani člani čebelarskega društva
s stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki
se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na
območju občine ali regije,
– registrirana stanovska ali interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine
ali regije.
IV. Splošni pogoji za financiranje: upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že
prejel denarno pomoč, ne more kandidirati
za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma
lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom. Upravičencu,
pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi
pravico do pridobitve drugih sredstev po tem
pravilniku za naslednji dve leti.
V. Obdobje porabe sredstev: obdobje
za katero so namenjena sredstva iz tega
javnega razpisa, je proračunsko leto 2007.
Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo
dodelila tistim odobrenim investicijam in programom (A Ukrepi »skupinske izjeme«), ki
bodo realizirane v času od prejema sklepa,
izdanega na podlagi tega javnega razpisa
in najkasneje do 10. 12. 2007, oziroma (B
Ukrepi »de minimis«) od 1. 1. 2007 do 9. 11.
2007.
VI. Ukrepi
Na podlagi Letnega programa ukrepov,
ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem
in medobčinske odnose, se v letu 2007 sofinancira naslednje ukrepe:
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva,
– Zagotavljanje tehnične podpore.
B. Ukrepi »de minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– Naložbe v opravljanje storitev in trženje
proizvodov in storitev s kmetij.
C. Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne
strategije v okviru Razvojnega programa
podeželja.
A. Ukrepi »Skupinske izjeme«
A.1. Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: okvirna
višina razpisanih sredstev 18.821 EUR
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti ter na območju Občine
Komen;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah.
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A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov (nakup
sadilnega materiala, priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, postavitev protitočne zaščite);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov
s pripadajočo notranjo opremo (oprema za
krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih
nasadov;
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški za nakup materiala, opreme
in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za
namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva);
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2007;
– ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni;
– načrt ureditve hleva s popisom del,
opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za
to pooblaščena pristojna institucija;
– načrt skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ustrezna dokazila (računi za projektno
dokumentacijo, predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2007;
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice).
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Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.1.3. Spodbujanje programov in razvoj
čebelarstva
Predmet podpore:
– naložbe v čebelarske dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– Stroški nakupa čebelarske opreme in
čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče
pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ustrezno dovoljenje za izvedeno investicijo;
– priložiti ustrezna dokazila o nakupu
opreme (predračuni);
– so registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za
majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001,
s stalnim prebivališčem v občini Komen, ki se
ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.2. Ukrep 7: Zagotavljanje tehnične
podpore: okvirna višina razpisanih sredstev:
3.000 EUR
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov
v okviru društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane, na območju občine
ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju kmetijstva in turizma, na območju
občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja.
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje.
– na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj,
razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe;
– potni stroški;
– stroški izdaje publikacij;
– najemnine razstavnih prostorov;
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado
in zmagovalca.
– stroški na področju širjenja znanstvenih
dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi,
delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja,
znamke, razen za proizvode iz Uredbe Sveta
(ES) št. 510/2006 – poreklo, niso imenovani.
– stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
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nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– letni program dela z ustreznimi dokazili
in seznamom udeležencev izobraževanja in
usposabljanja,
– ustrezna dokazila o predvidenih drugih
stroških (predračuni).
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov brez DDV.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne vključuje neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
B. Ukrepi »de minimis«
B.1. Ukrep 8: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: okvirna višina sredstev: 3.000 EUR
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja surovin za energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki
je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta;
– nakup nove ali rabljene opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2007,
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji,
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje dve
leti od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana;
– upravičenci morajo predložiti potreben
načrt s popisom del in opreme v skladu z
veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih
stroškov brez DDV.
B.2. Ukrep 9: Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij:
okvirna višina sredstev: 1.000 EUR
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano s
kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo
objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2007;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in
pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti
na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih
stroškov brez DDV.
C. Ostali ukrepi
C.1. Ukrep 11: Izvajanje lokalne razvojne
strategije (leader): okvirna višina sredstev:
800 EUR
Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
naslednje vrste namenov: za ustanovitev in
delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala
na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog
skupnega pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
VII. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi
dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Prijavitelji lahko vlagajo vloge za vse
ukrepe od četrtka, 25. oktobra do vključno
petka, 9. novembra 2007. Kot pravočasne
še štejejo vloge, ki bodo do roka (9. novembra 2007) osebno oddane oziroma prispele
po pošti na naslov: Občina Komen, Komen
86, 6223 Komen. Vloga, oddana na predpisanem obrazcu, mora biti dostavljena v
zapečatenem ovoju, s pripisom: »Ne odpiraj
– Javni razpis kmetijstvo – ukrep__«. Na
ovojnici mora biti na sprednji strani naveden ukrep, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja.
Prepozno prispele vloge bodo s sklepom
zavržene, neutemeljene pa zavrnjene.
VIII. Pregled in ocenitev vlog: komisija,
imenovana s sklepom župana obravnava
prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Odpiranje vlog ni javno.
Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se
pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Vloge,
ki v postavljenem roku ne bodo dopolnje-
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ne, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine
zahtevanih sredstev s strani upravičenca
in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija
določila višino sredstev za sofinanciranje
upravičenih stroškov posamezne investicije
oziroma programa. V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma
programa nižji od stroškov, predvidenih v
vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja
sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim
odstotkom sofinanciranja.
IX. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep, sklep
vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo sklepa
ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so
bila sredstva namenjena. Upravičenec lahko
šele po prejemu sklepa o odobrenih sredstvih
prične z aktivnostjo, ki mora biti zaključena
najkasneje do 10. 12. 2007. Do 10. 12. 2007
mora upravičenec Občini Komen posredovati
zahtevek za izplačilo sredstev po pogodbi s
priloženimi ustreznimi dokazili o namenski
porabi sredstev. Komisija bo upoštevala le
dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po
datumu izdaje sklepa. V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma
programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s
strani naročnika.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja prijav.
X. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko
zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva
objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine
Komen www.komen.si (rubrika objave).
Dodatne informacije posreduje Andreja Štok, tel. 05/73-10-452, e-mail: andreja.
stok@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 478-0052/2007-13
Ob-28221/07
Občina Prevalje na podlagi 21. člena 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),
Letnega programa, ki ga je Občinski svet
Občine Prevalje sprejel na svoji 8. redni seji
dne 30. 8. 2007 in Posamičnega programa
št. 478-0052/2007-13 z dne 27. 9. 2007 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine po metodi
javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391
Prevalje; sedež upravljavca stanovanja: Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, 2392
Ravne na Koroškem.
2. Opis predmeta prodaje: stanovanje
obsega predsobo v površini 4,96 m², sobo
v izmeri 16,00 m², sobo v izmeri 19,30 m²,
kuhinjo v izmeri 15,60 m², shrambo v izmeri
2,15 m², kopalnico v izmeri 4,62 m², WC v
izmeri 1,93 m² in klet v izmeri 7,40 m². Navedene so prodajne površine. Stanovanje, ki se
prodaja, v skupni izmeri predstavlja 71,96 m².

Stanovanje se nahaja v stanovanjski stavbi
Na Fari 13, ki je locirana v objektu, ki stoji na
parc. št. 137/45, ZKV št. 494, k.o. Farna vas.
Etažna lastnina ni urejena.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
vplačani varščini v višini 10 odstotkov ponujene cene.
5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena za nepremičnino, ki je predmet javne
ponudbe znaša 31.777,97 EUR. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo prodajalcu ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom »Javna
ponudba nakup stanovanja v objektu Na Fari
13 - ne odpiraj«. Ponudbe, prispele po pošti
ali oddane v tajništvu občine se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele
do 5. 11. 2007 do 12. ure. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
6. 11. 2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine
Prevalje. V primeru, da bosta ponudbo za
nakup iste nepremičnine poslala dva ali več
ponudnikov s ponujenim istim najvišjim ponudbenim zneskom, se bo med ponudniki,
ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila ustna
licitacija. Najmanjši dvig ponudbene cene za
predmetno nepremičnino je 500 EUR. Morebitna ustna licitacija bo dne 7. 11. 2007 ob
9. uri na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje – sejna soba.
7. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.
b) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike
Slovenije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
imena oziroma firme in naslova ponudnika,
predmeta ponudbe in ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
od izhodiščne cene na TRR Občine Prevalje
št. 01375-0100010242 z navedbo »Plačilo
varščine«. Uspelemu ponudniku bo plačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od dneva izbora
najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši
ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v
določenem roku, bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe, izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe star največ 30 dni, odločbo
upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p.,
staro največ 30 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV in telefonsko številko;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja s
pogoji in navedbami v javni ponudbi;
– številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne
vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
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ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke). Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahtevajo 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 ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje v ponudbi, če je oseba zastopnik.
d) Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake
ali višje od izhodiščne cene. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo ponudil
najvišjo ceno.
e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s prodajalcem
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, ter plačati celotno kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče
podpisati. Izbrani ponudnik nosi vse stroške
v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
notarske storitve, vpis v zemljiško knjigo), ter
stroške prodajalca v zvezi s ponudbo (strošek cenitve nepremičnine ter strošek objave
javne ponudbe). Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Lastništvo preide na kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov ter
ob vpisu v zemljiško knjigo.
f) Ponudbe bo obravnavala posebna komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika, o eventualni javni dražbi pa
nemudoma.
g) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval,
ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi
za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
h) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Podrobnejše informacije dobite
pri tajniku Občine Prevalje, Stanku Kumpreju,
na tel. 02/82-46-114.
Občina Prevalje
Št. 331-1/07-7
Ob-28222/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Medvode za programsko obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: pravilnik) in Odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 2007 Občinska uprava Občine Medvode objavlja
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javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Medvode v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2007 v okvirni
višini 75.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES)
št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(ukrep 1)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (ukrep 4)
3. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (ukrep 7)
III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep 1. in 2. točke poglavja II:
– nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo
sedež na območju občine in so vpisani v
register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za ukrep iz 3. točke poglavja II:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo – ukrep 1
Okvirna višina razpisanih sredstev je
47.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega
okolja in izboljšanje higienskih razmer ali
standarda za dobro počutje živali.
Predmet podpore:
a) Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko
opremo;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno s pripadajočo opremo.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo
drobnice se pomoči dodelijo na območjih z
omejenimi dejavniki.
b) Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih
del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji) na
kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.

47.000 EUR
6.000 EUR
22.000 EUR

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije,
– investicije povezane z namakanjem in
drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih
javnih sredstev Republike Slovenije in EU
in
– nakup proizvodnih pravic.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da je investicija
večja od 50.000 EUR je potrebno predložiti
poslovni načrt,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
– v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov: ustrezno prostorsko dokumentacijo,
– v primeru agromelioracijskih del: kopijo
katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora predložiti popolno vlogo,
– investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
– vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva in mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva,
– vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega
gospodarstva davčni zavezanec,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od
navedenih ciljev ukrepa,
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede

okolje-varstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora imeti ob oddaji vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
– 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali
– 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK
1221) ali ostalih trajnih nasadov (GERK
1240, 1180) ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu
(GERK 1190) ali
– 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je
podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– najvišja stopnja pomoči znaša do 50%
upravičenih stroškov investicije na območjih
z omejenimi dejavniki oziroma do 40% upravičenih stroškov za ostala območja,
– najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
EUR v obdobju treh proračunskih let.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
200 EUR, najvišji znesek pa 10.000 EUR na
kmetijsko gospodarstvo na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je investicija finančno upravičena,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti,
– ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo
javna sredstva za namen investicije,
– prednost imajo upravičenci, ki v zadnjih
treh letih niso prejeli državnih pomoči s strani občine Medvode za področje kmetijstva.
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
– ukrep 4
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
6.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Predmet podpore
Sofinancira se zavarovalna premija, v
skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo
zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo
sedež in pretežni del površin, ki so predmet
zavarovanja, izven območja občine.
K vlogi mora upravičenec predložiti še
dodatno dokumentacijo:
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– zbirno vlogo za neposredna plačila za
leto 2007 Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja,
– sklenjeno zavarovalno polico za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007
in potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za dodelitev sredstev:
– vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin,
– kmetijsko gospodarstvo ne sme biti
podjetje v težavah.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne
premije iz nacionalnega proračuna do 50%
opravičljivih stroškov zavarovalne premije
za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 10 EUR, največji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa,
– ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne
velikosti.
3. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu – ukrep 7
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
22.000 EUR (PP 4.4.1.1).
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov
usposabljanja,
– stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje,
– stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški publikacij kot so katalogi ali
spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke
o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Omejitve
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane
v okviru javne svetovalne službe.
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– mnenje pristojne strokovne službe, da
ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti
kmetijskega gospodarstva,
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev.
Upravičenci:
– društva in združenja,
– registrirani izvajalci.
Pogoji za pridobitev sredstev:

– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči
idr.),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti
pogoj za dostop do storitev.
Finančne določbe:
– finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev,
– pomoč se dodeli do 100% upravičenih
stroškov v obliki subvencioniranih storitev
in ne sme vključevati neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem,
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju občine.
Dodatna merila za ocenjevanje:
– ali je vsebina vloge ustreza namenu
ukrepa.
V. Vsebina vloge
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Medvode
v letu 2007«,
– obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom.
Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo v razpisanem roku v Oddelku za proračun in finance Občine Medvode ali na
sedežu Kmetijsko svetovalne službe ali na
spletnem mestu www.medvode.si.
VI. Obravnavanje vlog
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri
obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
– zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2007,
– zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave ali druga od
direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom. Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep.
Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (originalni
računi, situacije),
– poročilo o opravljenem delu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti
proračun Občine Medvode za leto 2007.
VII. Rok za prijavo na javni razpis
Vloge morajo biti oddane najkasneje do
vključno 26. 10. 2007 do 12. ure oziroma
mora biti najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Prepozne, nedovoljene ali nepopolne vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka,
vlagatelji bodo o tem posebej obveščeni.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po zaključenem razpisu.
VIII. Mesto oddaje vloge
Vlogo je potrebno posredovati na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode. Vloga mora biti
oddana v zapečatenem ovitku z oznako »Ne
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odpiraj – prijava na javni razpis – kmetijstvo«. Vloge sprejemamo tudi ob uradnih
delovnih dnevih oziroma v času uradnih ur
na Občini Medvode, Oddelek za proračun in
finance oziroma v tajništvu občine.
Kontaktne osebe:
– Občina Medvode, Oddelek za proračun in finance, Cesta komandanta Staneta
12 (tel. 361-95-18 – Sanja Malej ali po e-pošti: malej@medvode.si);
– Kmetijska svetovalna služba (tel.
361-82-86 – Mojca Lovšin in Primož Ločniškar ali po e-pošti: kss.medvode@lj.kgzs.
si).
Informacije o razpisu so objavljene na
spletnih straneh Občine Medvode www.
medvode.si.
Občina Medvode
Št. 330-0094/2007
Ob-28224/07
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in 30.
člena Statuta Občine Puconci (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo
– UPB-1) ter Odloka o proračunu Občine
Puconci za leto 2007 (Uradni list RS, št.
23/07 in 83/07) objavlja Občina Puconci,
Puconci 80
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja
društvene dejavnosti v Občini Puconci
v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti.
II. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev znaša 10.500 EUR.
III. Upravičenci: društva in njihove zveze
s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, ki imajo sedež na območju Občine Puconci oziroma, ki delujejo
na področju kmetijstva v Občini Puconci.
IV. Osnovni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu:
– registracija pravne osebe v skladu s
predpisi, ki urejajo društva;
– delovanje na področju kmetijstva in s
kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– program dela za leto 2007;
– pisni zahtevek z zahtevanimi prilogami.
V. Osnovna merila:
– pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva,
– aktivnost delovanja društva oziroma
zveze,
– delež izvedenega programa od celotne
vrednosti programa,
– zagotavljanje čim širše predstavitve
kmetijskim uporabnikom in javnosti,
– aktivno članstvo, s poudarkom na članstvu iz Občine Puconci,
– povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami,
– vsebina in kvaliteta predloženega programa.
VI. Upravičeni stroški:
– stroški izvedbe aktivnosti planiranih v
letnem programu dela,
– stroški mednarodnih aktivnosti,
– drugi stroški povezani z delovanjem
društva oziroma zveze.
VII. Višina sofinanciranja
Do 50% upravičenih stroškov izkazanih
na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze.
Priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 31. 12.

Stran

6944 /

Št.

95 / 19. 10. 2007

2006. Dodeljena sredstva se morajo porabiti
v letu 2007.
VIII. Vsebina vloge: razpisna dokumentacija se dobi na sedežu uprave Občine Puconci oziroma je objavljena na spletni strani
Občine Puconci www.puconci.si.
IX. Rok in način vložitve vloge: rok za
vložitev vloge je do 30. 11. 2007.
Vloga se lahko vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci ali se pošlje
na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
s pripisom »Razpis društvene dejavnosti
– kmetijstvo«.
X. Obravnava vlog
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan, predvidoma v
prvi polovici meseca decembra.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu. Na podlagi ocene
vlog komisija pripravi predlog prejemnikov
finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči župan s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne
vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je osem dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki
jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa
zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o
dodelitvi sredstev na naslov Občine Puconci
v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
XI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci
Št. 330-0095/2007
Ob-28226/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Puconci (Uradni list RS, št.
73/07) ter Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2007 (Uradni list RS, št. 23/07
in 83/07) objavlja Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci
razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Puconci za leto 2007
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev – državnih
pomoči za uresničevanje ciljev občine na
področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki
se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu za
leto 2007 v okvirni višini 63.000.000 EUR,
od tega na proračunski postavki:
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– 4011005 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini 8.000
EUR,
– 4011002 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 40.000 EUR,
– 4011008 Regresiranje zavarovanj posevkov v okvirni višini 15.000 EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke.
III. Ukrepi in upravičenci
Za vse razpisane ukrepe velja, da gre za
državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati
za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v
obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Puconci in do 15. 12. 2007. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo
biti z datumom iz tega obdobja.
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let
ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijska zemljišča na območju
občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov naložb na
območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložb na
drugih območjih,
– najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
1.1 posodabljanje kmetij,
1.2 urejanje pašnikov,
1.3 urejanje kmetijskih zemljišč.
1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju
občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji,
– stroški materiala za gradnjo/adaptacijo
hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih
objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev
izpustov,
– stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
nestanovanjski objekti),
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(škropilnice itd.),
– stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi itd.),
– stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči,
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže

za ograjo in nakup večletnega sadilnega
materiala,
– stroški obresti za kredite za naložbe na
kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezno dovoljenje / projektna dokumentacija za izvedbo naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.2. Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta / projektne dokumentacije za ureditev pašnika,
– stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo,
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev:
– načrt postavitve pašnika,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.).
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo
naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi
pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah
(kmetijska poslopja; kašce, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak, itd.), če naložba ne
povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti
kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih
gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske
znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe
tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben
za ohranitev značilnosti kulturne dediščine
na stavbah.
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Upravičeni stroški:
– stroški izdelave dokumentacije,
– stroški za nabavo materiala za obno-

– stroški za izvajanje del.
Pogoji za pridobitev:
– objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi
ministrstvo pristojno za področje kulture,
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč.
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev s
stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani
v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne
premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za
kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne
vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih
poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročajo neugodne vremenske razmere.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s
priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
4. Pomoč za arondacijo
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
5. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijskem sektorju
V okviru zagotavljanja tehnične podpore
v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči:
1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu,
1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje osebe,
1.3 na področju organizacije forumov,
tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
1.4 za publikacije, kataloge, spletišča.

Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične
podpore iz tega člena,
– izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za
to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor
opravljajo te storitve skupine proizvajalcev
ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji
na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v
kateri se opredeli izvedba ukrepa.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% stroškov v
obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičeni stroški:
– stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje,
– stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne
dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva
in jih opravijo tretje osebe,
– stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter
sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev
kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran
prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine,
najemnin razstavnih prostorov za kmetijska
gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad,
podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250
EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini,
– stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh.
Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi
in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije
in predstavitev nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila / dokumentacija izvedbe tehnične podpore,
– dokazila o plačilu stroškov.
2. Dodelitev državnih pomoči de minimis
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja na območju Občine
Puconci, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Puconci za leto 2007 v okvirni višini
4.800 EUR na proračunski postavki 4011002
Neposredna plačila v kmetijstvo.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati
200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let, in sicer ne glede na
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to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči je za vsak
ukrep do 100% upravičenih stroškov.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki
bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa.
III. Upravičenci
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih
gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se
ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih
proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in
so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine.
IV. Ukrepi
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko
dejavnost
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški obresti kreditov za naložbe v
dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku
registracije,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2007 do 15. 12. 2007,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti.
2. Promocija in trženje proizvodov in storitev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– predračun, račun oziroma dokazila o
plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1.
2007 do 15. 12. 2007.
3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti
ter predelave in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje,
seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov,
– stroški prevoza in stroški vstopnin za
strokovne oglede povezane z dopolnilnimi
in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo
in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški strokovnih gradiv, pomembnih
za izobraževanje in usposabljanje povezano
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi
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ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– stroški udeležbe na sejmih, povezanih
z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku
registracije,
– program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov,
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do
15. 12. 2007.
IV. Rok in način prijave
Rok za oddajo vloge je do vključno
15. 12. 2007.
Vloga, ki je na voljo na sedežu uprave
Občine Puconci in objavljena na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si, se lahko
vloži neposredno v sprejemni pisarni Občine
Puconci ali se pošlje na naslov Občina Puconci, Puconci 80.
V. Obravnava vloge
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovnih pregled vlog.
Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz
javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda župan sklepe
o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8
dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji
ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno
dopolnjene pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od
prejema sklepa.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-02, kontaktna oseba Svetlana Luthar.
Občina Puconci
Ob-28244/07
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas na podlagi
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), Programa
prodaje stvarnega premoženja Občine Gorenja vas - Poljane, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2007 (Uradni list RS, št. 27/07),
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Prodaja poslovnega prostora v Gospodarski coni Todraž, Todraž 1, 4224 Gorenja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vas, v objektu mehanične delavnice, ki stoji
na parc. št. 887/3, k.o. Dolenja Dobrava, in
sicer v izmeri 251 m2.
Poslovni prostor je obremenjen z najemnim razmerjem.
Predmet prodaje je tudi pripadajoče funkcionalno zemljišče k poslovnemu prostoru.
Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine:
vknjižba etažne lastnine v zemljiško knjigo
je v teku.
II. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
81.098,10 €,
Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od
izklicne, ni možna.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
z nepremičninami (2%). Davek na promet
z nepremičninami in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec.
Stroške notarske overitve pogodbe in ostale
morebitne stroške v zvezi s pogodbo konkretne nepremičnine nosi prodajalec.
Cena pripadajočega funkcionalnega zemljišča znaša 30 €/m2 brez DDV (20%).
III. Merilo za izbiro
Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.
IV. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponudnika
ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– fizične osebe in samostojni ponudniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in številko TRR,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno za nepremičnino na obrazcu, ki ga
ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja
vas – Poljane,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% izklicne cene za poslovni prostor
z rokom veljavnosti 31. 12. 2007,
c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
d) ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem
razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne
bodo upoštevale;
e) objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet razpisa.
Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje,
ne da bi za to navedel razloge;
f) izbrani ponudnik mora v 30 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na EZR
prodajalca, Občine Gorenja vas - Poljane.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, velja
da je kupec odstopil od pogodbe.
h) Ponudnik mora imeti poravnane vse
morebitne obveznosti do občine na dan izteka roka za oddajo ponudbe.

V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 29. 10. 2007
do 12. ure na naslov: Občina Gorenja vas
- Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno:
»Ponudba za nakup nepremičnine v GC Todraž – Ne odpiraj« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 29. 10. 2007
ob 12.30.
VI. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini,
ki se prodaja, na Občini Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,
pri Barbari Bogataj, tel. 04/51-83-124.
Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane
Št. 430-19/2007
Ob-28339/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Sežana za leto 2007 (Uradni list RS, št.
23/07), Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 92/07) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja v Občini Sežana za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o
dodeljevanju državnih pomoči, in sicer:
A. pomoči za skupinske izjeme,
B. pomoči »de minimis«.
2. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2007 v okvirni višini 74.613 EUR, od tega
za: investicije v kmetijska gospodarstva
v okvirni višini 42.564 EUR, za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v okvirni
višini 4.173 EUR, za tehnične podpore in
spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov v okvirni višini 17.944
EUR, za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu v okvirni
višini 9.932 EUR.
Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo
porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih
ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna
sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost
20.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki
bo dodeljen, znaša 500 EUR, pri sofinanciranju zavarovalnih premij znaša 50 EUR,
največji znesek pri investicijah v primarni
proizvodnji in pri investicijah v dopolnilno
dejavnost in trženje pa 10.000 EUR.
3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje
3.1. Upravičenci do sredstev:
– do sredstev za izvedbo programov ali
investicij so upravičene pravne in fizične
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Sežana in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Sežana,
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
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kmetijstva in prehrane na območju Občine
Sežana.
3.2. Splošni pogoji za financiranje
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki
so že pridobili državno pomoč za isti namen
oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti
določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se sredstev
ne odobri.
Prosilci morajo predložiti:
– podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej,
– realno, strokovno oceno upravičenih
stroškov – načrt ali predračun, račun izdan
v tekočem letu,
– izjavo o kumulaciji sredstev,
– če prosilec ni lastnik zemljišča, mora
dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za
dolžino najema najmanj 5 let,
– izjavo o resničnosti podatkov,
– mnenje Kmetijske svetovalne službe
pri investicijah.
Vloga upravičenca mora biti popolna.
Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in
priloge.
Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku
(8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne.
4. Ukrepi
4. A Skupinske izjeme
4. A 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega
gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%;
– najvišji skupni znesek za posamezno
naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko
znaša do 50% vrednosti naložbe.
Upravičenci do pomoči:
– so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana, so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo enoto
rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah). V primeru obnove vinograda so upravičenci pridelovalci, ki so vpisani v register
pridelovalcev grozdja in vina in so obnovili
vinograd v skladu z uredbo o uravnavanju
vinogradniških površin.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za:
1. posodabljanje kmetij,
2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč.
4. A 1.1. Posodabljanje kmetij
Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko
in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega
nasada (vinograd, sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže
za ograjo nakup večletnega sadilnega material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
10% upravičenih stroškov naložbe, če gre
za zaokrožitev kompleksa,

– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih živinorejskih objektov (razen
gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme,
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo za najmanj 5
let ali soglasje solastnika,
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti,
– za namen ureditve trajnega nasada
– vinograda minimalno število 500 trt, potrebno je izpolnjevati pogoje skladne z veljavno uredbo o uravnavanju vinogradniških
površin (dokazilo o vpisu v register, odločba
o dodelitvi pravice za obnovo vinograda in
dovolitvi obnove vinograda, potrdilo o namenski rabi zemljišča – lokacijska informacija, za sadovnjake veljajo državni predpisi
in zasaditev na sadjarskih legah, v primeru
nakupa zemljišča overjeno kupoprodajno
pogodbo),
– pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi:
– govedoreja – 10 GVŽ,
– prašičjereja – 10 plemenskih svinj
oziroma 25 pitancev,
– drobnica – 50 živali,
– predračun, račun oziroma dokazilo o
plačilu stroškov za nakup opreme,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe,
– za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno
pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih
površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK).
4. A 1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Upravičeni stroški:
– stroški ureditve pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha,
– najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ
na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha,
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice),
– posestni list ali najemna pogodba,
sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da
upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje
lastnika ali solastnika,
– načrt, račun oziroma dokazilo o plačilu
stroškov za nakup opreme,
– pozitivno mnenje kmetijske svetovalne
službe.
4. A 2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Upravičeni stroški:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov
vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb
porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske
Skupnosti;
– stroški za uvajanje dobre higienske
prakse na kmetijah.
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Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč se dodeli do 100% dejansko
nastalih stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– so izvajalske organizacije, ki opravljajo
dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato
ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je
pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine,
in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov
za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve.
Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi
storitve, dokazila o plačilu stroškov, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
z območja Občine Sežana.
4. A 3. Zagotavljanje tehnične podpore
Upravičeni stroški:
– Na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu,
gradiva za udeležence, stroški strokovnih
ekskurzij ipd.
– Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih
biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do
250 EUR na nagrado in zmagovalca).
– Publikacije, kot so katalogi ali spletišča,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji
(kritje stroškov priprave in tiska katalogov,
kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja
internetne strani).
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% stroškov
v obliki subvencioniranih storitev in ne sme
vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci do pomoči:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane na območju občine,
pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme
biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za
zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na
področju kmetijstva na območju občine in
zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem
kmetijskim gospodarstvom na območju občine.
Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi
storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno
ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila
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o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z
območja Občine Sežana.
Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša do 5.000 EUR.
4. A 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni;
– sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere.
Bruto intenzivnost pomoči:
– skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev ter pravne osebe, ki imajo površine in sedež na
območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev:
– veljavna zavarovalna polica.
4. B Pomoči »de minimis«
4. B 1 Tehnična pomoč
Upravičeni stroški:
– pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja
(kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme.
Bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 50% upravičenih
stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo
sedež na območju Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter
obdelujejo 1 ha vinograda.
Pogoji za pridobitev: računi za dobavljeno opremo od 1. 1. 2007 do konca razpisa.
4. B 2.1 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava
kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji)
in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji,
izven kmetije).
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev
Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo:
– minimalno 4,5 GVŽ,
– minimalno število čebeljih družin 50,
– fotokopijo dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno
leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni
registrirana,
– načrt s popisom del in opreme v skladu
z veljavno zakonodajo,
– plan ter finančno konstrukcijo izvedbe
investicije,
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– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije,
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007
do konca razpisa,
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
4. B 2.2 Promocija in trženje proizvodov
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja kmetijskih
proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave).
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti,
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007
do konca razpisa.
4. B 2.3 Izobraževanje in usposabljanje
na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja
Upravičeni stroški:
– stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije
povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij,
– stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem,
– stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem.
Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev,
– račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007
do konca razpisa.
4. B 2.4. Pokrivanje operativnih stroškov
transporta iz odročnih krajev
Upravičeni stroški:
– operativni stroški tovornega prevoza
za/kilometer – do 100%.
Upravičenci do pomoči:
– pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti tovornega prevoza
ali
– v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih tran-

sportih na odročnih območjih, z navedbo
razdalj za obdobje od 1. 1. 2007 do konca
razpisa,
– seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za
katerega so namenjena sredstva po tem
javnem razpisu je proračunsko leto 2007.
Sredstva se bodo dodelila najkasneje do
20. 11. 2007.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je 15. dan do 12. ure
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Kot
pravočasne vloge se štejejo vloge oddane
osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana,
v sprejemno pisarno (soba št. 10). Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.
Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano
dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom
Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – Skupinske
izjeme, ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de
minimis – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v
sprejemno pisarno (soba št. 10) ali po pošti.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za
več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji
kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv
in polni naslov prijavitelja.
7. Pregled in ocenitev vlog: komisija bo
odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku
razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne
vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso
dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa
zavrne.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je do 15. 11. 2007.
9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni (soba št.
10) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na
Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Sežana: www.
sezana.si, rubrika razpisi.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine
Sežana, Partizanska c. 4, soba 66a ali na
tel. 05/731-01-20; kontaktna oseba je Vida
Rojc.
Občina Sežana
Št. 671-104/2007
Ob-28362/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana
št. 671-104/2007 z dne 28. 9. 2007 Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2008
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2008.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni
občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne;
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– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne
velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: Naučimo se plavati, Zlati sonček,
Krpan in šolska tekmovanja;
– da imajo društva urejeno evidenco
članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska
dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost.
3. Sofinanciranje investicijskih nalog:
– sofinancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške
funkcionalnega obratovanja ter nabava in
obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– izdelana mora biti natančna finančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek finančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji sofinanciranja
Izbrani programi bodo sofinancirani na
podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini
Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska
sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov (točka 2.) in
programov investicijskih nalog na področju
športa (točka 3.) za leto 2008 bo opredeljena v sprejetem proračunu.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.

Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
petka, 30. novembra 2007 na naslov Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj - prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2008,
št. 671-104/2007«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po sprejetju proračuna za leto
2008.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper ter od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3,
Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri
Alešu Šepec (tel. 05/6146-019, e-mail:
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne
občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper
Št. 610-75/2007
Ob-28363/07
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) in sklepa župana št.
610-75/2007 z dne 28. 9. 2007, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2008 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v
Mestni občini Koper za leto 2008.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov/projektov
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture
in niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
Prireditve v Mestni občini Koper niso
predmet tega razpisa.
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2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper sofinancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, filma
in videa, plesa, literature, multimedialnih
projektov;
– reproduktivna kinematografija;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– sofinanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire financiranja;
– da imajo nosilci programa/projekta
večletne (vsaj dveletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske
in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2008.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper;
– programi/projekti z večletnim delovanjem;
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualni, inovativne pristope;
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini;
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje kulturnih programov/ projektov v letu 2008 je višina proračunskih
sredstev v letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov oziroma
projektov bo opredeljena s proračunom za
leto 2008.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na razpisnem obrazcu soglašati s preverja-
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njem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in
sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
petka, 30. novembra 2007 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
kultura 2008 št. 610-75/2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna Mestne občine Koper za leto 2008.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 410-235/2007
Ob-28364/07
Na podlagi sklepa župana št.
410-235/2007 z dne 28. 9. 2007, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne
občine Koper v letu 2008.
Pod A) bodo sofinancirani programi, ki
so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
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– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Pod B) bodo sofinancirani programi z
naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– spodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje
odliva intelektualnega potenciala iz Mestne
občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
Predmet sofinanciranja po tem razpisu
tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet
javnega razpisa za sofinanciranje prireditev
v Mestni občini Koper za leto 2007.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2008;

– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih finančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A) se
zahtevajo večletne (vsaj dveletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
pod A):
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
pod B):
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2008 je višina proračunskih sredstev
v letu 2007.
Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2008.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak
posamični program izpolniti ločen obrazec.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
30. 11. 2007 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B
z oznako:
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pod A: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov
za otroke v Mestni občini Koper za leto 2007
št. 410-235/2007«;
pod B: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za
leto 2007 št. 410-235/2007«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna za leto 2008.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 410-236/2007
Ob-28365/07
Na podlagi sklepa župana št. 410-236/07
z dne 28. 9. 2007 Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih organizacij in drugih
društev in združenj, ki niso predmet
drugih razpisov v Mestni občini Koper
za leto 2008 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
A. programov veteranskih organizacij,
B. drugih društev in organizacij, ki niso
predmet drugih razpisov Mestne občine Koper.
Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti),
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2008;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.

3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2008 je višine proračunskih sredstev
v letu 2007. Dokončna višina sredstev za
sofinanciranje programov bo opredeljena s
proračunom za leto 2008.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več
programov, mora za vsak posamični program
izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila,
ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do petka, 30. novembra 2007. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani
Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis
– Drugo 2008, št. 410-236/2007. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna
za leto 2008.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/664-62-39.
Mestna občina Koper
Št. 181-43/2007
Ob-28366/07
Na podlagi sklepa župana št.
181-43/2007, z dne 28. septembra 2007,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov in akcij
promocije zdravja v Mestni občini
Koper za leto 2008
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov in akcij promocije zdravja v Mestni občini
Koper za leto 2008, s katerimi se dosega
večjo obveščenost, boljše razumevanje in
dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Prednost bodo imeli projekti,
ki se bodo izvajali ob razglašenih dnevih
zdravja in v okviru Tedna mobilnosti od 16
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do 22 septembra in so usklajeni z Lokalnim programom promocije zdravja v MOK
2005-2007.
Sofinancirani bodo izključno projekti in
akcije, ne pa celoletni program.
Prednostna področja so:
A. Izboljšanje samopodobe in krepitev
duševnega zdravja otrok in mladostnikov
ter odraslih,
B. Promocija zdravja starostnikov,
C. Promocija zdrave prehrane za vse
starostne skupine,
D. Informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.
Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa
niso sredstva za vzdrževanje in investicije v
prostor in opremo za dejavnost.
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov in akcij promocije zdravja, ki se bodo
izvajali izključno na območju Mestne občine
Koper in sicer društev, zavodov, ustanov ali
drugih organizacij, ki delujejo na nepridobitveni osnovi. Osnovni cilj razpisa sredstev je
dvigovanje ozaveščenosti na področju promocije zdravja. Zato so izbrani predlagatelji
dolžni udeležiti se javne predstavitve sofinanciranih projektov in akcij, ki bo organizirana decembra 2008 v prostorih MOK. Podrobnejši vsebinski okvir predmeta razpisa
je opredeljen v okviru javnega razpisa.
Izbirali bomo le projekte in aktivnosti izvajalcev, ki so vključeni v katalog projekta
Koper-zdravo mesto in so pridobili pravico
do uporabe logotipa projekta.
2. Merila:
– pomen projekta za promocijo zdravja,
– stopnja medijskega doseganja populacije,
– način vključevanja ciljne populacije,
– kakovost projekta,
– finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– reference izvajalca projekta,
– raven (obseg) projekta.
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna
komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2008 je višina
proračunskih sredstev v letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2008.
6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 15. novembra 2008. Za
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zaključek projekta se šteje, ko sofinancer
potrdi končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor
prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak
posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s
strani pooblaščenih oseb sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, Koper, najkasneje do
petka 30. novembra 2007.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: Ne odpiraj – vloga
»Razpis za sofinanciranje projektov in akcij
promocije zdravja v Mestni občini Koper za
leto 2008«, številka:181-43/2007,
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in
je tudi ne bo obravnaval.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2008.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 354-348/2007
Ob-28367/07
Na podlagi sklepa župana št.
354-348/2007, z dne 28. septembra 2007,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij
in projektov ter akcij in projektov za
urejenost krajev v Mestni občini Koper
za leto 2008 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet, namen in cilji razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih ak-
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cij in projektov ter akcij in projektov za urejenost krajev v Mestni občini Koper za leto
2008, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje vsebin in krepitev
ozaveščenosti na področju varstva okolja in
narave z namenom prispevati k doseganju
ciljev varstva okolja, skladnih z Resolucijo
o Nacionalnem programu varstva okolja, s
Programom varstva okolja za Slovensko Istro 2006–2010 in večja urejenost krajev v
Mestni občini Koper.
Prednost bodo imeli projekti, ki se bodo
izvajali ob razglašenih okoljskih dnevih (npr.
dan zemlje, dan vode itd.) in v okviru Tedna
mobilnosti od 16. do 22. septembra.
Predmet sofinanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za dejavnost.
Vsebina javnega razpisa je razdeljena v
dva sklopa:
A. Sofinanciranje projektov promocije
varstva okolja v letu 2008
Občina bo predvsem sofinancirala naslednje vrste aktivnosti:
– organiziranje in izvedbo izobraževalno-ozaveščevalnih aktivnosti, in sicer posvetov, delavnic, okroglih miz, razstav ter
natečajev (rezultat mora biti konkreten,
uporaben izdelek, ki bo na razpolago širši
javnosti);
– pripravo, prevod, priredbo in izdajo poljudnih ozaveščevalno-izobraževalnih publikacij ter drugega promocijskega materiala
(zgibanke, plakati, priročniki, CD-ji, DVD-ji,
VHS kasete, igralni pripomočki ...);
– vzpostavitev interaktivnih spletnih strani;
– pripravo in izvedbo vzgojno-izobraževalnih aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih
programih …
B. Sofinanciranje projektov urejenosti
krajev v letu 2008
Občina bo sofinancirala naslednje vrste
aktivnosti:
– urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične
signalizacije in podobno.
2. Merila
· Sklop A in B:
– pomen projekta za promocijo varstva
okolja oziroma kraja,
– kakovost projekta,
– finančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– interdisciplinarnost projekta (partnersko sodelovanje),
– doseganje ciljnih skupin razpisa,
– reference vlagatelja (izvajalca).
3. Ocenjevanje vlog
Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo
primernega zneska sofinanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov sofinanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo.
Izločitveno merilo:
– kolikor je projekt neskladen s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna
komisija vlogo izloči in je ne ocenjuje.

Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o
zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in
imajo uradni sedež na ozemlju Republike
Slovenije.
5. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
razpisanih sredstev za leto 2008 je višina
proračunskih sredstev v letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za
leto 2008.
6. Rok izvedbe: projekti morajo biti končani najkasneje do 30. novembra 2008. Za
zaključek projekta se šteje, ko sofinancer
potrdi končno poročilo o izvedbi projekta.
7. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za
vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena v
razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati
s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
sofinancerja.
8. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Ne glede na način prenosa morajo vloge
prispeti v sprejemno pisarno Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najkasneje
do petka 30. novembra 2007.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Koper www.
koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani
lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti navedeno:
– vidna označba: »Ne odpiraj – vloga
»Javni razpis sofinanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in
projektov ter akcij in projektov za urejenost
krajev v Mestni občini Koper za leto 2008«,
št. 354-348/2007,
– sklop javnega razpisa, na katerega se
vlagatelj prijavlja (A, B),
– točen naslov vlagatelja,
– naslov MOK.
V vsaki oddani zaprti ovojnici je lahko
samo ena vloga.
Če kuverta, ki vsebuje vlogo, ne bo pravilno označena (z vsemi elementi, ki so navedeni zgoraj), je sofinancer ne bo odprl in
je tudi ne bo obravnaval.
Nepravočasno predložene vloge, nepravilno izpolnjene in označene, kot tudi pravilno predložene vloge, ki bodo obravnavane
in ne bodo izbrane za sofinanciranje, bodo
arhivirane pri sofinancerju in bodo čez dve
leti dane v uničenje. Vlagatelj lahko s pisno
zahtevo zahteva vrnitev njegove (nesofinancirane) vloge.
9. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
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veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2008.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 322-338/2007

Ob-28368/07

Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06)
ter sklepa župana, št. 322-338/2007 z dne
28. 9. 2007, Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Koper v letu
2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni
občini Koper v letu 2008.
2. Pogoji in merila
Na javni razpis se lahko prijavijo izključno turistična društva:
– ki so registrirana in imajo sedež na
območju Mestne občine Koper,
– katerih delovanje turističnega društva
je vezano na območje Mestne občine Koper,
– ki so sodelovala v letu 2007 in bodo
sodelovala pri aktivnostih, ki jih organizira
Mestna občina Koper v letu 2008,
– ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine
Koper,
– ki ne bodo prejele sredstev za prijavljene aktivnosti iz drugih virov Mestne občine
Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala
delovanja turističnih društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
– rednem delovanju društva, kot so skupna srečanja članov društva, delovni sestanki in podobno,
– izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno,
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljene širši
javnosti,
– vključevanju v aktivnosti in prireditve
Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper iz naslova tega
javnega razpisa, ne bo sofinancirala izvedbo
in usklajevanje prireditev ter sofinancirala
projektov investicijske narave.

Št.

Merila za izbor vlog:
1. Usklajenost vsebine prijave s predmetom
razpisa

do 10 točk

2. Kakovost vsebine prijave

do 30 točk

3. Finančni načrt

do 30 točk

4. Reference izvajalca
projekta
5. Drugo

do 100 točk
do 20 točk

Merila na podlagi katerih bo strokovna
komisija ocenjevala prijave, so podrobneje
opredeljena v 3. točki razpisne dokumentacije.
Turistična društva, ki ne bodo dosegla
praga 60% vseh točk od 190 možnih, po
zgoraj navedenih merilih javnega razpisa
ne bodo upoštevana pri nadaljnjem postopku dodeljevanja sredstev za sofinanciranje
delovanja turističnih društev.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so v letu 2007 sodelovala v aktivnostih in projektih, ki jih je organizira Mestna občina Koper.
3. Okvirna višina sredstev: okvirna višina
razpisanih sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev znaša 46.000,00
EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev bo opredeljena s proračunom za leto 2008.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
6. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
30. 11. 2007 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper,
pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj, št. 322-338/2007«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo
pravilno označene in pravočasno oddane.
Neveljavne prijave ne bodo obravnavane.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 7. december
2007 ob 9. uri v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na
zahtevana dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni
od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se
vloga zavrže kot nepopolna.
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Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v
času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper, tel. 05/66-46-217, vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 122-130/2007
Ob-28369/07
Na podlagi sklepa župana, št.
122-130/2007 z dne 28. 9. 2007, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Koper za leto
2008
I. Predmet razpisa je sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2008.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov
tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi usposabljanja prostovoljcev
za pomoč ogroženim posameznikom in družinam.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za sofinanciranje programov socialnega varstva
– pod točko a – humanitarna društva,
– pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
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dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno sofinanciranje programa s strani drugih sofinancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. finančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo sofinancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, v katerih so izvajalci tudi prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2008 je višina proračunskih sredstev v
letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov socialnega varstva bo
opredeljena s proračunom za leto 2008.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2008, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak posamezni program prijaviti na svojem
obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
30. novembra 2007 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v
letu 2008, št. 122-130/2007«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2008.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2008, s katerimi bodo določeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
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Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno), vsak dan v času uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine
Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 32200/022/2007
Ob-28487/07
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v
Občini Ig objavlja Občina Ig
javni razpis
za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
turizma in gostinstva v Občini Ig v letu
2007
I. Ime in naziv neposrednega proračunskega uporabnika: Občina Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig v letu 2007.
III. Višina sredstev: skupna višina razpisanih sredstev iz občinskega proračuna v
letu 2007 znaša 33.000,00 EUR. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna in po pravilu »de minimis«.
IV. Upravičenci
Upravičenci do sredstev so:
– mikro in majhne gospodarske družbe
po klasifikacije iz 55. člena ZGD-1,
– fizične osebe, ki imajo status podjetnika po 71. členu ZGD-1,
– fizične osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj za opravljanje dejavnosti, oziroma so pri pristojnem
sodišču vložile priglasitveni list za vpis v
sodni register podjetnikov ali so predložile
vse predpisane dokumente za ustanovitev
gospodarske družbe.
Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s
sedežem na območju Občine Ig.
V. Splošni pogoji za pridobitev sredstev
Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene:
– za začetne investicije v osnovna in
obratna sredstva in za investicije v razširjanje osnovne dejavnosti gospodarskega
subjekta in za razvoj novih produktov in
storitev,
– za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, predvsem pa za usmerjanje naložb v turizem, zlasti v izgradnjo, izdelavo
in trženje vseh vrst turistične infrastrukture,
dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev, dvig ponudbe nastanitvenih kapacitet,
– za promocijo občinskih gospodarskih
družb in podjetnikov, ki se ukvarjajo z razvojem turizma in gostinstva ter za izboljšanje
njihove konkurenčne sposobnosti.
Strošek davka na dodano vrednost ni
upravičen strošek za dodeljevanje sredstev.
Do sredstev niso upravičene gospodarske družbe in podjetniki, ki so v stečajnem
postopku, v postopku prisilne poravnave, v
likvidacijskem postopku, ali imajo več kot
trideset dni blokiran svoj poslovni račun ali

nimajo plačanih vseh javnih dajatev in prispevkov.
Kot upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih
računov, pogodb brez DDV.
Vlagatelj lahko na javni razpis vloži samo
eno vlogo.
Vlagatelj mora podati izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsebina prijave je določena v razpisni
dokumentaciji.
Namensko porabo sredstev spremlja in
preverja občinska uprava Občine Ig. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila.
VI. Merila za izbor
Merila za dodelitev sredstev pomoči na
podlagi priglasitvene sheme »Subvencije v
razvoj turizma v Občini Ig (št. priglasitve
M001-5874769-2007) so:
1. Lokalni vidik lokacije turistične infrastrukture glede na strategijo občine – skupaj
do 55 točk
– ohranjanje značilne vaške stavbne
dediščine stavbe(zunanjost, notranjost) do
10 točk,
– ohranjanje etnološke dediščine do
10 točk,
– projekt je pomemben za promocijo občine in razvoj turizma do 20 točk,
– izboljšuje turistično – gostinsko ponudbo in nočitvene kapacitete v občini do
15 točk.
2. Tržna naravnanost in donosnost projekta – skupaj do 45 točk
– odpiranje novih delovnih mest do
10 točk,
– vlaganje v promocijo turistično – gostinskih izdelkov in storitev do 10 točk,
– upravičenec še ni prejel druge podpore
javnih sredstev do 10 točk,
– projekt je finančno stabilen do
15 točk.
Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti
maksimalno 100 točk. Merila so določena v
točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in
skupnega števila točk ovrednotenega programa.
VII. Vsebina vloge
Vlagatelj izpolni in odda vlogo na razpisnem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig
za leto 2007«, ki jo dobijo na sedežu Občine Ig ali na internetni strani http://www.
obcina-ig.si/.
Prijava mora poleg razpisne dokumentacije vsebovati tudi vse zahtevane priloge
oziroma dokazila:
– izpisek iz sodnega registra pristojnega
sodišča za gospodarske družbe ali potrdilo
pristojne davčne uprave za podjetnika, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– bilanco uspeha in stanja za preteklo
finančno leto za gospodarske družbe,
– potrdilo o plačanih prispevkih in javnih
dajatvah, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– v postopkih gradnje ali adaptacije
poslovnih prostorov izdano pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma dokumentacijo v skladu s področno zakonodajo,
– za nakup osnovnih sredstev ali opreme, račune ali kupoprodajne pogodbe.
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VIII. Odpiranje in obravnavanje vlog
Vloge bo odpirala pristojna občinska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje prejetih
vlog bo opravila komisija najkasneje v roku 14
dni po zaključku razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, prepozno prejete vloge, vloge, ki bodo ekološko sporne ali bodo
brez realne možnosti za realizacijo projekta,
bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Za oceno upravičenosti posamezne vloge
se uporablja Pravilnik o dodeljevanju sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig in merila, ki so sestavni del razpisa.
Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
zaključka razpisa s sklepom župana in istočasno pozvani k podpisu pogodbe.
Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o dodeljevanju sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja turizma
in gostinstva v Občini Ig za leto 2007 kjer se
opredelijo medsebojne obveznosti. Če vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva, ne bo
podpisal pogodbe v določenem roku se šteje
kot, da je vlagatelj odstopil od pogodbe in od
odobrenih sredstev.
Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo
v roku 8 dni od prejema sklepa kjer mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet
pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje
vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlagatelji. O pritožbi
odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
XI. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu
RS, do izteka prijavnega roka dosegljiva na
spletni strani Občine Ig http://www.obcina-ig.si/
ali na sedežu Občine Ig v času uradnih ur. Vse
dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo
zainteresirani na sedežu občine vsak delovni
dan na tel. 01/280-23-18.
X. Rok za oddajo vlog
Javni razpis se zaključi 9. 11. 2007. Vloge
se bodo sprejemale po zaporedju predložitve
popolnih vlog, vendar najkasneje do vključno
9. 11. 2007. Vse vloge, ki bodo posredovane
po tem roku, se bodo zavrnile.
Prijave je potrebno poslati z oznako »Javni
razpis dodeljevanje sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja turizma in
gostinstva v Občini Ig v letu 2007« na naslov:
Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, priporočeno ali osebno.
Občina Ig
Št. 322-337/2007
Ob-28569/07
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) ter
Sklepa župana št. 322-337/2007 z dne 28. 9.
2007, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje prireditev s področja
kulture, turizma, športa, otrok in mladine
v Mestni občini Koper
v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje prireditev s področja kulture, turizma,
športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper
v letu 2008.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali
več področij navedenih v javnem razpisu.

Predmet javnega razpisa niso:
– športna tekmovanja, ki niso namenjena
širši javnosti in ki niso rekreacijske narave,
– otvoritve razstav in same razstave, kot
samostojni dogodki,
– aktivnosti krajevnih skupnosti, osnovnih
in srednjih šol, oziroma drugih organizacij, ki
jih Mestna občina Koper sofinancira direktno
iz proračuna,
– prijavljene prireditve, ki se odvijajo kot
del drugega večjega dogodka (posamezne
prireditve znotraj večjega dogodka se bo sofinanciralo preko sofinanciranje krovne prireditve),
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– obletnice in proslave organizacij, ki so
v prvi vrsti namenjena svojim članom in ne
širši javnosti,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, simpoziji, kot samostojni dogodki,
– aktivnosti, ki so že prejela sredstva za
sofinanciranje s strani Mestne občine Koper,
– prireditve, ki se izvajajo v starem mestnem jedru v času pustovanja, rumene noči,
novoletnih prireditev in v času Dnevi kmetijstva Slovenske Istre oziroma drugih prireditev,
za katere je bil posebej objavljen javni razpis,
saj so navedene prireditve že sofinancirane s
strani Mestne občine Koper,
– programi gostinskih lokalov, ki se izvajajo
v lastnih prostorih,
in kot take niso upravičene do dodelitve
sredstev po tem javnem razpisu.
Mestna občina Koper ne bo sofinancirala
vaških veselic oziroma prireditev, t. i. šager, ki
bodo vključevale le večerni koncert oziroma
večerno dogajanje, temveč morajo za pridobitev sredstev iz tega razpisa vključevati tudi
aktivnosti, ki pomenijo oživitev starih običajev
in kulturno identiteto kraja ter druge spremljajoče aktivnosti.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– registrirane fizične osebe,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter
– drugi subjekti,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture,
turizma, športa, otrok in mladine in niso redno
financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene: krajevne skupnosti, fizične osebe in tisti
javni zavodi, ki jih Mestna občina Koper sofinancira iz proračuna.
Do sredstev ne bodo upravičeni tisti prijavitelji, ki na promocijskih materialih prireditve ne
bodo objavili logotipa Mestne občine Koper ali
ne bodo navedli, da je prireditev sofinancirala
Mestna občina Koper.
Do sredstev prav tako ne bodo upravičeni
tisti prijavitelji, ki h končnemu poročilu ne bodo
predložili izvoda letaka ali plakata oziroma
drugega promocijskega materiala ali članka o
izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali
spletnem mediju.
Mestna občina Koper bo sofinancirala prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2008;
– ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge
vire financiranja;
– ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;
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– ki v letu 2008 ne bodo sofinancirane iz
drugih finančnih virov Mestne občine Koper;
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in športno ponudbo mesta;
– katerih vsebina je vezana na področja, ki
so predmet razpisa.
Za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev bodo uporabljena naslednja
merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve:
– kakovost prireditve;
– realnost izvedbe prireditve;
– namembnost prireditve (široki, jasno
opredeljeni množici članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper);
– inovativnost prireditve.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi);
– ima zagotovljene druge, realne vire sofinanciranja prireditve.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
1. kvalitetno in redno delo na področju
izvajanja prireditev oziroma na področjih, ki
so predmet javnega razpisa;
2. kakovost doslej realiziranih prireditev.
Prednostno bodo sofinancirane prireditve,
ki:
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno
identiteto kraja;
– pomenijo obogatitev ponudbe v Mestni
občini Koper oziroma Slovenski Istri;
– pomenijo oživitev starih običajev;
– imajo posreden ali neposreden vpliv na
spodbujanje turizma v Mestni občini Koper;
– so namenjene širši javnosti v občini;
– spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih;
– povezujejo več organizacij k skupni izvedbi;
– vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij in
– katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje
na področju izvajanja prireditev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto
2008 znaša 309.000,00 EUR. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje prireditev bo
opredeljena s proračunom za leto 2008.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila z vsemi
zahtevanimi prilogami.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja
več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih
(zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k
ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati
zahtevanih prilog in dokazil). Prijavitelj mora s
podpisom izjave na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe prora-
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čunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene
osebe občine.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 30. novembra 2007, za prireditve, ki
se izvajajo od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008,
– do 7. januarja 2008, za prireditve, ki se
izvajajo od 1. februarja 2008 do 31. decembra 2008,
– do 10. marca 2008, za prireditve, ki se
izvajajo od 1. aprila 2008 do 31. decembra
2008,
– do 2. junija 2008, za prireditve, ki se izvajajo od 1. julija 2008 do 31. decembra 2008,
– do 8. septembra 2008, za prireditve, ki
se izvajajo od 1. oktobra 2008 do 31. decembra 2008,
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in
sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – 322-337/2007,
prireditev«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
7. Datum odpiranja prijav in obveščanje o
izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo do dne 7. decembra
2007 ob 13. uri, 11. januarja, 14. marca, 6. junija in 12. septembra 2008 ob 13. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper. Pri odpiranju prijav bo
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v
roku 10 dni od odpiranja prijav pozove pisno
ali ustno prijavitelja, da vlogo v določenem
roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave
ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po
sprejemu odločitve, razen za prijave oddane
v razpisnem roku decembra 2007, za katere
bodo obvestila o izidu izdana v roku 30 dni od
dneva uveljavitve proračuna Mestne občine
Koper za leto 2008.
Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani
prijavitelji dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo zainteresirani na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-62-17.
Mestna občina Koper
Št. 322-339/2007
Ob-28570/07
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) ter
Sklepa župana št. 322-339/2007 z dne 28. 9.
2007, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje investicijskih vlaganj v
turistično infrastrukturo v Mestni občini
Koper za leto 2008
1. Predmet razpisa: je sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo v
Mestni občini Koper za leto 2008.
2. Pogoji in merila
Pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki:
– so registrirane in imajo sedež na območju Mestne občine Koper,
– katerih investicija je vezana na območje
Mestne občine Koper in povezana s spodbujanjem turizma,
– niso prejela sredstev za prijavljeno investicijo, iz drugih virov Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper bo sofinancirala izključno investicijska vlaganja vezana na:
– nabavo in montažo turistične infrastrukture za razgledne točke (koši, klopce, mize),
– nabavo in montažo turističnih informativnih tabel ter drugih turistično označevalnih
tabel.
Za posamezno investicijo lahko prijavitelj
prejme sredstva v višini do 5.000 EUR za sofinanciranje investicije, lahko pa posamezen
prijavitelj prijavi več različnih investicij. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti prijavitelji, ki sami zagotavljajo višji delež financiranja
celotne vrednosti investicije.
Krajevne skupnosti Mestne občine Koper
niso upravičene do dodelitve sredstev iz tega
razpisa.
Merila
Za ocenjevanje posameznih investicijskih
vlaganj v turistično infrastrukturo bodo uporab
ljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene investicije:
– ima postavljene jasne cilje;
– kakovost predložene prijave;
– realnost izvedbe prijavljene investicije.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in
odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni vsi prihodki, stroški, razviden je namen
odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi);
– zagotovljeni drugi, realni viri sofinanciranja prijavljene investicije.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– kvalitetno izvedeno delo na področjih, ki so predmet javnega razpisa;
– kakovost doslej realiziranih projektov.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za leto
2008 znaša 50.000,00 EUR. Dokončna višina
sredstev za sofinanciranje investicijskih vlaganj v turistično infrastrukturo bo opredeljena
s proračunom za leto 2008.
Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po predložitvi končnega poročila o
realizaciji vlaganj z dokazili izvedene investicije.

4. Rok porabe sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v letu 2008 v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
Rok za izvedbo projektov, porabo odobrenih sredstev in posredovanje zahtevkov in poročil je 26. november 2008.
5. Vsebina prijave: prijava na javni razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa s strani pooblaščene
osebe občine.
6. Rok za predložitev prijav
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje:
– do 30. novembra 2007,
– do 30. maja 2008* (kolikor vsa sredstva
ne bodo razdeljena v prvem prijavnem roku),
– do 30. september 2008* (kolikor ostajajo sredstva iz prvega in drugega prijavnega
roka),
na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in
sicer v času uradnih ur.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – št. 322-339/2007«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na
hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne
prijave ne bodo obravnavane.
* Kolikor bodo v prvem razpisnem roku vsa
sredstva razdeljena in prijavljene investicije
dejansko realizirane, sta druga dva razpisana
prijavna roka brezpredmetna.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
Odpiranje prijav bo dne 7. decembra
2007 ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper. *V primeru drugega razpisnega roka,
bo odpiranje prijav 6. junija 2008 ob 10. uri,
v primeru tretjega roka pa 3. oktobra 2008
ob 10. uri, v prostorih Turistične organizacije
Koper. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na
zahtevana dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni
od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v
tem roku prijave ne dopolni, se vloga zavrže
kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po sprejemu odločitve.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo
v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (tel. 05/664-62-17) vsak dan v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Št. 47804-14/2007
Ob-28579/07
Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, na podlagi Sklepa Vlade RS, št.
47803-822/2007/4 z dne 16. 10. 2007 in
skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), objavlja
javno dražbo
1. Organizator javne dražbe: Republika
Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje:
Parc. št. 425 – stanovanjska stavba in
dvorišče v izmeri 512 m2, parc. št. 426 –
travnik v izmeri 496 m2, parc. št. 427- pašnik v izmeri 940 m2, in parc. št. 428 – njiva
v izmeri 479 m2, na naslovu Strunjan 10,
vse k.o. Portorož. V naravi nepremičnine
predstavljajo protokolarni objekt z zemljišči.
Objekt sestoji iz pritličja in nadstropja, skupne površine 156,44 m2. V pritličju se nahajajo hodnik s stopniščem, WC, kurilnica,
sprejemnica s kuhinjo in jedilnico ter ena
garsonjera s sobo, kuhinjo z jedilnico in sanitarnim prostorom, skupne površine 75,42
m2. V nadstropju so urejene tri garsonjere,
vsaka ima sobo s sanitarnim prostorom. V
dveh sobah je tudi balkon. Skupna površina
nadstropja znaša 81,02 m2. Neto površina
vile je ocenjena na 156,44 m2. Leto izgradnje objekta je 1930.
Na nepremičninah obstajata predkupni
pravici in sicer:
– na parc. št. 425, 426 in 427, vse k.o.
Portorož obstaja predkupna pravica skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine
Piran, kjer ima občina predkupno pravico v
skladu z Zakonom o urejanju prostora. Občina Piran je izdala sklep št. 3501-1022/2006
z dne 15. 1. 2007, da ne bo uveljavljala
predkupne pravice;
– na parc. št. 428 k.o. Portorož obstaja
predkupna pravica po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih.
Parc. št. 425., 426., 427 in 428 vse k.o.
Portorož se na javni dražbi prodajajo kot celota s tem, da cena za parc. št. 425., 426. in
427 vse k.o. Portorož predstavlja 84%, cena
za parc. 428. k.o. Portorož pa 16% najvišje
ponujene cene. Prodajalec bo z najugodnejšim dražiteljem sklenil pogodbo za parc. št.
425., 426 in 427 vse k.o. Portorož v roku 15
dni po končani javni dražbi. Za parc. št. 428
k.o. Portorož pa bo najugodnejši dražitelj
sprejel ponudbo v skladu z določili Zakona o
kmetijskih zemljiščih pred pristojno upravno
enoto. Sprejem ponudbe je bistvena sestavina sklenjene kupoprodajne pogodbe za
parc. št. 425., 426. in 427 vse k.o. Portorož.
Prodajalec dalje naznanja, da kolikor se bo
pojavil predkupni upravičenec za parc. 428,
k.o. Portorož bo v skladu z določili Zakona
o kmetijskih zemljiščih sklenil pogodbo s
predkupnim upravičencem, najugodnejšemu dražitelju pa bo vrnjen sorazmerni del
(16%) vplačane varščine. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic
in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve
pogodbe za parc. št. 428, k.o. Portorož, če

je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih
zemljiščih.
Predkupni upravičenci lahko uveljavljajo
predkupno pravico pod enakimi pogoji kot
drugi ponudniki.
V primeru, da predkupni upravičenec ponudi ponudbeno ceno za parc. št. 428, k.o.
Portorož se proda parc. št. 428, k.o. Portorož predkupnemu upravičencu po ceni, ki
predstavlja 16% najvišje ponujene cene na
javni dražbi za parc. št. 425., 426., 427 in
428 vse k.o. Portorož.
Najugodnejši ponudnik na javni dražbi
mora sprejeti ponudbo nakupa, parc. št. 428
k.o. Portorož v skladu z določili Zakona o
kmetijskih zemljiščih pred podpisom pogodbe za parc. št. 425., 426 in 427 vse k.o. Portorož. Kolikor ponudbe ne sprejme, izgubi
vplačano varščino.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je
predmet prodaje je izklicna cena 1.320.000,00
EUR, najnižji znesek višanja je 15.000,00
EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z
nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe,
za parc. št. 428, k.o. Portorož pa v roku 8
dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi
pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po sklenitvi in notarski overitvi pogodbe ter plačilu kupnine. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, ima
prodajalec pravico za parc. št. 425., 426., in
427 vse k.o. Portorož odstopiti od pogodbe,
za parc. št. 428 k.o. Portorož pa zaračunati
zakonite zamudne obresti.
7. Datum, kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo potekala dne 7. 11. 2007 na Generalnem sekretariatu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, 2. nadstropje, soba 109,
z začetkom ob 14. uri.
8. Informacije: za dodatne informacije v
zvezi z ogledom nepremičnine se obrnite
na »Javni gospodarski zavod Brdo, Protokolarne storitve RS, Predoslje 39, Kranj«.
Zaprosila za podrobnejše informacije v
zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov brdo@gov.si oziroma na
tel. 04/260-10-00, oziroma v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe na naslov, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva
20, Ljubljana, tel. 01/478-14-10, e-pošta:
Dusan.Hocevar@gov.si.
9. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom
Republike Slovenije lahko postanejo lastniki
nepremičnin;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);

– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini v višini 200.000,00 €. Varščina se plača na
račun št. 01100-6300109972, sklic 18
15119-720001-74092007. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Pogodba za parc. št. 425.,
426 in 427 vse k.o. Portorož se sklene v
roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Za
parc. št. 428 za katero se lahko uveljavlja
predkupna pravica s strani predkupnega
upravičenca se rok za sklenitev pogodbe
ustrezno podaljša za čas, ki je z zakonom
predpisan za uveljavitev predkupne pravice, v kolikor kupec ni najugodnejši dražitelj
se del varščine v višini 32.000,00 € vrne
najugodnejšemu dražitelju brezobrestno v
roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe o
odobritvi pravnega posla;
– dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih petih alinej 9. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka, dokazila morajo
predložiti v glavni pisarni Generalnega sekretariata Vlade RS do 11. ure, dne 7. 11.
2007, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj
Javna dražba – Vila Jadranka«;
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
– dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
– nepremičnina je naprodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
11. Ustavitev postopka: komisija Generalnega sekretariata Vlade RS za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem oziroma Vlada RS lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve
pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne
dokazljive stroške nastopa na javni dražbi.
Republika Slovenija
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Št. 478-14/2005/43
Ob-28380/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07),
objavlja
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javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: garažni
boks št. 18, z oznako 18.E, vpisan v zk.
vl. št. 1743/19, k.o. Maribor Grad, v izmeri
12,50 m2, ki se nahaja v podzemni garaži na
naslovu Cankarjeva ulica 23, 2000 Maribor.
Predmet prodaje je v lasti Republike Slovenije do celote.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za garažni boks, ki je predmet prodaje, je 8.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 200,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje
zakonsko določenega davka na promet z
nepremičninami, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 6. 11. 2007, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za garažni boks, ki je predmet prodaje, znaša 800,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic
18 31119-7103018-75600207, z navedbo
namena nakazila: Javna dražba – Cankarjeva 23.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je Biserka Gorišek,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta:
biserka.gorisek@gov.si. Javna dražba bo
objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.mju.gov.si/.
Ogled predmeta javne dražbe bo potekal
v torek, 23. 10. 2007, od 9. do 10. ure. Ogled
bo vodil Anton Murgelj, tel. 01/478-18-47,
e-pošta: tone.murgelj@gov.si.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– če dražitelj ni zastopnik, mora pred
dražbo predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo nameravajo dražiti.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnini bosta prodani po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 145

Ob-28216/07
Javna dražba premičnin

I. Organizator javne dražbe: Republika
Slovenija, Upravna enota Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet prodaje: osebni avto Renault
Clio 1.2, NM A2-680, letnik 2002, 26.483
prevoženih km, prvi lastnik, klima.
III. Cena:
– Izklicna cena: 4.170,00 EUR.
– Kriterij dvigovanja izklicne cene: najnižji znesek višanja: 50,00 EUR.
IV. Ogled premičnin: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtomobila lahko pokličete vsak delovni dan na
tel. 07/348-22-50.
V. Pogoji in pravila javne dražbe
1. Osebni avto se odproda v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet premičnin in stroške
prepisa plača kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
4. Višina varščine: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 420,00 EUR
na vplačilni račun proračuna Republike Slovenije 01100-6300109972 s sklicem po
modelu 18 62537-7201001-46120305. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku
15 dni brez obresti.
5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na vplačilni račun proračuna Republike Slovenije
01100-6300109972, s sklicem po modelu
18 62537-7201001-46120305.
Položena
varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne
kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je
bistvena sestavina pravnega posla.
6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo ude-

ležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe)
in predložiti kopije naslednjih dokumentov
(originale na vpogled ob prijavi):
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
številko transakcijskega računa (št. banke in
št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe),
– overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi
pooblasti drugo fizično ali pravno osebo,
– osebni dokument opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ,
– davčno, matično in telefonsko številko.
7. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
Nadzor nad izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komisija.
Vlada ali pristojna komisija lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba bo dne 5. 11. 2007, ob 10. uri. Sam
potek javne dražbe se bo odvijal v prostorih
Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5, soba
št. 43, III. nadstropje.
Upravna enota Trebnje
Št. 3523-0282/2007
Ob-28085/07
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika o
oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnih stanovanj
Mestne občine Kranj v najem
I. Predmet oddaje sta naslednji stanovanji:
1. Štirisobno stanovanje št. 2, v objektu
na naslovu Župančičeva 21, v Kranju, v izmeri 91,53 m2, točkovano z 267,1 točkami,
za izhodiščno mesečno najemnino 262,04
EUR.
2. Stanovanje št. 2, v 2. nadstropju
objekta na naslovu Golnik 112 na Golniku,
v izmeri 33,00 m2, točkovano z 285 točkami,
za izhodiščno najemnino 108,66 EUR.
II. Stanovanji opredeljeni v I. točki javne
dražbe bosta oddani v najem na javni dražbi, ki bo v četrtek, dne 8. 11. 2007, ob 9.30, v
sobi št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe:
– ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije,
– katerih ožji družinski člani, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja, so državljani Republike Slovenije ali
tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v
skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02),
– ki imajo poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj,
– ki predložijo potrdilo o vplačani varščini.
IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih sta-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
novanj Mestne občine Kranj v najem št.
3523-0282/2007-(43/06) z dne 3. 10. 2007,
so kot ciljna skupina določeni prosilci, kateri
imajo stalno prebivališče na območju bivše
Občine Kranj, in imajo prednost pri dodelitvi
profitnega stanovanja v najem, kolikor je
udeležencev javne dražbe več.
V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na
podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03) oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter
znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine
za določeno stanovanje.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in obratovalnih ali individualnih stroškov, ki
jih bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
Najemnino bodo najemniki plačevali v
rokih dospetja določenih s strani upravljavca
stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.
VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih
mesečnih najemnin za stanovanje, ki ga bo
dražil. Če vplača varščino za stanovanje, za
katerega je predpisana najvišja izhodiščna
najemnina, lahko draži tudi tista stanovanja,
za katera je predpisana nižja izhodiščna najemnina.
Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010046-43060007 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo za oddajo profitnih
stanovanj Mestne občine Kranj v najem«, z
oznako točke, pod katero se nahaja stanovanje, za katero se plačuje varščina. Pred
začetkom javne dražbe se mora dražitelj
izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino, in sicer tako, da bo
ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen
plačila najemnine za dodeljeno stanovanje
za zadnje 3 mesece, v primeru, da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine
Kranj. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine
Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V
primeru, da je plačana varščina manjša, kot
znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od
podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana
varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo Mestna občina Kranj nakazala
izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani javni dražbi.
VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh
od poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemne pogodbe bodo sklenjene za nedoločen čas.
VIII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino
za stanovanje, ki ga draži oziroma če je

vplačal varščino za stanovanje, za katerega
je predpisana najvišja izhodiščna najemnina, lahko draži tudi tista stanovanja, za katera je predpisana nižja izhodiščna najemnina
in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. udeleženec lahko draži toliko časa,
dokler izklicana najemnina ne presega 1/3
povprečnega rednega mesečnega prihodka
za obdobje julij 2007 do vključno september 2007, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov, ki
skupaj z udeležencem prosijo za dodelitev
stanovanja,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 5 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do srede, 7. 11. 2007 do 12. ure, na
Oddelek za splošne zadeve Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba
št. 156, predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za udeleženca
javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev
stanovanja,
– davčno številko in številko računa udeleženca javne dražbe z navedbo imena in
naslova banke ali druge finančne ustanove,
– navedbo EMŠO za udeleženca in ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– dovoljenje za stalno bivanje v skladu z
Zakonom o tujcih za ožje družinske člane,
ki niso državljani Republike Slovenije, in ki
skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo, da ima udeleženec poravnane
vse obveznosti do Mestne občine Kranj, za
katerega je potrebno zaprositi na Oddelku
za finance Mestne občine Kranj, najkasneje
do dne 2. 11. 2007,
– dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje julij 2007 do vključno september 2007, za udeleženca in ožjih družinskih
članov, ki skupaj z udeležencem prosijo za
dodelitev stanovanja,
– potrdilo o vplačani varščini,
– seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
X. Postopek oddaje profitnih stanovanj v
najem se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, kolikor izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točke
VIII/3.
XII. Ogled stanovanj bo možen po predhodni najavi najkasneje do 2. 11. 2007, na
Oddelku za splošne zadeve Mestne občine
Kranj, na tel. 237-31-21 ali 237-31-44.
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XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku za
splošne zadeve Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj
Ob-28217/07
Št. 478-01-0048/2007
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren v skladu s prvim odstavkom 1.
člena in 80.f člena Zakona o javnih financah
(Uradni list 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 (Uradni list RS, št. 12/03) ter na podlagi Sklepa
občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica o prodaji nepremičnine parc. št. 100.
S, št. 478.01-20/2007:1 z dne 25. 4. 2007,
Sklepa občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica o prodaji občinskega dvosobnega
stanovanja s kabinetom na naslovu Miren
125/a in Sklepa občinskega sveta Občine
Šempeter-Vrtojba o prodaji nepremičnine
parc. št. 100.S, k. o. Bilje, št. 011-01-6/07-14
z dne 24. 5. 2007 razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 11. 2007, ob
9. uri, v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren.
Predmet prodaje:
1. Nepremičnina – parc. št. 443/4, k.o.
Bilje, v izmeri 361 m2, je obstoječe stavbno
zemljišče, ki se nahaja v obcestnem delu
naselja Bilje, ob cesti Bilje – Bukovica. Nepremičnina je v solasti Občine Miren-Kostanjevica (do ½) in Občine Šempeter-Vrtojba
(do ½). Na parceli je locirana stara opuščena individualna stanovanjska hiša Bilje 151.
Zazidanost parcele je sorazmerno zelo velika, kar pomeni, da je malo prostega zemljišča v primerjavi s celotno površino parcele.
Stavba je enonadstropna, nepodkletena in
z delno uporabnim podstrešjem. Objekt je
za ponovno vselitev pred rekonstrukcijo in
obnovo neprimeren.
2. Nepremičnina – dvosobno stanovanje,
z oznako št. 1 in identifikacijsko številko
1.E, v izmeri 63,17 m2, vpisano v podvložku
št. 1351/1, k. o. Miren, ki se nahaja v prvem
nadstropju poslovno-stanovanjskega objekta na naslovu Miren 125/a. Objekt je bil
zgrajen leta 1999 in se nahaja v osrednjem
delu naselja Miren.
1) Izklicna cena za nepremičnino pod
točko 1. je 50.600,00 EUR. Najnižji znesek
višanja izklicne cene je 600,00 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino pod točko
2. je 73.500,00 EUR. Najnižji znesek višanja
izklicne cene je 1.000,00 EUR.
2) Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi 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
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dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalki
zadržita 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
Ob-28243/07
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, Šmarje pri Jelšah, objavlja na podlagi
20. člena Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) ter na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07), Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007
(Uradni list RS, št. 20/07 in 91/07) in načrta
prodaje občinskega stvarnega premoženja
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v lasti
Občine Šmarje pri Jelšah
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, matična številka: 5884012,
ID številka za DDV: SI 31214908.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
Predmet prodaje so nepremičnine parcelna št. 1059/2 travnik 226 m2, k.o. Grobelce in 327.S stanovanjska stavba 55 m2,
k.o. Grobelce, ki v naravi predstavljaja samostojno stanovanjsko enoto v okviru montažnega dvojčka na naslovu Grobelce 7a,
3264 Sv. Štefan.
Izklicna cena nepremičnin je 29.293,94 €
(7.019.999,30 SIT).
3. Najnižji znesek višanja izklicne cene
za vse nepremičnine je 200,00 EUR.
4. Pogoji prodaje:
– Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo
kavcijo.
– Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno.
– Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa
prodajne pogodbe. Kupnina se vplača na
podračun Občine Šmarje pri Jelšah št.
01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS. Plačilo celotne kupnine v prej
postavljenem roku 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. Položena kavcija se všteje v
kupnino.
– Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost,
notarsko overitev in strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo dne 8. 11. 2007, v mali sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah (tretje nadstropje),
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo
morali eno uro pred začetkom javne dražbe
izkazati z dokazili iz 6. točke te objave.
6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja, pravna in fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– predloži pooblastilo v izvirniku, ki se
mora nanašati na predmet javne dražbe, pri
čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu
ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– predloži izpisek iz sodnega registra
v izvirniku, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev, v primeru, da se prijavi pravna
oseba,
– predloži izvirnik osebnega dokumenta
(potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi
fizična oseba oziroma predloži priglasitveni
list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev,
če se prijavi samostojni podjetnik.
Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravilne in pravočasne
prijave.
7. Kavcija
Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati kavcijo, ki znaša 10% izklicne

cene, na podračun Občine Šmarje pri Jelšah, št. 01324-0100003720 odprt pri Upravi za javna plačila RS z navedbo »plačilo
kavcije – javna dražba s pripisom predmeta
dražbe«.
Plačilo kavcije se izbranemu ponudniku
vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki
niso uspeli na javni dražbi pa se kavcija
vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku
javne dražbe.
Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača
kupnine, prodajalec obdrži kavcijo.
8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe,
natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Šmarje pri
Jelšah, tel. 03/817-16-22, kontaktna oseba
mag. Zinka Berk.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti. V tem primeru je prodajalka
dolžna vrniti kavcijo brez obresti.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03). Javna dražba in dražbena pravila so objavljena na spletni strani
Občine Šmarje pri Jelšah www.smarje.si.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 063-016/2004
Ob-28340/07
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi
29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepov Občinskega sveta
Občine Šmartno pri Litiji sprejetih na 5. redni
seji dne 26. 4. 2007 in na 7. redni seji dne
21. 6. 2007 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/896-27-70, faks 01/896-27-73, e- pošta:
info@smartno-litija.si.
2. Predmet prodaje:
a) nezasedeno dvosobno stanovanje, z
neto tlorisno površino po ISO 9836 v izmeri
58,01 m2, ki se nahaja v 1 ND večstanovanjskega objekta Ustje 21, Šmartno pri Litiji,
stoječega na parc. št. 509/2, stanovanjska
stavba 88 m2, dvorišče 52 m2, k.o. Šmartno,
s pripadajočimi skupnimi deli in napravami
ter sorazmernim delom zemljišča. Pripadajoča drvarnica, z idealnim deležem 1/3 zemljišča parc. št. 507/3 k.o Šmartno. Etažna
lastnina še ni vzpostavljena,
b) zemljišči parc. št. 491/7 njiva v izmeri
699 m2 in parc. št. 491/9 njiva v izmeri 5 m2,
obe k.o. Štanga. Navedeni nepremičnini se
prodajata skupaj v kompletu.
3. Vrsta pravnega posla za vse predmete
prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja:
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. a) znaša 40.000,00 €; najnižji znesek višanja znaša 400,00 €,
– izklicna cena za predmet prodaje pod
točko 2. b) znaša 35.200,00 €, najnižji znesek višanja znaša 400,00 €.
Izklicni ceni za predmeta prodaje pod
točko 2.a in točko 2.b ne vsebujeta zakon-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sko določenega davka, stroškov notarske
overitve podpisa prodajalca, stroške cenitev
in stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Vse naštete stroške nosi kupec.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek dne 6. 11. 2007 v sejni sobi
Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica
2, Šmartno pri Litiji, s pričetkom ob 11. uri.
Javno dražbo vodi Komisija za vodenje postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem
občine. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
6. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor
najugodnejšega dražitelja se opravi na javni
dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. Dražitelj je
vezan na svojo ponudbo dokler ni podana
višja ponudba.
7. Pravila dražbe:
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo kupnino.
– Če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo kupnino, nepremičnina ni prodana,
če eden ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore
reši Komisija takoj.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
8. Dražitelji morajo do vključno 5. 11.
2007 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji,
št. 01394-0100000193, sklic 0902007, z
navedbo zaporedne številke nepremičnine (za vse predmete prodaje pod točko 2).
Uspelemu dražitelju – kupcu se varščina
všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli, pa se brezobrestno vrne
v roku 10 dni po opravljeni dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani
predkupnega upravičenca za nepremičnino
pod točko 2.a, se bo uspelemu dražitelju
varščina vrnila brezobrestno v roku 3 dni po
prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice oziroma 3 dni po poteku roka
za uveljavljanje predkupne pravice.
9. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, zato lahko Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnimi in finančnim premoženjem občine,
s soglasjem župana Občine Šmartno pri Litiji, že začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžna pa je
vrniti varščino brez obresti.
10. Pogoji za sodelovanje: na javni
dražbi lahko sodelujejo interesenti (domače pravne ali fizične osebe, državljani EU
ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod

pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prislini predpisi RS). Interesenti morajo
svojo udeležbo pisno prijaviti najkasneje do
ponedeljka 5. 11. 2007. Prijava se pošlje
oziroma osebno dostavi na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2,
Šmartno pri Litiji. Interesenti morajo pred
začetkom dražbe komisiji predložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine za nepremičnino,
ki jo dražijo, in priloženo številko lastnega
osebnega računa oziroma TRR za primer
vračila varščine;
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ne starejše od 30 dni od datuma
dražbe (velja le za pravne osebe in s.p.);
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.), ne starejše od 30 dni od datuma dražbe;
– fotokopijo osebnega dokumenta (potni list oziroma osebna izkaznica, velja za
fizične osebe);
– davčno številko oziroma ID za DDV (za
pravne osebe, s.p.);
– EMŠO oziroma matično številko (za
pravne osebe, s.p.);
– telefonsko številko na kateri je dražitelj
dosegljiv;
– originalno dokazilo, da ima oseba pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji državljani oziroma tuje pravne osebe);
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali fizična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali fizično osebo.
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti Komisiji naslednje dokumente:
– originalno potrdilo o plačilu varščine
(zgolj na vpogled);
– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba kot
zakoniti zastopnik pravne osebe);
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblastilom, je ta dolžan predložiti: osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku
15 dni po zaključku dražbe. V primeru, da
dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, se šteje, da je od pogodbe
odstopil, Občina Šmartno pri Litiji pa zadrži njegovo varščino. V tem primeru lahko
Občina Šmartno pri Litiji sklene pogodbe z
naslednjim dražiteljem, ki je ponudil najvišjo ceno, zanj pa veljajo enaki pogoji kot za
prvega dražitelja. Rok za sklenitev prodajne pogodbe se ustrezno podaljša za čas,
ki je zakonsko potreben, da se o uveljavljanju predkupne pravice izjavi predkupni
upravičenec.
12. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v
roku 8 dni od dneva overitve podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji št.: 01394-0100000193,
sklic: javna dražba.
13. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe za
vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
kupnine ne plača v navedenem roku.
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14. Drugi pogoji:
– nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu »videno – kupljeno«,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za nepremičnine,
– stanovanje, opredeljeno pod točko 2a,
na katerem obstaja predkupna pravica solastnikov, bo Občina Šmartno pri Litiji, skladno
z zakonom, pod enakimi pogoji in z enako
kupnino kot jo bo ponudil najboljši dražitelj,
ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30 dnevni rok za izjavo o uveljavljanju
predkupne pravice.
15. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Šmartno pri
Litiji, Tomazinova 2, Šmartno pri Litiji, vsak
dan od 9. do 12. ure. Kontaktna oseba Nataša Dobravec, tel. 01/896-27-70.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-28361/07
Občina Vrhnika na podlagi 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), Statuta
občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99,
39/00, 36/01 in 77/06), Odloka o proračunu
Občine Vrhnika za leto 2007 (Naš časopis,
št. 339/07) in Posamičnega programa prodaje objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, tel. 01/755-54-10, faks 01/750-51-58.
Postopek javnih dražb vodi Komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Vrhnika
– pristojna komisija.
II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
III. Opis predmeta prodaje
a) zemljišči parc. št. 1478/3, vl. št. 608 v
površini 3082 m2, parc. št. 1478/5, vl. št. 582
v površini 1611 m2, obe k.o. Velika Ligojna,
b) zemljišči parc. št. 223/12, vl. št. 1116
v površini 1528 m2, parc. št. 224/41, vl.
št. 1116 v površini 582 m2, obe k.o. Velika
Ligojna,
c) zemljišče parc. št. 969/11, vl. št. 1844
v površini 1322 m2, k.o. Vrhnika,
d) zemljišče parc. št. 1145/3, vl. št. 1 v
površini 362 m2, k.o. Stara Vrhnika.
Izklicna cena zemljišča pod točko a) je
703.950,00 €.
Izklicna cena zemljišča pod točko b) je
259.530,00 €.
Izklicna cena zemljišča pod točko c) je
102.200,00 €.
Izklicna cena zemljišča pod točko d) je
14.118,00 €.
V ceni ni vključen davek na dodano
vrednost. Kupec plača na vrednost nepremičnine 20% DDV, ki se obračuna pri
sklenitvi kupoprodajne pogodbe in izdaji
računa na ime kupca. Predpisane davčne
dajatve in stroške notarskih storitev plača
kupec.
Osnovna namenska raba nepremičnin je
po prostorskih sestavinah planskih aktov občine opredeljena kot stanovanjsko območje
v mejah urbanistične zasnove naselja.
IV. Ogled nepremičnin: v zvezi z organizacijo ogledov nepremičnin smo dosegljivi na tel. 01/755-54-25, 01/755-54-26 in
01/755-54-40 med, 8. in 12. uro.
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V. Pogoji in pravila javnih dražb:
1. Najnižji znesek višanja:
pod tč. a) je 5.000,00 €,
pod tč. b) je 2.000,00 €,
pod tč. c) je 1.000,00 €,
pod tč. d) je 200,00 €.
2. Nepremičnina se proda v celoti po
sistemu videno kupljeno.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba v obliki
notarskega zapisa se sklene z najugodnejšim
dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na podračun Občine Vrhnika:
01340-0100001093. Dražiteljem, ki na javni
dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme
prodajno pogodbo, podpisano s strani obeh
pogodbenih strank, v vsakem primeru pa
najkasneje v roku 45 dni od zaključka javne dražbe. Kupnina se vplača na podračun
Občine Vrhnika: 01340-0100001093. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Kupec
pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne
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kupnine in stroškov povezanih s prodajnim
poslom.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najkasneje do 9. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili le
tisti dražitelji, ki bodo do 5. 11. 2007 do 12.
ure na naslov naročnika: Občina Vrhnika,
Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, javna dražba 6. 11. 2007« predložili
kopije naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani kavciji, iz katere je
razviden tudi predmet nakupa in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno
pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– fotokopijo osebne izkaznice (fizične
osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci
pravnih oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.

Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le-te.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe.
Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. Dražba je končana, ko je dražitelj
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku
javne dražbe.
Komisija za vodenje javne dražbe lahko s
soglasjem župana do sklenitve prodajne pogodbe postopek javne dražbe ustavi, uspeli
dražitelj pa nima pravice do odškodnine.
9. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07). Izvedbo javne dražbe
nadzoruje pristojna komisija.
10. Informacije: vse dodatne informacije
in pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko
zainteresirani dobijo na Občini Vrhnika, Režijski obrat za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, kontaktna oseba: Tina Kobal, tel.
01/755-54-25, e-mail: tina.kobal@vrhnika.
si.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: dražba bo potekala dne 6. 11. 2007, ob 9. uri, v
kletnih prostorih Občine Vrhnika, na naslovu
Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.
Občina Vrhnika
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-281/2007-31111

Ob-28379/07

Preklic
Ministrstvo za pravosodje preklicuje razpis, objavljen v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
12. 10. 2007, pod št. 110-281/2007-31111,
Ob-27612/07, na strani 6829.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 34-0013/07

Ob-28580/07
Popravek

V javnem natečaju za položaj direktorja
Agencije za trg vrednostnih papirjev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93 z dne
12. 10. 2007, se 302. člen Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
56/99, s spremembami in dopolnitvami) nadomesti s 484. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07).
Ministrstvo za finance
Št. 312/07
Ob-28086/07
Nadzorni svet družbe Rudar Senovo
d.o.o., Cesta kozjanskega odreda 4, 8281
Senovo, razpisuje delovno mesto:
direktorja (m/ž)
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje zahteve:
– da imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj na področju
vodenja,
– da imajo organizacijske sposobnosti,
– da obvladajo angleški ali nemški jezik.
Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom
določenih pogojev, in sicer: fotokopijo diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o delovnih izkušnjah in potrdilo, da oseba ni bila
pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen
varnostni ukrep skladno določbi drugega odstavka 255. člena, v zvezi z določbo šestega
odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Kandidati morajo prijave na razpis poslati
na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet
– za razpis«.
Rok za oddajo prijav je 15 dni po objavi.
Rudar Senovo d.o.o.
Ob-28087/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07
– UPB3), objavlja Občina Sevnica, Glavi trg
19a, Sevnica javni natečaj za prosti delovni
mesti v občinski upravi:
višji svetovalec za komunalno infra
strukturo ali pripravnik za usposabljanje
za opravo državnega izpita iz javne upra
ve v oddelku za okolje in prostor Občin
ske uprave Občine Sevnica.
Za delovno mesto višjega svetovalca je
določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II,
– višji svetovalec I.

Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu višji svetovalec III ali kot
pripravnik brez naziva.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom oziroma pripravnik za določen čas, čas opravljanja pripravništva, to
je 10 mesecev.
Delovne naloge:
1. priprava zahtevnih analiz, razvojnih
projektov, informacij, poročil in drugih gradiv
s področja komunalne infrastrukture,
2. sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s področja okolja in prostora, še posebno
komunalne infrastrukture (malih in velikih
vrednosti),
3. izvajanje nalog v zvezi z gradnjo,
vzdrževanjem in urejanjem komunalne infrastrukture,
4. pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz
pristojnosti občine v skladu z zakoni,
5. vodenje katastra infrastrukturnih komunalnih objektov,
6. nadzor nad zbiranjem in porabo okoljskih dajatev (namenska poraba za investicije),
7. spremljanje uradnih objav, razpisov,
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj oziroma se za pripravnika ne zahteva delovnih
izkušenj,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati na prijavo za obe prosti delovni
mesti:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena

na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec za komunalno infrastrukturo« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, Sevnica, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: obcina.sevnica@siol.
net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Šintler, vodja splošne službe.
Občina Sevnica
Su 0106/2007
Ob-28088/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Kopru, Urad predsednice, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper 6000.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetova-
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lec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katere je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Kopru, Urad predsednice (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Kopru
Št. 29
Ob-28089/07
Svet Vrtca Kidričevo, Mladinska ulica 9,
2325 Kidričevo, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoj skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Izbrani/-a kandidat/-a bo izbran/-a za
5 let, predvideni začetek dela je 1. 2. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti (ne sme biti starejše
od 3 mesecev) zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev in potrdilo o nekaznovanju zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost, program vodenja vrtca, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 15 dneh po objavi
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razpisa v zaprti kuverti na naslov Svet vrtca
Kidričevo, Mladinska ulica 9, 2325 Kidričevo, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati/-tke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Vrtec Kidričevo
Ob-28090/07
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje, Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje, na podlagi
določil 23. člena Statuta Gasilskega zavoda
Trbovlje razpisuje dela in naloge
direktorja Gasilskega zavoda Trbo
vlje.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana VII. stopnja izobrazbe,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju zaščite in reševanja,
– najmanj 1 leto delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih
ali
– končana najmanj VI. stopnja izobrazbe,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj na
področju zaščite in reševanja,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih.
Zaželjeno je, da kandidati predložijo program dela zavoda.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Vloge z dokazili in predloženim programom dela zavoda, pošljite na naš naslov, z
oznako »prijava na razpis«, v osmih dneh
od objave razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Gasilskega zavoda Trbovlje
Št. 97/07
Ob-28110/07
Na podlagi 11.a člena Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št 50/04 in 61/07) in 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 63/07-UPB3) Urad Vlade RS za enake
možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
zagovornik/zagovornica načela ena
kosti.
Kandidatke oziroma kandidati, ki se bodo
prijavili na prosto delovno mesto, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
ali humanistične smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj, od
tega tri leta delovnih izkušenj na področju
uresničevanja načela enakega obravnavanja ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– 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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne iz-

kušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbrani kandidatki oziroma kandidatu
se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave).
V nasprotnem primeru bo morala izbrana
kandidatka oziroma kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidatke oziroma kandidati bodo v
izbirnem postopku opravili pisni preizkus
znanja ter razgovor. V izbirnem postopku
se bo preverjalo: poznavanje problematike
področja, strokovna uveljavljenost na področju, poznavanje pravne ureditve področja,
poznavanja delovanja institucij in pravnega
reda EU s področja dela, znanje angleškega jezika.
Delovno področje:
– samostojna obravnava primerov domnevne diskriminacije,
– spremljanje zakonodaje in prakse na
področju enakih možnosti in diskriminacije,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
urada,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
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 kandidatke oziroma 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 Uradu Vlade RS za enake možnosti pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidatka oziroma
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja in veščine, ki jih
je pridobil.
Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo
delo opravljal/a na delovnem mestu podsekretarka/podsekretar. Z izbrano kandidatko
oziroma kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas petih let s polnim
delovnim časom. Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo delo opravljal v prostorih
Urada Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana.
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidatka oziroma kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici
z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto zagovornik/zagovornica« na naslov: Urad Vlade RS za enake
možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: uem@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidatke oziroma kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Matjaž Debelak, tel.
01/478-14-80.
Urad Vlade RS za enake možnosti
Št. 42/07
Ob-28111/07
Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja v skladu z
58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
pod šifro 26 – inšpektor svetnik (m/ž) v
Sektorju za šolstvo (št.: 1100-52/2007).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
pedagoške, pravne ali naravoslovne smeri;
– sedem let delovnih izkušenj na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem področju vzgoje in izobraževanja;
– strokovni izpit za inšpektorja;
– 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.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit (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.
Izjemoma se za inšpektorja ob sklenitvi
delovnega razmerja lahko imenuje oseba,
ki nima strokovnega izpita za inšpektorja,
vendar mora ta izpit opraviti najkasneje
v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.

Okvirna vsebina dela:
– opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzorstva v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o
splošnem upravnem postopku, Zakonom o
prekrških in drugimi predpisi;
– priprava potrebnih instrumentarijev za
opravljanje specializiranih nadzornih in drugih nalog na delovnem področju;
– samostojno oblikovanje poročil s področja inšpekcijskega nadzorstva na posameznih področjih dela;
– oblikovanje predlogov ključnih sistemskih rešitev in sodelovanje pri pripravi predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo kandidata 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 (iz izjave nanj bo
razvidno, koliko časa in kje je kandidat pridobival izkušnje na pedagoškem, svetovalnem, razvojno-raziskovalnem ali upravnem
področju),
3. izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja (če ga ima),
4. 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,
5. izjavo, kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Inšpektoratu RS za šolstvo in šport pridobitev podatkov
iz 4. točke iz uradne evidence in podatkov
iz uradnih evidenc drugih organov, za potrebe tega natečajnega postopka na podlagi
139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku.
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.
Delovno mesto inšpektor svetnik
je uradniško delovno mesto. Javni(a)
uslužbenec(ka) bo na tem delovnem mestu naloge opravljal(a) v nazivu inšpektor
– svetnik. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport, Dunajska 22,
Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
inšpektor – svetnik, št. 1100-52/2007«, na
naslov: Inšpektorat RS za šolstvo in šport,
Dunajska 22, Ljubljana. Rok za vlaganje
prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja.
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Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
inspektorat-solstvo.mszs@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/474-48-45, Vasilija Čerin.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Inšpektorat RS za šolstvo in šport
Ob-28115/07
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto
delovno mesto:
svetovalec v Oddelku za družbene
dejavnosti, delovno mesto za področja
kulturne dejavnosti in zdravstva, knjižni
čarstva in naravne dediščine, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec III, svetova
lec II, svetovalec I.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
ekonomske ali druge smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz ZUP-a,
– biti mora državljan RS,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit za B kategorijo,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto, priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
ZUP;
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
V primeru, da kandidat nima opravljenega izpita iz ZUP-a, ga mora opraviti v 6 mesecih po sprejetju na delovno mesto.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v
Oddelku za gospodarstvo Občinske uprave
Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dneh po objavi v Uradnem listu
RS ali na spletni strani Občine Trebnje na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, za natečajno komisijo.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z
opravljanjem konkretnega dela podaja vodja
Službe za splošne zadeve, tel. 07/348-11-16
ali vodja službe za družbene dejavnosti
Branka Kržič na tel. 07/348-11-24.
Občina Trebnje

Stran

6966 /

Št.

95 / 19. 10. 2007

Ob-28116/07
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto
delovno mesto
svetovalec v Oddelku za družbene de
javnosti, delovno mesto za področja špor
ta, društvenih dejavnosti in javnih zavo
dov, ki se lahko opravlja v nazivu svetova
lec III, svetovalec II, svetovalec I.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali druge smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz ZUP-a,
– biti mora državljan RS,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit za B kategorijo,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
ZUP;
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega izpita iz
ZUP-a, ga mora opraviti v roku 6 mesecev
po sprejetju na delovno mesto.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v
Oddelku za gospodarstvo Občinske uprave
Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ali na spletni strani Občine Trebnje na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, za natečajno komisijo.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z
opravljanjem konkretnega dela podaja vodja
Službe za splošne zadeve, tel. 07/348-11-16
ali vodja službe za družbene dejavnosti
Branka Kržič na tel. 07/348-11-24.
Občina Trebnje
Ob-28117/07
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto
delovno mesto
svetovalec v Oddelku za gospodar
stvo, delovno mesto za področja pospe
ševanje podjetništva, turizma in dru
štvenih dejavnosti, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec III, svetovalec II, sve
tovalec I.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne ali druge smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz ZUP-a,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– biti mora državljan RS,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit za B kategorijo,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
ZUP;
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega izpita iz
ZUP-a, ga mora opraviti v roku 6 mesecev
po sprejetju na delovno mesto.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v
Oddelku za gospodarstvo Občinske uprave
Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ali na spletni strani Občine Trebnje na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, za natečajno komisijo.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z opravljanjem konkretnega dela podaja vodja službe za splošne zadeve, tel.
07/348-11-16.
Občina Trebnje
Ob-28118/07
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto
delovno mesto
višji svetovalec v Oddelku za gospo
darske dejavnosti, delovno mesto vodje
oddelka, ki se lahko opravlja v nazivu
višji svetovalec, višji svetovalec I, višji
svetovalec II.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
upravne ali druge smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz ZUP-a,
– biti mora državljan RS,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– reference in izkušnje na delovnem področju,
– vozniški izpit za B kategorijo,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
ZUP;

– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega izpita iz
ZUP-a, ga mora opraviti v 6 mesecih po
sprejetju na delovno mesto.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom v
Oddelku za gospodarstvo Občinske uprave
Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ali na spletni strani Občine Trebnje na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, za natečajno komisijo.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z opravljanjem konkretnega dela podaja vodja službe za splošne zadeve na
tel. 07/348-11-16.
Občina Trebnje
Ob-28119/07
Občina Trebnje, Občinska uprava, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, razpisuje prosto
delovno mesto
pripravnik/ca v pisarni župana za
delovno mesto pripravnika – univ. dipl.
pravnika.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– biti mora državljan RS,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit za B kategorijo,
– aktivno mora obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisna izjava ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja.
Kandidat/ka mora najkasneje v enem
letu opraviti državni izpit iz javne uprave.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas za 10 mesecev, s polnim delovnim
časom v pisarni župana Občinske uprave
Občine Trebnje. Pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter življenjepisom pošljite v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ali na spletni strani Občine Trebnje na
naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, za natečajno komisijo.
Kandidate bomo o izboru obvestili v
8 dneh po odločitvi. Vse informacije v zvezi z
opravljanjem konkretnega dela podaja vodja
službe za splošne zadeve, tel. 07/348-11-16
ali univ. dipl. pravnici Mariji Zaletelj na tel.
07/348-11-14.
Občina Trebnje
Št. 07-2/18
Ob-28122/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
venije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto:
nadomeščanje pomočnice direktorja za
program v centralni strokovni službi skla
da m/ž v času porodniškega dopusta.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje razpisanega delovnega
področja,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas – nadomeščanje delavke v času porodniškega dopustu, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo traja pet mesecev.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni
po končanem razpisnem roku.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Ob-28193/07
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, ki jo zastopa župan Danijel
Krivec na podlagi 56. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02, 2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05,
113/05 in 32/06, 33/07) objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja službe za družbene dejavnosti,
1 prosto delovno mesto (m/ž) v Občinski
upravi Občine Bovec.
Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
– Višji referent I,
– Višji referent II.
Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem
natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu
Višji referent II-vodja službe za družbene
dejavnosti.
Delovne naloge:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevanih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– druge naloge po odredbi in navodilu
župana ali tajnika občine.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02,
2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in
32/06, 33/07):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima splošno zdravstveno zmožnost;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;

– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba;
– najmanj tri leta in šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– osnovno znanje enega tujega jezika;
– osnovno poznavanje programov za
oblikovanje besedil in tabel na PC.
Pisna prijava z življenjepisom kandidata
mora vsebovati:
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– delovne izkušnje kandidat dokazuje z
opisom dosedanjih del in nalog, ki jih je
opravljal;
– izjavo kandidata o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– izjavo kandidata o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
V primeru, da noben kandidat ne ustreza
razpisnim pogojem, lahko v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto zahtevane izpite
opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 10 dni od dneva objave javnega natečaja, v zaprti ovojnici z oznako:
»Ne odpiraj! Za javni natečaj – višji referent
II-vodja službe za družbene dejavnosti« na
naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi javnega natečaja v Uradnem listu
RS. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem
postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na
delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti
je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti razvidne iz pisne izjave kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor
ali v drugi obliki.
Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih
dneh po opravljeni izbiri.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti
sklepa o izbiri in mu bo v nadaljnjih osmih
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dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu župana
Občine Bovec, na tel. 05/384-19-00 (Miran
Šušteršič) ali preko elektronske pošte: obcina.tajnik@bovec.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Občina Bovec
Št. 213/07
Ob-28210/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3) Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta, in sicer:
1. Svetovalec Varuha I, za delo na po
dročju varstva otrokovih pravic in social
nega varstva (eno delovno mesto),
2. Sodelavec, za delo na področju var
stva otrokovih pravic in pravic starostni
kov (eno delovno mesto).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti
delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
ad 1. Svetovalec Varuha I
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na delovnih mestih za katera se zahteva univerzitetna izobrazba pravne smeri, pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, usposobljenost za delo z urejevalniki besedil,
– znanje uradnega jezika,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit (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.
Delovne naloge:
– najzahtevnejša strokovna opravila v
zvezi s pobudami,
– izvajanje najzahtevnejših preiskovalnih
opravil po navodilih varuha, namestnikov
varuha in direktorja strokovne službe,
– izdelava poročil, predlogov in mnenj
varuha,
– reševanje pobud,
– opravljanje drugih najbolj zahtevnih
opravil iz pristojnosti varuha,
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– druga dela in naloge po nalogu varuha
in drugih funkcionarjev varuha.
ad 2. Sodelavec
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj na
delovnih mestih za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri, pasivno znanje najmanj enega
svetovnega jezika, usposobljenost za delo z
urejevalniki besedil,
– znanje uradnega jezika,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo
skrajšajo za tretjino.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge:
– klasificiranje pobud,
– opravljanje drugih strokovnih del iz pristojnosti varuha,
– proučevanje pobud in vlog, delo s pobudami in vlogami,
– strokovna opravila v zvezi s pobudami,
– reševanje pobud,
– pisanje odgovorov na pobude in vloge,
– sprejemanje strank,
– druga dela in naloge po nalogu funkcionarjev varuha in direktorja strokovne
službe.
Prijava ad. 1 in ad. 2 mora vsebovati:
1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev 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,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Varuhu človekovih pravic
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
5. Če kandidat posreduje prijavo na
prosto delovno mesto v elektronski obliki,
se šteje, dokler ne sporoči drugače, da
želi vročanje in obveščanje v elektronski
obliki.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu ad. 1 Svetovalec Varuha I opravljal
v nazivu druge stopnje, višji svetnik, z možnostjo napredovanja v naziv prve stopnje,
svetnik Varuha.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu ad. 2 Sodelavec opravljal v nazivu
sedme stopnje, svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom, z največ šestmesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Varuha človekovih pravic, Dunajska cesta 56, v Ljubljani oziroma v njegovih
uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo za delovno mesto:
ad. 1 Svetovalec Varuha I – »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec Varuha I, za delo na področju
varstva otrokovih pravic in socialnega varstva«,
ad. 2 Sodelavec – »za javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto Sodelavec,
za delo na področju varstva otrokovih pravic in pravic starostnikov« na naslov Varuh
človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS in na spletni strani Varuha
človekovih pravic RS.
Rok za vlaganje prijav na javni natečaj
začne teči naslednji dan po zadnji objavi
besedila javnega natečaja. Za štetje rokov
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja upravni postopek.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: varuh@info.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega
natečaja.
V tem javnem natečaju uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki
se uporabljajo kot nevtralni za moške in
ženske.
Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Irena Burkeljca, tel.
01/475-00-10, informacije o nalogah in
delu Svetovalca Varuha I za delo na področju varstva otrokovih pravic in socialnega varstva daje mag. Bojana Cvahte, tel.
01/475-00-32, informacije o nalogah in delu
Sodelavca za delo na področju varstva otrokovih pravic pa daje mag. Martina Jenkole,
tel. 01/475-00-24.
Varuh človekovih pravic
Republike Slovenije

Št. 02-683/07
Ob-28227/07
Onkološki inštitut Ljubljana razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi:
pomočnik generalnega direktorja za
finančno področje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri ali diplomirani ekonomist,
– 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih
delih,
– poznavanje orodij za urejanje teksta,
– poznavanje orodij za obdelavo podatkov.
Mandat pomočnika generalnega direktorja za finančno področje traja 4 leta.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut
Ljubljana, Kadrovska služba, Zaloška cesta
2, Ljubljana. Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 347-07
Ob-28228/07
Svet zavoda Osnovne šole Antona
Aškerca Rimske Toplice razpisuje delovno
mesto
ravnatelja / ravnateljice.
Kandidat/-ka za ravnatelja/-ico mora za
imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, 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, program vodenja
zavoda, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 8 dneh
po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov:
Svet zavoda Osnovne šole Antona Aškerca,
Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice, s
pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Račun za objavo pošljite na naslov:
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice.
Svet zavoda
Osnovne šole Antona Aškerca
Rimske Toplice
Ob-28229/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
podsekretar v Direktoratu za elektron
ske komunikacije, Sektor za razvoj infor
macijske infrastrukture in mednarodno
sodelovanje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem tehnične, naravoslovne ali ekonomske
smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem,
doktoratom ali zaključenim specialističnim
študijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje v postopku izvajanja ukrepa ali instrumenta,
– priprava vsebine razpisa,
– vodenje razpisa,
– spremljanje in izvajanje pogodbenih
obveznosti,
– spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi
listinami in dokazili ter preverjanje njihove
skladnosti s pogodbo,
– posredovanje zahtevkov za dopolnitev
oziroma ponovno pripravo zahtevka,
– vsebinski pregled poročil o delu na
projektu oziroma programu in potrjevanje
skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom,
vlogo in pogodbo,
– potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih
dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s
podpisom,
– komuniciranje s prejemniki v primeru
odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje in izvajanje pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih
dodatkov k pogodbam,
– vodenje dokumentacije o projektu,
– priprava seznama pregledanih računov,
– zavrnitev računa oziroma celotnega
zahtevka za plačilo v primeru ugotovljenih
neskladij, ter ni mogoče upoštevati delnega
zahtevka za izplačilo,

– priprava in posredovanje poročila o
nepravilnostih skrbniku proračunske postavke.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– kandidati s tehnično izobrazbo,
– pripravljanja javnih razpisov,
– poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij,
– poznavanje javno zasebnega partnerstva,
– poznavanje računovodstva in financ.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu Podsekretar opravljal v nazivu Podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
Sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Podsekretar v Direktoratu za elektronske
komunikacije, Sektor za razvoj informacijske
infrastrukture in mednarodno sodelovanje,
številka: 562«, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja in
o delovnem področju daje Mojca Jarc, tel.
01/400-32-50.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
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Ob-28230/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec v Direktoratu za elek
tronske komunikacije, Sektor za razvoj
informacijske infrastrukture in mednaro
dno sodelovanje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, naravoslovne ali ekonomske
smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri pripravi vsebine razpisa,
– spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi
listinami in dokazili ter preverjanje njihove
skladnosti s pogodbo,
– posredovanje zahtevkov za dopolnitev
oziroma ponovno pripravo zahtevka,
– vsebinski pregled poročil o delu na
projektu oziroma programu in potrjevanje
skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom,
vlogo in pogodbo,
– potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih
dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s
podpisom,
– komuniciranje s prejemniki v primeru
odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
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– spremljanje in izvajanje pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih
dodatkov k pogodbam,
– vodenje dokumentacije o projektu,
– priprava seznama pregledanih računov,
– zavrnitev računa oziroma celotnega
zahtevka za plačilo v primeru ugotovljenih
neskladij, ter ni mogoče upoštevati delnega
zahtevka za izplačilo,
– priprava in posredovanje poročila o
nepravilnostih skrbniku proračunske postavke.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– kandidati s tehnično izobrazbo,
– pripravljanja javnih razpisov,
– poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij,
– poznavanje javno zasebnega partnerstva,
– poznavanje računovodstva in financ.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II oziroma višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Višji svetovalec v Direktoratu za elektronske
komunikacije, Sektor za razvoj informacijske
infrastrukture in mednarodno sodelovanje,
številka: 563«, na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS,
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mg@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja in
o delovnem področju daje Mojca Jarc, tel.
01/400-32-50.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-28232/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja javno objavo za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v Direktoratu za elektron
ske komunikacije, Sektor za razvoj infor
macijske infrastrukture in mednarodno
sodelovanje za določen čas, za čas izva
janja projekta tehnične pomoči ESRR do
31. 8. 2015 oziroma do zaključka projekta
tehnične pomoči.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali tehnične smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba
na delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo
delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega
dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi
listinami in dokazili ter preverjanje njihove
skladnosti s pogodbo,
– posredovanje zahtevkov za dopolnitev
oziroma ponovno pripravo zahtevka,
– vsebinski pregled poročil o delu na
projektu oziroma programu in potrjevanje
skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom,
vlogo in pogodbo,
– potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih

dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s
podpisom,
– komuniciranje s prejemniki v primeru
odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje izvajanja pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih dodatkov k pogodbam,
– vodenje dokumentacije o projektu,
– priprava seznama pregledanih računov,
– zavrnitev računa oziroma celotnega
zahtevka za plačilo v primeru ugotovitve,
da dobava blaga ali opravljene storitve niso
v skladu s pogodbo in obveščanje finančne
službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– pripravljanja javnih razpisov,
– poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij,
– poznavanje javno zasebnega partnerstva,
– poznavanje računovodstva in financ.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec, pravice in obveznosti pa
bodo določene glede na naziv svetovalec
II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno
objavo za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj informacijske
infrastrukture in mednarodno sodelovanje,
številka: 5090«, na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na spletni strani Ministrstva za javno
upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
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gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javne objave daje
Mojca Jarc, tel. 01/400-32-50.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-28233/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, objavlja javno objavo za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec v Direktoratu za elektron
ske komunikacije, Sektor za razvoj infor
macijske infrastrukture in mednarodno
sodelovanje za določen čas, za čas izva
janja projekta tehnične pomoči ESRR do
31. 8. 2015 oziroma do zaključka projekta
tehnične pomoči.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali tehnične smeri
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje skladnosti originalnih računov zahtevka za izplačilo z zahtevanimi
listinami in dokazili ter preverjanje njihove
skladnosti s pogodbo,
– posredovanje zahtevkov za dopolnitev
oziroma ponovno pripravo zahtevka,
– vsebinski pregled poročil o delu na
projektu oziroma programu in potrjevanje
skladnosti izvedenih aktivnosti z razpisom,
vlogo in pogodbo,

– potrjevanje originalnih računov, zahtevka za izplačilo, odredb in vseh drugih
dokumentov, ki so podlaga za izplačilo s
podpisom,
– komuniciranje s prejemniki v primeru
odstopanj oziroma neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– spremljanje in izvajanje pogodb in pogodbenih rokov ter priprava sporazumnih
dodatkov k pogodbam,
– vodenje dokumentacije o projektu,
– priprava seznama pregledanih računov,
– zavrnitev računa oziroma celotnega
zahtevka za plačilo v primeru ugotovitve,
da dobava blaga ali opravljene storitve niso
v skladu s pogodbo in obveščanje finančne
službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za gospodarstvo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
naslednjimi znanji in izkušnjami:
– pripravljanja javnih razpisov,
– poznavanje področja elektronskih komunikacij oziroma gradnje omrežij elektronskih komunikacij,
– poznavanje javno zasebnega partnerstva,
– poznavanje računovodstva in financ.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na
delovnem mestu svetovalec, pravice oziroma dolžnosti pa bodo določene glede
na naziv svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno
objavo za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Direktoratu za elektronske komunikacije, Sektor za razvoj informacijske
infrastrukture in mednarodno sodelovanje,
številka: 5091«, na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
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RS, na spletni strani Ministrstva za javno
upravo in na Zavodu RS za zaposlovanje.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mg@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javne objave daje
Mojca Jarc, tel. 01/400-32-50.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 362/2007
Ob-28247/07
Svet zavoda Osnovne šole Orehek Kranj,
Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka za ravnatelja/ico mora za
imenovanje ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 129/06) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 129/06),
– izpolnjuje pogoje po 143. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Izbrani/a kandidat/-ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 21. 1. 2008,
oziroma skladno s sklepom o imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo iz kazenske evidence), o dosedanjih
delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom
ter programom vodenja zavoda za mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi javnega razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole Orehek Kranj, Zasavska cesta 53c, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na
razpis za ravnatelja/ico«.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Orehek Kranj
Št. 110-265/2007-31111
Ob-28337/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Civilnem oddelku Okrožnega sodišča v
Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
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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. 110-287/2007-31111
Ob-28700/07
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 na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
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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. 110-286/2007-31111
Ob-28702/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 71.a člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ki bo
takoj po izvolitvi dodeljen na delo na Upravni
oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za čas treh let,
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani, ki bo
takoj po izvolitvi dodeljen na delo na Upravni
oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za čas treh let.
Razpisni pogoji:
K I. a)
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.
K I. b)
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o

sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-286/2007-31111
Ob-28704/07
Na podlagi prvega odstavka 71.a 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
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj po
izvolitvi dodeljen na delo na Upravni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
za čas treh let.
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
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Druge objave
Št. 4304-2/2007

Ob-28491/07
Popravek

V javnem zbiranju ponudb za prodajo
nepremičnin, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 93 z dne 12. 10. 2007, Ob-27445/07
in DNO, Uradne objave št. 80 z dne 12. 10.
2007, se 3. točka popravi tako, da se pravilno glasi:
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
pod a) 14.828,80 EUR
pod b) 20.406,40 EUR.
Najnižji znesek višanja 500,00 EUR na
celotno kupnino.
Občina Radovljica
Št. 110-286/2007-31111
Ob-28705/07
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/07), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
okrožnim in okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav za dodelitev enega okrožnega ali
okrajnega sodnika na Civilni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 466-51/01-37
Ob-28114/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na
podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega
finančnega in stvarnega premoženja za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 102/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 666, dvorišče v izmeri 314 m²,
k.o. Tezno, po metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: zemljišče parc. št. 666,
dvorišče v izmeri 314 m2, vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru pri vl.
št. 811, k.o. Tezno, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 666, dvorišče v izmeri 314 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Mariboru pri vl. št. 811, k.o. Tezno, ki je predmet javne prodaje, znaša 25.905,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

Način plačila: virmansko
Številka računa: 01100-6300109972
Sklicna številka: 00 2415 420600
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo
dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak
delovni dan od dneva objave javne ponudbe
v Uradnem listu Republike Slovenije 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. 466-51/01 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 13. 11. 2007, ob 14.15, na
naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-28489/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške
zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov in
imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena
Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o
merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica,
objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Tatjana Kotar, z dnem 28. 9. 2007.
Pisarna: Glavni trg 28, 8000 Novo mesto.
Andrej Fijavž, z dnem 20. 9. 2007.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana.
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Marija Rešetič, z dnem 1. 10. 2007.
Pisarna: Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
Marko Zupančič, z dnem 28. 9. 2007.
Pisarna: Odvetniška družba Brecelj in
partnerji, o.p., d.n.o. Dvorakova ulica 11a,
1000 Ljubljana.
Ana Gole Grandovec, z dnem 1. 10.
2007.
Pisarna: Odvetniška družba Čeferin o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje.
Manja Grosek, z dnem 1. 10. 2007.
Pisarna: Trg svobode 3, 2000 Maribor.
Tadeja Predan, z dnem 1. 10. 2007.
Pisarna: Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljub
ljana.
Mojca Ravnikar, z dnem 27. 9. 2007.
Pisarna: Župančičeva 4, 1000 Ljubljana,
pri odvetniku Ivanu Kukarju.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Mateja Zarič Bukovnik, odvetnica iz Lenarta, z dnem 9. 9. 2007.
Prevzemnik: odvetnik Ivan Bukovnik,
Maistrova ulica 10, 2230 Lenart.
Lili Košir-Čamernik, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 30. 9. 2007.
Prevzemnik: odvetnica Jožica Mlinarič,
Slamnikarska cesta 14, 1230 Domžale.
Dominik mag. Grešovnik, odvetnik na
Ravnah na Koroškem, z dnem 30. 9. 2007.
Prevzemnik: odvetnik Miran Ocepek,
Gubčeva ulica 1, 2380 Slovenj Gradec.
Gorazd Šifrer, odvetnik iz Maribora, z
dnem 30. 9. 2007.
Prevzemnik: odvetnica Manja Grosek,
Trg svobode 3, 2000 Maribor.
III. Preselitve:
Brigita Kraljič, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 10. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Vojkova cesta
52, 1000 Ljubljana.
Nina Zidar Klemenčič, odvetnica iz Celja,
z dnem 1. 10. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dvorakova
ulica 5, 1000 Ljubljana.
Zoran Hartman, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 10. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska 10,
1000 Ljubljana.
Peter Žagar, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 10. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska 10,
1000 Ljubljana.
Karin Ščap Gubič, odvetnica iz Lendave,
z dnem 1. 10. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
ulica 21, 9000 Murska Sobota.
Sonja Dolinar, odvetnica iz Ljubljane,
preseli sedež svoje odvetniške pisarne na
novi naslov: Tavčarjeva 2, 1000 Ljubljana.
Aleš Avbreht, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 20. 8. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Šestova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Klavdija Erjavec, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 20. 8. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Šestova
ulica 2, 1000 Ljubljana.
Borut Zajc, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
20. 8. 2007 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Šestova ulica 2,
1000 Ljubljana.
Valentin Bajuk, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 20. 8. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Šestova ulica
2, 1000 Ljubljana.
Aleš Paulin, odvetnik iz Kranja, z dnem
1. 9. 2007 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Kotnikova ulica 12,
1000 Ljubljana.
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IV. Odvetniške družbe
Matej Ban, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
31. 7. 2007 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Grobelnik in partnerji, o.p.,
d.n.o., Dalmatinova 11, Ljubljana.
Z dnem 1. 8. 2007 do 31. 8. 2007 se
zaposli pri Odvetniški družbi Čeferin o.p.,
d.n.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.
Od dne 1. 9. 2007 dalje voden kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Čeferin
o.p.,d.n.o., Taborska cesta 13, Grosuplje.
Nada Perčič, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 30. 9. 2007 preneha opravljati odvetništvo kot samostojna odvetnica.
Od dne 1. 10. 2007 dalje vodena kot
odvetnica družbenica Odvetniške družbe
Veršič-Perčič, o.p., d.n.o., Ljubljana, Mestni
trg 8, 1000 Ljubljana.
Damijan Pavlin, odvetnik iz Kranja, z
dnem 31. 8. 2007 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik.
Od dne 1. 9. 2007 dalje voden kot odvetnik družbenik Odvetniške družbe Pavlin
in partnerji o.p., d.n.o., Stritarjeva ulica 7,
4000 Kranj.
V. Sprememba priimka:
Andreja Gutnik, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 23. 6. 2007 spremeni priimek v Andreja Gross Gutnik.
Marija mag. Gaber, odvetnica iz Kranja,
z dnem 1. 9. 2007 spremeni priimek v Marija Hladin.
Petra Mrhar, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 9. 6. 2007 spremeni priimek v Petra
Ferš Mrhar.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-28698/07
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07) Gozdarski inštitut Slovenije
razpisuje
javno zbiranje ponudb
1. Naročnik: Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Poslovni prostori v izmeri 235 m2, ki se
nahajajo v mansardi objekta na naslovu
Večna pot 2, Ljubljana, v katerih se bo opravljala pedagoška ali raziskovalna razvojna
dejavnost.
Mesečna najemnina znaša 15 EUR/m2
oziroma skupaj 3.525,00 EUR.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
s področja gozdne ali lesarske dejavnosti
oziroma z njimi povezane dejavnosti, glede
na to, da v objektu na naslovu Večna pot 2
deluje Gozdarski inštitut Slovenije, Zavod za
gozdove in Biotehniška fakulteta, Oddelek
za gozdarstvo in obnovljive lesne vire ter
Oddelek za lesarstvo.
3. Sklenitev pogodbe:
Po prejemu ponudb ima organizator možnost izvedbe dodatnih pogajanj za pridobitev najugodnejše ponudbe.
Po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb in morebitnih dodatnih pogajanj bo
z izbranim ponudnikom naročnik najkasneje
v roku 30 dni po zaključku sklenjena najemna pogodba za čas 5 let od dne 1. 1. 2008
dalje.
4. Način in rok plačila:
Naročnik kot najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune
za najemnino do 8. v mesecu za tekoči
mesec, najugodnejši ponudnik pa je dol-

žan plačati najemnino v roku petnajstih
dni od izdaje računa na račun naročnika
št. 01100-6030347734. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnina vključuje tudi obratovalne
stroške in sicer individualne obratovalne
stroške (stroški za dobavljeno elektriko,
vodo, ogrevanje, odvoz smeti, komunalni
prispevek) in skupne obratovalne stroške
(stroški za obratovanje skupnih delov in sicer ogrevanje skupnih delov, elektrika skupnih delov, porabljena voda v skupnih delih,
čiščenje skupnih prostorov).
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še druge stroške, ki mu nastanejo pri uporabi najetih poslovnih prostorov in niso navedeni v prejšnjem odstavku in sicer stroške
telefona, interneta ipd. in je za navedene
stroške dolžan skleniti ustrezne pogodbe
z dobavitelji.
5. Prehod posesti: posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo nepremičnine.
6. Višina varščine:
Pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino položiti varščino v višini 400 EUR,
na račun naročnika št. 01100-6030347734 z
navedbo namena nakazila: varščina.
Po opravljenem postopku se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, varščina
vrne v roku tridesetih dni brez obresti.
7. Dodatne informacije: morebitne dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo pri
Borutu Bitencu, tel. 031/308-360 vsak delovni dan od 7. do 11. ure.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
dne 31. 10. 2007 do 9. ure na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet javne ponudbe: Oddaja
ponudbe za javno zbiranje ponudb za oddajo mansarde v najem, Številka zadeve:
Številka: 144/1, Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za najem iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila pogajanja. Morebitna pogajanja
bodo na naslovu: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. O datumu in
uri bodo ponudniki naknadno obveščeni.
9. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
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odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori.
10. Rok veljavnosti ponudb: podane ponudbe morajo zavezovati ponudnike za čas
do 1. 1. 2008.
11. Ustavitev postopka: naročnik lahko
ustavi postopek javnega zbiranja ponudb
do sklenitve pravnega posla pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Gozdarski inštitut Slovenije
Ob-28250/07
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 31. 7. 2006 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 19. 2. 2007, objavlja
zbiranje pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine
I. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: Hotel Oleander, Strunjan 17, 6320
Portorož.
Nepremičnina leži na parcelnih številkah
3098 in 3100/2, pripisane k zemljiško knjižnemu vložku št. 1199 v k.o. Portorož in
se prodaja v deležu 9860/10000 od celote.
Površina vseh prostorov objekta-hotela, ki
se prodaja meri skupaj neto 1.847,35 m2;
prostori se nahajajo v petih etažah. Hotel
ima 26 sob za goste s skupno 84 ležišči,
predavalnico v tretjem nadstropju oziroma
v mansardi, salon – večnamensko dvorano
v pritličju, jedilnico – restavracijo, kuhinjo,
aperitiv bar, recepcijo s točilnico, vhodno
avlo, zunanjo letno teraso prekrito s pergolo, pisarno, dve dvigali, druge pomožne
prostore, 26 parkirnih mest v pokritem parkirišču v kleti, asfaltirane parkirne prostore
pred hotelom.
V kletnem delu objekta se nahaja prostor
Telekomove javne telefonske centrale v izmeri neto 26,25 m2, s pripadajočim deležem
zemljišča in enim parkirnim prostorom v pokritem delu parkirišča, vse stoječe na parc.
številkah 3098 in 3100/2 v k.o. Portorož, v
deležu 140/10000 od celote, ki ni predmet
prodaje.
Celoten objekt je na novo zgrajen kot
nadomestna gradnja objekta Počitniški dom
Strunjan v letu 2002; objekt ima uporabno
dovoljenje, ki ga je izdala UE Piran, dne
9. 7. 2002.
Nepremičnina se prodaja z vso pripadajočo opremo (osnovna sredstva in drobni
inventar).
Prodaja nepremičnine je vezana na prevzem 8 Telekomovih zaposlenih Hotela Oleander, za kar prodajalec in kupec skleneta
posebno pogodbo o prevzemu zaposlenih,
ki bo podpisana hkrati s kupoprodajno pogodbo za nepremičnino.
Izhodiščna prodajna cena nepremičnine
znaša 3.300.000,00 EUR.
Fiksna prodajna cena opreme, ki se
prodaja skupaj z nepremičnino, znaša
322.000,00 EUR + 20% DDV.
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu za
prodajo nepremičnine
Prodaja se opravi z zbiranjem pisnih ponudb.
Pisne ponudbe je potrebno poslati priporočeno po pošti ali dostaviti osebno v zaprtih
ovojnicah na naslov: Telekom Slovenije, d.d,

Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, soba št. 106,
z oznako »ponudba za nakup hotela Oleander – Ne odpiraj«.
Rok za predložitev ponudb je 12. 11.
2007; za pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele ali bodo dostavljene na
naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, 1000 Ljubljana, soba št. 106, najkasneje
do vključno 12. 11. 2007 do 12. ure.
Ponudniki so lahko fizične in pravne osebe, ki morajo v ponudbi predložiti potrdilo o
državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice
oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni ali priglasitveni list
za samostojne podjetnike pri DURS-u.
Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti
natančen naziv in naslov ponudnika, davčno
številko, EMŠO oziroma matično številko;
pravne osebe pa tudi podatke pooblaščenca
za sklenitev pogodbe.
Ponudnik mora v ponudbi navesti ponujeno ceno v evrih v absolutnem znesku, ki
ne more biti nižja od navedene izhodiščne
– najnižje cene.
Ponudnik mora v ponudbi posebej izjaviti, da soglaša z nakupom opreme, ki se
prodaja skupaj z nepremičnino, po navedeni
fiksni prodajni ceni.
Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno
izjaviti, da je seznanjen z obvezo prevzema vseh zaposlenih Hotela Oleander in
da sprejema vse pogoje, ki izhajajo iz pogodbe o prevzemu zaposlenih, ki jo bosta
prodajalec in kupec sklenila istočasno ob
podpisu kupoprodajne pogodbe za nepremičnino.
Ponudnik mora ob vložitvi svoje ponudbe
vplačati varščino v višini 330.000,00 EUR,
kar predstavlja 10% izhodiščne prodajne
cene nepremičnine; varščino mora ponudnik
vplačati na TRR Telekoma Slovenije, d.d.,
številka: SI56 0310 0100 6235 420, sklic: 00
98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana, s pripisom »plačilo varščine za
nakup nepremičnine – hotel Oleander«.
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi dokazilo o plačilu varščine in navesti popolne
podatke o številki svojega tekočega – transakcijskega računa (naziv banke in številka
računa) za primer vračila varščine.
Uspelemu – najugodnejšemu ponudniku
se vplačana varščina všteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana
vrne v roku 15 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Kupec plača poleg kupnine za nepremičnino in opremo tudi predpisani davek
na promet nepremičnin oziroma davek na
dodano vrednost ter nosi vse stroške prenosa lastništva.
Predmetna nepremičnina s pripadajočo
opremo se prodaja kot celota in bo prodana
po načelu “videno – kupljeno”.
Kupec s sodelovanjem pri zbiranju pisnih
ponudb potrjuje, da je seznanjen s stanjem
premoženja in se odreka zahtevkom iz naslova stvarnih napak.
O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 14. 12. 2007.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo in pogodbo o prevzemu zaposlenih v 30 dneh po prejemu obvestila, da
je izbran kot najugodnejši ponudnik.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 60 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe.
Če najugodnejši ponudnik oziroma izbrani kupec po svoji krivdi ne izpolni vseh pogojev iz objave in pogodbenih obveznosti, se
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šteje, da je odstopil od nakupa – v takšnem
primeru prodajalec zadrži varščino.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
upoštevana predvsem ponujena cena za
nepremičnino in obveza prevzema zaposlenih delavcev.
Prodajalec si pridržuje pravico, da na
podlagi te objave kljub prejetim ponudbam
ne sklene kupoprodajne pogodbe z nobenim
od ponudnikov.
Dodatna dokumentacija (pogodba o prevzemu zaposlenih hotela Oleander, specifikacija – seznami opreme, PID – arhitekture,
uporabno dovoljenje …) je interesentom na
vpogled po predhodnem dogovoru, pri Jani
Bergant v pisarni številka 217, 2. nadstropje,
v stavbi Cigaletova 10, Ljubljana.
Dodatne informacije lahko ponudniki pridobijo vsak delovni dan v času od 9. do 12.
ure po tel. 01/234-16-50, Mladen Tešnjak in
01/234-15-92, Jana Bergant.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Andrejo Stražišar, tel.
01/234-17-36.
Telekom Slovenije, d.d.
Ob-28219/07
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
objavljamo
javno zbiranje ponudb
za najem oglasnih površin na avtobusih
LPP
1. Najemodajalec: LPP d.o.o., Celovška
cesta 160, Ljubljana.
2. Predmet najema so oglasne površine
na delu avtobusov v lasti družbe LPP d.o.o.,
ki jih ta namenja za izvajanje oglasne dejavnosti za obdobje 3 let. Površine se spreminjajo glede na sestavo voznega parka
in dimenzije oglasnega prostora na posameznem avtobusu, ter se bodo spreminjale
tudi v bodoče. V letu 2008 bodo oglaševanju
predvidoma namenjene površine na 147 avtobusih mestnega potniškega prometa in 21
avtobusih primestnega potniškega prometa,
tako da bodo skupne površine znašale približno 2.644,09 m2 po formatih, ki so določeni s popisom vozil. Najemnik bo površine
pridobival postopoma v roku 10 mesecev.
3. Najemodajalec bo z najemnikom sklenil najemno pogodba za obdobje 3 let.
4. Obvezno je potrebno ponudbi priložiti bianco podpisano menico s pooblastilom
za izpolnitev in unovčenje v višini 50.000,00
EUR, ki jo LPP d.o.o. zadrži do dokončne izbire ponudnika ali unovči v primeru ponudnikovih kršitev. Izbrani najugodnejši ponudnik
mora skleniti najemno pogodbo najkasneje v
roku 8 dni po prejemu odločitve o izbiri. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, ali če da lažne
ali zavajajoče podatke ali izjave, če odstopi
od ponudbe, se ne udeleži pogajanj ali ne da
ponudbe v drugem krogu pogajanj če bo za
izveden, ali če da v drugem krogu pogajanj
ponudbo, ki je nižja od ponudbe dane v prvem krogu pogajanj, ali če ne izroči bančne
garancije lahko LPP d.o.o. unovči menico.
5. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu najema in razpisno dokumentacijo na sedežu
LPP d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana,
v tajništvu, tel. 01/582-25-00.
6. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje določene z dokumentacijo.

Stran

6976 /

Št.

95 / 19. 10. 2007

b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino, v skladu z razpisno dokumentacijo in na obrazcih razpisne dokumentacije:
– ponudba v kateri ponudnik ponudi
družbi LPP d.o.o. v brezplačno uporabo in
izdelavo oglasnih sporočil najmanj 100 m2
oglasnih površin, ki so mu dane v uporabo, na mesec, ter da ponudbeno ceno vsaj
9 EUR (brez DDV) za en kvadratni meter
oglasnih površin na mesec;
– podatki o ponudniku;
– izjava ponudnika o sprejemanju pogojev dokumentacije;
– izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči);
– vzorec pogodbe (parafiran in žigosan);
– podpisana bianco menica s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini
50.000,00 EUR;
– dokumente, in sicer:
– potrdilo sodišča o registraciji;
– izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek, ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudbe;
– izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe);
– BON-1 ali BON-1/sp;
– izjava o tehnični opremljenosti ponudnika; ponudnik mora zagotovi, da bodo za
oglasne površine na avtobusih uporabljene
nalepke uporabil nalepke, ki imajo najmanj
naslednje ali boljše karakteristike:
– življenjska doba najmanj 3 leta,
– debelina od 70 do 110 mikronov,
– dimenzijska stabilnost FINAT
TM 14,
– temperaturna obstojnost -40 do
+80 stopinj Celzija,
– natezna trdnost: DIN EN ISO 527,
– da bodo vse folije odstranljive (removable);
– seznam referenčnih izkušenj v zadnjih dveh letih v katerega ponudnik navede, da je v zadnjih dveh letih kakovostno
opremil najmanj 1.000 m2 avtobusnih oglasnih površin, ter po poteku vzpostavil prvotno stanje na avtobusih brez poškodb, s potrdili najemodajalcev (lastnikov avtobusov)
o dobri izvedbi s pogodbo prevzetih obveznosti. Ponudnik mora izkazati, da je sam ali
njegov podizvajalec, ki bo ves čas pogodbe
izvajal opremljanje avtobusov, uspešno in
kakovostno izvedel opremljanje avtobusov
z oglasi, ter da pri tem ni povzročil škode
na avtobusih oziroma vplival na izvajanje
prevozov z avtobusi;
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– izdelavo, da bo nameščanje in odstranjevanje nalepk opravljal sam ali s podizvajalcem, pri čemer sme izdelavo, nameščanje in odstranjevanje opravljati le tisti
(ponudnik ali podizvajalec), ki ima ustrezno
tehnično opremo in izkazuje reference, ki so
določene v prejšnji točki;
– izjavo s katero se banka obveže, da
bo v primeru, da bo ponudnik izbran, temu
izdala bančno garancijo v višini 500.000,00
EUR, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kritje škode na avtobusih oziroma
pokritje neplačane najemnine, z vsebino,
ki je določena z vzorcem bančne garancije
določenim s to dokumentacijo.
č) Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja pavšalna najemnina,
v primeru izenačenih ponudb se uporabi
dodatno merilo lastne oglasne površine za
LPP. Ponujena mesečna pavšalna najemnina brez davka na dodano vrednost za 1 m2
ne sem biti nižja od 9,00 EUR na mesec.
Ponudba v kateri bo ponujena nižja najemnina bo izločena iz nadaljnjega postopka
in ne bo predmet izbire.
Ponudnik je dolžan ponuditi v brezplačno uporabo in izdelavo oglasnih sporočil
najmanj 100 m2 oglasnih površin, ki so mu
dane v uporabo, na mesec. S temi površinami LPP d.o.o. samostojno razpolaga. Ponudba v kateri bo ponujena manjša površina
bo izločena iz nadaljnjega postopka in ne bo
predmet izbire.
7. Najemnina se plačuje mesečno in zapade v plačilo 15. v mesecu z tekoči mesec.
Pravočasno plačilo najemnine je bistveni
element pogodbe.
8. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če jo bo LPP d.o.o. prejel najkasneje do
6. 11. 2007 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo
7. 11. 2007, ob 13.30, na sedežu LPP d.o.o.,
v sejni sobi 507.
9. Ponudniki so vezani na svoje ponudbe
in od njih ne morejo odstopiti pred potekom
roka za katerega so dane, vendar najmanj
90 dni od dneva ki je določen kot dan odpiranja ponudb.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
10. Obveznost družbe LPP d.o.o., da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najboljše pogoje je izključena. LPP d.o.o.
lahko kadarkoli ustavi začeti postopek, vse
do sklenitve najemne pogodbe, pri čemer
ponudniki niso upravičeni do nobenega nadomestila ali odškodnine z izjemo povračila
stroškov, ki so jih imeli s prevzemom razpisne dokumentacije, če so jim ti nastali.
LPP d.o.o.
Št. 430-34/2007-1
Ob-28121/07
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so nezazidana, komunalno opremljena stavbna zemljišča, namenjena poslovni gradnji v IOC Logatec:
I. Parcela v velikosti 2030 m2, sestavljena iz parcel:
– del parc. št. 375/61,
– del parc. št. 375/84,
– del parc. št. 375/129,

– del parc. št. 375/136,
– del parc. št. 375/307,
– del parc. št. 743,
– del parc. št. 747,
– del parc. št. 754/1, vse k.o. Dol. Logatec.
Gradbena parcela se prodaja neporavnana, kakršna je sedaj v naravi, z možnostjo
dogovora o izravnavi terena z doplačilom.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 72,00 EUR za m2 z vključenim
20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo
zagotovljena v roku osem mesecev po podpisu pogodbe pri notarju.
V naravi je gradbena parcela že odmerjena in bo identificirana z eno parcelno številko,
vendar postopek geodetske odmere še ni
končan – geodetska odločba še ni izdana.
II. Parcela v velikosti 14500 m2 sestavljena iz parcel:
– parc. št. 514,
– del parc. št. 512,
– del parc. št. 375/63
– del parc. št. 375/64,
– del parc. št. 375/189,
– del parc. št. 375/132,
– del parc. št. 375/134,
– del parc. št. 375/395,
– del parc. št. 502/1,
– del parc. št. 506, vse k.o. Dol. Logatec.
Parcela se prodaja poravnana, v ceno so
vključena dela v zvezi z izravnavo terena.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
– poravnano zemljišče je 100,00 EUR za m2
z vključenim 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, javna razsvetljava, elektrika (3X35 A)
in asfaltna cesta. Komunalna oprema bo
zagotovljena v roku osem mesecev po podpisu pogodbe pri notarju.
V naravi je gradbena parcela že odmerjena in bo identificirana z eno parcelno številko, vendar postopek geodetske odmere
še ni končan – geodetska odločba še ni
izdana.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu
pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma firmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene na podračun
št. 01264-0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim po-
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nudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno
pošiljko s povratnico do 14. 11. 2007 do
12. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis
nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec
Ob-28218/07
Občina Kanal ob Soči objavlja na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Kanal
ob Soči in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena
A) parc. št. 107/1 – njiva v izmeri 776 m2
in dvorišče v izmeri 227 m2, k.o. Deskle –
komunalno neopremljena zemljiška parcela
znotraj poselitvenega območja.
Lokacija: parcela se nahaja med obstoječo pozidavo v Gorenjih Desklah.
Namenska raba: stanovanjska gradnja in
spremljajoče dejavnosti.
Izhodiščna cena: 28.313,00 € (v ceni ni
vključen 20% DDV);
B) parc. št. 101/4 – posl. stavba v izmeri
388 m2, park v izmeri 946 m2 in dvorišče v
izmeri 321 m2, k.o. Ročinj – pritličen montažen objekt bivše OŠ v Ročinju s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Lokacija: objekt s pripadajočim zemljiščem se nahaja na južnem obrobju novejšega dela naselja Ročinj.
Namenska raba: stanovanjska gradnja in
spremljajoče dejavnosti.
Izhodiščna cena: 92.900,00 €.
3. Rok za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg
svobode 23, 5213 Kanal, v roku 15 dni od
objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem
listu RS.
Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti
ovojnici z oznako:
A) »Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine v k.o. Deskle – ne odpiraj«
B) »Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine v k.o. Ročinj – ne odpiraj«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
popoln naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo
samo pravočasne in popolne ponudbe.

4. Varščina
Za resnost ponudbe so ponudniki do roka
za oddajo ponudbe dolžni plačati varščino v
višini 10% ponujene cene na TRR Občine
Kanal ob Soči št. 01244-0100014236, namen plačila: plačilo varščine ter navedbo
oznake nepremičnine.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta
v kupnino, ostalim ponudnikom bo varščina
v nominalnem znesku vrnjena v roku 8 dni
po izboru najugodnejšega ponudnika.
5. Elementi ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– Podatke o ponudniku (ime, priimek in
naslov oziroma firma in sedež, matična številka, davčna številka).
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene.
– Podpisano izjavo, iz katere je razvidno,
da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
– Kopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, priglasitveni list za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, za pravne osebe.
– Originalno potrdilo o plačilu varščine.
– Številko TRR ponudnika in naziv banke
pri kateri ima odprt račun za primer vračila
varščine.
6. Prodajni pogoji
– Nepremičnino se prodaja po načelu
»videno-kupljeno«.
– Plačilo celotne kupnine (vključno z
DDV za nepremičnino pod oznako A) na
TRR prodajalke v roku 8 dni od sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev
pogodbe, brez vračila varščine.
– Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila
o izboru najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil in se mu varščina ne vrne.
– Vse stroške v zvezi s prodajno pogodbo plača kupec.
– Ponudnik Občina Kanal ob Soči si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi
ponudbe ne izbere nobenega izmed ponudnikov; v navedenem primeru bo ponudnikom varščina vrnjena v nominalnem znesku
v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Ponudbe
z nižjo vrednostjo od izhodiščne cene se ne
bodo obravnavale. V primeru, da bo med
prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, se najugodnejše ponudnike pozove k
oddaji nove ponudbe.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni po sprejetju sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo na sedežu Občine Kanal ob Soči
tretji delovni dan po preteku roka za oddajo
ponudbe s pričetkom ob 9. uri.
9. Informacije, kontaktna oseba: podrobnejše informacije dobijo interesenti na sedežu prodajalke oziroma na tel. 05/398-12-00,
05/398-12-06, kontaktna oseba: Danila Mugerli.
Občina Kanal ob Soči
Ob-28248/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Za-
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kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Ajdovščina, z dne
4. 10. 2007, objavlja
javno ponudbo
za prodajo 3 zasedenih stanovanj
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje so tri stanovanja v Ajdovščini, ki so oddana v najem z najemno
pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
Zap. št. 1): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-678-8, ki se nahaja v
večstanovanjski stavbi, stoječi na parc.
št. 1450/53 (plomba št. 2461/2006 in plomba št. 716/2007), k.o. Ajdovščina, na naslovu Ajdovščina, Tovarniška cesta 12.
Stanovanje po zapisniku o točkovanju meri
40,40 m2, po elaboratu za etažno lastnino
pa 36,83 m2 in se nahaja v drugi etaži večstanovanjske hiše. Predmet prodaje je tudi
drvarnica na parc. št. 1450/45 v izmeri 1 m2,
k.o. Ajdovščina (plomba 2461/2006). Stanovanju pripada idealni solastniški delež na
skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni,
ker pogodba o medsebojnih razmerjih med
etažnimi lastniki še ni sklenjena.
Zap. št. 2): stanovanje z identifikacijsko
številko 2392-684-18 in pomožni prostor z
identifikacijsko številko 2392-684-21, ki se
nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na
parc. št. 1429, k.o. Ajdovščina, na naslovu
Ajdovščina, Tovarniška cesta 18. Stanovanje in pomožni prostor po zapisniku o točkovanju skupaj merita 58,52 m2, po elaboratu
za etažno lastnino pa meri stanovanje, ki se
nahaja v drugi etaži 56,21 m2, pomožni prostor, ki se nahaja v tretji etaži pa 11,40 m2.
Predmet prodaje je tudi drvarnica na parc.
št. 1427/19, v izmeri 14 m2, k.o. Ajdovščina.
Stanovanju in pomožnemu prostoru pripadata idealna solastniška deleža na skupnih
delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker
pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. Vpis etažne
lastnine na Občino Ajdovščina je v teku.
Zap. št. 3): stanovanje z identifikacijsko
številko 2392-684-24 in pomožni prostor z
identifikacijsko številko 2392-684-25, ki se
nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na
parc. št. 1429, k.o. Ajdovščina, na naslovu
Ajdovščina, Tovarniška cesta 18. Stanovanje in pomožni prostor po zapisniku o točkovanju skupaj merita 46,09 m2, po elaboratu
za etažno lastnino pa meri stanovanje, ki
se nahaja v tretji etaži 42,05 m2, pomožni
prostor, ki se nahaja v tretji etaži pa 8,68 m2.
Predmet prodaje je tudi drvarnica na parc.
št. 1427/17, v izmeri 14 m2, k.o. Ajdovščina.
Stanovanju in pomožnemu prostoru pripadata idealna solastniška deleža na skupnih
delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker
pogodba o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki še ni sklenjena. Vpis etažne
lastnine na Občino Ajdovščina je v teku.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena
za stanovanje navedeno v prvi točki pod
zap. št. 1 znaša 27.800,00 EUR,
za stanovanje navedeno v prvi točki pod
zap. št. 2 50.550,00 EUR in
za stanovanje navedeno v prvi točki pod
zap. št. 3 pa 30.150,00 EUR.
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Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini
Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini
ponudbene cene.
Kupec je, poleg kupnine, dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stanovanj«. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka
6. novembra 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.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin 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) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini na
Podračun
EZR
Občine
Ajdovščina
št. 01201-0100014597, odprt pri Upravi RS
za javna plačila, in sicer:
– za stanovanje navedeno pod zap.
št. 1 v višini 3.000,00 EUR,
– za stanovanje navedeno pod zap.
št. 2 v višini 5.100,00 EUR in
– za stanovanje navedeno pod zap.
št. 3 v višini 3.100,00 EUR;
– 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;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
V primeru več enakih ponudbenih cen
ima predkupno pravico sedanji najemnik
stanovanja.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 15. 11. 2007.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
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i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18,
kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma
na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Št. 063-016/2004
Ob-28341/07
Občina Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov Občinskega sveta Občine Šmartno pri
Litiji sprejetih na svoji 5. redni seji z dne
26. 4. 2007 in na podlagi 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
Občine Šmartno pri Litiji
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/896-27-70, telefaks 01/896-27-73,
e-mail: info@smartno-litija.si.
II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Dvosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju z neto tlorisno površino 58,23 m2, s
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter
skupnimi deli in napravami, v večstanovanjski stavbi Kulturnega doma v Šmartnem pri
Litiji, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji, ki
stoji na parc. št. 418/3, k.o. Šmartno. Etažna
lastnina še ni vzpostavljena.
Izhodiščna cena za stanovanje znaša
21.000,00 €.
2. Dvosobno stanovanje št. 14, ki se nahaja v mansardi, z neto uporabno tlorisno
površino 50,87 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter skupnimi deli in napravami, v večstanovanjski stavbi na naslovu Staretov trg 25, v Šmartnem pri Litiji,
ident. št. 14.E, vpisanem pri podvložku št.
1158/15, k.o. Šmartno.
Izhodiščna cena za stanovanje znaša
50.000,00 €.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
1. Stanovanji sta naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij ne
bomo upoštevali.
2. Nepremičnina – stanovanje pod zaporedno št. 1 je obremenjeno z najemnim
razmerjem za nedoločen čas.
Nepremičnina – stanovanje pod zaporedno št. 2 je obremenjeno z najemnim razmerjem za določen čas, do 31. 12. 2007.
3. Kupnina ne vsebuje nobenih davščin
in prispevkov. Davščine in prispevki se dodatno zaračunajo najugodnejšemu ponudniku – kupcu. Najugodnejši ponudnik – kupec
mora plačati tudi vse dajatve in stroške kot
so: cenitev stanovanja, notarski stroški, strošek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško
knjigo, takse.
4. Zaradi spremembe lastništva na obeh
predmetnih nepremičnina se položaj najemnikov ne sme poslabšati.
5. Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe, sicer varščina
zapade v korist prodajalca. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpi-

su pogodbe. Prodajalec in kupec se lahko
dogovorita, da tudi zapis pravnega posla
opravi notar istočasno z overitvijo.
6. Najugodnejši ponudnik – kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji,
številka: TRR 01394-0100000193 pri Banki
Slovenije, pri čemer se položeno jamstvo za
resnost ponudbe všteje v kupnino. Če kupec
v zgoraj navedenem roku ne plača kupnine,
pripada varščina prodajalcu, ki razdre pogodbo brez dodatnega opomina.
7. Varščina se neuspelemu ponudniku
vrne v roku 10 dni po izboru najugodnejšega
ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
8. Kupec do izvedbe vpisa lastništva v
zemljiško knjigo, dokazuje lastništvo stanovanja s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim dovolilom.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
za nakup predmetnih nepremičnin in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov
s pripravo pisne ponudbe.
10. Komisija za vodenje postopkov pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s
stvarnim in finančnim premoženjem občine
s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem na območju Republike
Slovenije ali druge države Evropske unije
in fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije ali druge države članice Evropske
unije, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogočajo prislini predpisi RS, ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom jamstva
za resnost ponudbe v višini 5% od izhodiščne cene (varščina mora biti nakazana
na TRR 01394-0100000193, odprt pri Banki
Slovenije z navedbo »št. 063-16/2004 zbiranje ponudb«).
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo premičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica,
hišna številka, ter opis stanovanja (razviden
iz razpisa) in ponujeno ceno.
Ponudnik mora k ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti številko transakcijskega
računa za primer vračila plačanega jamstva
za resnost ponudbe (naziv banke, številka
računa),
– drugi tuji državljani in tuje pravne osebe priložijo izjavo oziroma ustrezno originalno dokazilo iz katerega je razvidno, da lahko
oseba v skladu s slovensko zakonodajo pridobiva nepremičnine na območju Republike
Slovenije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova najema stanovanja (za najemnika stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu oziroma kopija osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu
(potni list, osebna izkaznica (za fizične osebe)),
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– izpisek iz ustreznega registra pravnih
oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne
osebe (za pravne osebe in s.p.),
– identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko
številko (za pravne osebe in s.p.) oziroma
davčno številko, EMŠO in telefonsko številko (za fizične osebe),
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema
pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
V. Postopek:
1. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe s potrebnimi dokazili, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti do
vključno dne 6. 11. 2007 do 8. ure na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova
2, 1275 Šmartno pri Litiji. Na kuverti naj bo
označba: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«. Odpiranje zbranih ponudb

bo dne 6. 11. 2007 z začetkom ob 9. uri v
sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob
izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja
pisnih ponudb.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev) bo prodajalec pozval
k dopolnitvi ponudb in bo nato, med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami, izbral
najugodnejšega ponudnika.

Št.

95 / 19. 10. 2007 /

Stran

6979

Občina Šmartno pri Litiji bo, skladno z
zakonom, pod enakimi pogoji in za enako
kupnino kot jo bo ponudil najboljši ponudnik, predmetni nepremičnini ponudila predkupnim upravičencem, ki imajo 30-dnevni
rok za izjavo o uveljavljanju predkupne pravice.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnin,
ogledom nepremičnin in pregledom cenitvenega poročila zainteresirani kupci dobijo
na Občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-28348/07
V skladu s sklepom skupščine z dne 14. 6.
2007 o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je uprava Term Olimia d.d. odsvojila 17.231
lastnih delnic po ceni 23,70 EUR za eno delnico. Pri odsvajanju lastnih delnic imajo obstoječi delničarji predkupno pravico.
Uprava družbe Term Olimia d.d.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-6/2007/6
Ob-28343/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 75 vpiše politična stranka Kr
ščanski socialisti Slovenije, s skrajšanim
imenom Socialisti in s kratico imena KSS
ter s sedežem v Ljubljani, Mihov štradon
13. Znak (logotip) stranke predstavlja stiliziran nagelj in kratica stranke. Nagelj je
nagnjen v levo pod kotom 450; cvet v smeri
levo zgoraj; pecelj v smeri desno spodaj.
Pecelj ima v zgornjem delu tanka lističa,
ki skupaj s pecljem tvorita podobo križa. V
zamišljenem kotu levo spodaj, ki poteka od
levega roba cveta navzdol in od spodnjega
konca peclja levo, je kratica KSS v pisavi
Arial. Cvet je rdeče barve oznake #d83c16,
čašica cveta in pecelj pa zelene z oznako
#427d47; črke kratice KSS so črne barve z
oznako #0c0c0c. Skrajni zgornji/spodnji točki ter skrajni desno/levi točki samega znaka
so v razmerju 1:1. Znak stranke (nagelj in
kratica) sta postavljena na belo podlago (z
oznako #fffff) kvadratne oblike, ki je od samega znaka večja za 20 procentov. Znak
je v sredini podlage in je v razmerju z belo
kvadratno podlago v razmerju 1:1,20.
Kot zastopnik politične stranke Krščanski
socialisti Slovenije se v register političnih
strank vpiše Andrej Magajna, predsednik
stranke.
Matična številka politične stranke je:
1030132.
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Evidence sindikatov

Št. 02049-1/2005
Ob-24362/07
Konfederacija sindikatov Sloveni
je Pergam se poleg dejavnosti, določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva
št. 121-02-102-4/93 z dne 16. 7. 1993,
121-02-102/93-009 z dne 29. 9. 1999,
121-02-102/93-024 z dne 18. 3. 2002,
121-02-102/93-031 z dne 19. 6. 2003,
121-02-102/93-043 z dne 9. 2. 2004,
121-02-102/93-045 z dne 7. 4. 2004,
02049-1/2005/6 z dne 22. 4. 2005 in
02049-1/2005 z dne 10. 7. 2005, določi kot
reprezentativni sindikat v poklicu radiološki
inženir/radiološka inženirka.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-109/2007-5
Ob-28092/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 8. 10. 2007 na
podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom
38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07 –
ZPOmK-UPB2; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija podjetij
Skupina Viator & Vektor, d.d., Dolenjska
cesta 244, 1000 Ljubljana, in ITAS-PTI,
d.o.o., Ljubljanska cesta 65, 1330 Kočev
je, skladna s pravili konkurence in ji Urad ne
bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alineje
drugega odstavka 11. člena ZPOmK naj bi
nastala s pridobitvijo izključnega nadzora
Skupine Viator & Vektor d.d. nad družbo
ITAS-PTI d.o.o. na podlagi nakupa 100%
lastniškega deleža v osnovnem kapitalu te
družbe. Namen koncentracije je v diverzifikaciji dejavnosti skupine Viator & Vektor
zaradi zmanjšanja poslovnih tveganj in izkoriščanja medsebojnih sinergijskih učinkov.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
so v koncentraciji udeleženi in z njima povezane družbe dejavne na različnih upoštevnih trgih in da nevarnost ustvarjanja oziroma
krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko povzročilo zmanjšanje ali onemogočanje

učinkovite konkurence na območju Republike Slovenije, ne obstaja. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3072-9/03-32
Ob-28486/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne
12. 10. 2007 sprejel
I. odločbo:
1. Zveza pomorsko prometnih agen
cij Slovenije, Ferrarska ulica 2, Koper, s
sprejemom Tarif agencijskih storitev, ki so
veljale od 1. 6. 2002 do 15. 6. 2006, in Go
spodarska zbornica Slovenije, Dimičeva
13, Ljubljana (v nadaljevanju: GZS), ker
je Združenje za promet in zveze, ki predstavlja panožno združenje GZS, organizirano
na podlagi sklepa o organiziranju panožnih
združenj sprejetega s strani skupščine GZS,
in katerega zakonitost poslovanja nadzira
nadzorni odbor GZS, ki je tako kot skupščina organ GZS na državni ravni, potrdilo
Tarife agencijskih storitev, sta kršili 5. člen v
povezavi s 3. členom ZPOmK.
2. Določbe Tarif agencijskih storitev iz
prve točke izreka so prepovedane in nične.
3. Izrek odločbe se objavi v Uradnem
listu RS.
4. Med postopkom niso nastali posebni
stroški.
Urad RS za varstvo konkurence

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

95 / 19. 10. 2007 /

Objave po Zakonu o medijih
Ob-28236/07
Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana.
Ime medijev: Dnevnik, Nedeljski dnev
nik, Hopla, Dnevnik Online, Moj dom, De
nar & Svet nepremičnin, Antena, Nika,
Moje zdravje.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– DZS, d.d., Dalmatinova 2, Ljubljana
– 51,05%,
– Delo Prodaja, d.d., Dunajska 5, Ljubljana – 10,11%,
– Styria Media International AG, Schonaugasse 64, Graz – 25,74%,
– ČZP Večer, d.d., Svetozarevska ulica
14, Maribor – 6,52%.
Imena članov uprave izdajatelja: predsednik uprave mag. Branko Pavlin.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bojan Petan – predsednik, mag. Robert Krajnik
– namestnik, Marjan Božnik, Dejan Kovač,
Dušan Ocepek, dr. Klaus Schweighofer.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000503
Ob-28485/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104. členom
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije, s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 0012-68/2007/2 z dne 26. 6. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Meljski hrib 101,3 MHz (za pokrivanje
območja med Mariborom, Razvanjem, Rogozo ter Spodnjim Duplekom).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen prebivalcem krajev, ki ležijo v podravski statistični
regiji;
– minimalno tedensko povprečje deležev
lastne produkcije v dnevnem oddajnem času
mora znašati najmanj 30 odstotkov;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora program v tedenskem
oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi
vrsti programskih vsebin, ki so določene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.7 Ponudnik v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja

Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo
o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe
glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede
programskih vsebin in na podlagi skupne
ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh
točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo
izbranemu ponudniku dodelila pravico do
uporabe radijske frekvence Meljski hrib
101,3 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 4 točke, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-4 točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
13 točk. (0-13 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede
na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji, prejme 13 točk.
(0-13 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in novi programi, imajo prednost pred
tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na
bolj oddaljenem območju. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občine Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica ter Miklavž na Dravskem polju. Za vsako
pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o utemeljenosti pokrivanja območja občine s ponujenim programom, ki
ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi
ponudnik 1 točko. (0-4 točke)

3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v občine Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica ter Miklavž na Dravskem polju. Ponudnik,
s sedežem v eni od navedenih občin, ki
priloži zagotovilo, pridobljeno po objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj
sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane radijske frekvence, podpira
lokalni oziroma regionalni radijski program,
dobi 1 točko. (0-1 točka)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na podlagi priložene informacije o boniteti
poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o
boniteti poslovanja, dobi 1 točko, sicer dobi
0 točk. (0-1 točka)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična
in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri
podmerilu kadrovska usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točke glede na
število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki imajo s ponudnikom
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen
ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična
usposobljenost za oddajanje radijskega
programa se ponudniku dodeli od 0 do 8
točk glede na vrednost tehnične opreme
za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-12 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov
(poslušalcev), imajo prednost pred drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
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kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-2 točki)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 20. november 2007 do 14. ure. Ne glede na način
pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega

roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe,
njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
agencije po izteku roka, bo agencija poslala
nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo o
prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v
treh kopijah. Natančna navodila za pripravo
ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
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Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 22. novembra 2007, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel.
01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.
gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-28093/07
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. na
podlagi četrtega odstavka 532. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z 11.
členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
Družba Termoelektrarna Brestanica
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica, vpisana
v sodni register Okrožnega sodišča v Krškem, pod vl. št. 10014600 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
Termoelektrarna Brestanica d.o.o. na podlagi Pogodbe o delitvi in prevzemu družbe
Holding slovenske elektrarne, d.o.o. z dne
12. 7. 2007, katero je potrdila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 47607-56/2007/4
dne 27. 9. 2007.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
direktor Bogdan Barbič
Ob-28094/07
Poslovodstvi družb Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve, d.d., Tivolska 50,
1000 Ljubljana in Dolenjski kabel, družba
za informacijske storitve, d.o.o., Tivolska
50, 1000 Ljubljana, v skladu z določbami
586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da
sta dne 10. 10. 2007 predložili sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pogodbo o pripojitvi hčerinske Dolenjski kabel
d.o.o. kot prevzete družbe v izključni lasti
družbe Ljubljanski kabel d.d. kot prevzemne
družbe, ki je bila sklenjena dne 5. 10. 2007.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel d.d. so
v skladu s 586. členom ZGD-1 na voljo vsi
dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe Ljubljanski kabel d.d. v Ljubljani, Tivolska 50.
Poslovodstvo družb
Ljubljanski kabel d.d. in
Dolenjski kabel d.o.o.
Ob-28192/07
EKO-TEH ekološki servis Pavel Jankovec s.p., Polhov Gradec 46a, 1355 Polhov
Gradec, matična številka: 5703840, davčna številka: 53883357, ki ga zastopa Pavel Jankovec, na podlagi 670. člena ZGD-1
in 75. člena ZGD-1 objavljam nameravani
prenos na prevzemno družbo EKO-TEH
d.o.o., Polhov Gradec 46a, 1355 Polhov
Gradec, matična številka: 1864424, davčna
št.: 78752027, ki postane univerzalni pravni
naslednik na podlagi Pogodbe o prenosu
podjetja z dne 4. 10. 2007.
EKO-TEH ekološki servis
Pavel Jankovec s.p.
Ob-28245/07
V skladu z določili 599. člena ZGD-1
uprava družbe Žito prehrambena industrija, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in
uprava družbe Žito Gorenjka, proizvodnja
pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce, obveščata delničarje družbe Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana ter
delničarje družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d.,
Rožna dolina 8, 4228 Lesce, da je bila pristojnemu Okrožnemu registrskemu sodišču

v Kranju dne 19. oktobra 2007 predložena
Pogodba o pripojitvi, ki sta jo upravi prevzemne in prevzete družbe sklenili v notarskem
zapisu dne 17. oktobra 2007.
Pripojitev prevzete družbe Žito Gorenjka,
proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce k prevzemni družbi Žito prehrambena industrija,
d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana se izvede po stanju na dan obračuna združitve,
ki je 30. 6. 2007.
V skladu z določili drugega odstavka 599. člena ZGD-1 uprava prevzemne
družbe ne zahteva, da bi o soglasju za
pripojitev odločala skupščina prevzemne
družbe.
Skupščina prevzete družbe Žito Gorenjka, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce bo
v petek, dne 23. novembra 2007 sprejela
ustrezne sklepe vezane na pripojitev.
Skupščina prevzemne družbe mora odločati o soglasju za pripojitev, kolikor bi
delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1 meseca
od dneva zasedanja skupščine prevzete
družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za
pripojitev, zahtevali sklic skupščine prevzemne družbe.
Skladno z določili 599. člena ZGD-1, se
določila vezana na 3. in 4. točko drugega
odstavka 581. člena, prve in druge alinee 2.
točke drugega odstavka 582. in 583. člena
ZGD-1, ne upoštevajo.
Delničarjem, ki so udeleženi pri pripojitvi,
bo v skladu z določili četrtega odstavka 586.
člena ZGD-1 omogočena pridobitev listin iz
drugega odstavka 586. člena ZGD-1.
Prevzeta družba:
Žito Gorenjka d.d.
glavni direktor
Peter Gašperin
Prevzemna družba:
Žito, d.d.
uprava - predsednik uprave
mag. Iztok Bricl
uprava - član uprave za področje financ
mag. Erik Žunič
Ob-28253/07
Delniška družba Sivent, d.d., Ljubljana
v skladu s četrtim odstavkom 532. člena
Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 42/06) objavlja, da nas je družba Pulsar
holding d.o.o., dne 9. 10. 2007 obvestila, da
so postali imetniki 50.000 delnic naše družbe z oznako SING, kar predstavlja 43,56%
delnic z glasovalno pravico.
Sivent, d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-28349/07
Direktor družbe Bajt, telekomunikacije in
informatika d.o.o., Maribor, Opekarska ulica
15, prvič objavlja, da je družbenik Zvonko
Bajec sprejel naslednji sklep:

Osnovni kapital družbe znaša 43.815,00
EUR. Družbeniki posedujejo poslovne deleže kot sledi:
– Bajec Zvonko poslovni delež, katerega
nominalna vrednost zanaša 8.763,00 EUR,
– Družba Bajt d.o.o. lastni poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša
35.052,00 EUR.
Osnovni kapital, ki je doslej znašal
43.815,00 se zmanjša za umaknjen lastni
poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 35.052,00 EUR, tako da osnovni kapital po izvedenem zmanjšanju znaša 8.763,00 EUR. Edini družbenik družbe
bo od datuma vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala Zvonko Bajec, ki bo
posedoval en poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 8.763,00 EUR, kar
bo predstavljalo 100% skupnega osnovnega
kapitala družbe.
Direktor družbe poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala. Družba
bo upnikom, ki ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila varščino. Vse upnike,
ki so družbi znani, bo družba pozvala tudi
neposredno.
Bajt, telekomunikacije
in informatika d.o.o., Maribor
Ob-28350/07
Edini družbenik družbe Agrocom d.o.o.,
Ljubljanska cesta 99, Slovenska Bistrica,
je dne 7. 9. 2007 v skladu s 520. členom
ZGD-1 sprejel sklep, da se osnovni kapital družbe 538.461,00 EUR zmanjša za
268.461,00 EUR, tako da zmanjšan osnovni
kapital družbe znaša 270.000,00 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala.
Poslovodja družbe Agrocom d.o.o. v
skladu s prvo alinejo drugega odstavka 520.
člena ZGD-1 poziva upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Agrocom d.o.o.
direktor
Borut Lovrenčič

Sklici skupščin
Ob-28214/07
Preklic
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
preklicuje 14. skupščino, ki je sklicana za
ponedeljek dne 22. 10. 2007.
Uprava družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-28492/07
Sprememba
Uprava delniške družbe Iskraemeco,
družba za upravljanje in svetovanje, d.d.,
objavlja umik točk dnevnega reda skupščine
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družbe Iskraemeco, DUS, d.d., 4000 Kranj,
Savska Loka 4, ki bo 22. 10. 2007 ob 13. uri,
v Kranju, na naslovu Savska loka 1.
Uprava preklicuje in umika iz dnevnega reda skupščine Iskraemeco, DUS, d.d.
naslednje zadeve oziroma točke dnevnega reda in k tem točkam podane predloge
sklepov:
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2006 in sprejem letnega poročila
družbe za leto 2006.
3. Odločanje o razrešnici.
4. Prehod na evro in uvedba kosovnih
delnic.
6. Spremembe statuta.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe na zahtevo in po predlogu delničarja
družbe Utrinek d.o.o., Podvin 24, Žalec.
Dnevni red skupščine družbe Iskraemeco, DUS, d.d., 4000 Kranj, Savska Loka 4,
ki bo 22. 10. 2007 ob 13. uri, v Kranju, na
naslovu Savska loka 1, s predlogi sklepov
se tako glasi:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih teles skupščine (predsednika skupščine in preštevalcev glasov).
2. Soglasje upravi za odsvojitev delnic
Iskraemeco d.d.
Predlog sklepa: upravi družbe se daje
soglasje za prodajo in odsvojitev 116.279
delnic izdajatelja Iskraemeco, d.d., matična
številka 5045193.
Iskraemeco, DUS, d.d.
Boštjan Marovt
direktor
Ob-28120/07
Na podlagi 37. člena Statuta družbe Mostovna d.d., uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Mostovna d.d., Reška cesta 29, 1330
Kočevje,
ki bo v sredo, 21. 11. 2007, ob 9. uri, na
sedežu družbe Nebra d.o.o., Miklošičeva
cesta 18, 1124 Ljubljana z dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednico skupščine: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalki glasov: Ankica Maksimović,
Anita Kastelic.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2006, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice
direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: v skladu z 294. členom
Zakona o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednja sklepa:
3.1. Na podlagi pisne odstopne izjave z
dne 9. 10. 2007 se razreši članica nadzornega sveta Janja Holcman Babič.
3.2. Skupščina izvoli novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev

mag. Jenko Zlatko, in sicer do konca mandatnega obdobja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kočevju, Reška cesta 29, vsak
delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06) bo vabilo
z dnevnim redom in utemeljitvijo objavljeno
tudi na spletni strani družbe http://www.mostovna.si/
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Mostovna d.d.
direktor družbe
Bojan Kočevar
Ob-28195/07
Na podlagi statuta delniške družbe
SITEEP d.d. Ljubljana in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicuje uprava
15. sejo skupščine
delniške družbe SITEEP Tegrad
& PAP Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,
Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo 21. 11. 2007, ob 15. uri, v
sejni sobi na sedežu družbe, na Pivovarniški
ulici 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine, in sicer:
– predsednica skupščine Lili Leštan Besedič,
– dva preštevalca glasov Boštjan J.
Thurnherr in Nadja Uršič.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Nade Kumar.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu in pooblašča nadzorni
svet za izdelavo čistopisa statuta.
3. Izvolitev člana nadzornega sveta,
predstavnika delničarjev.
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Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z odstopnimi izjavami članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev Brede Ivanc Kovačič, Andreja Eržena, Dragomirja Kolmana in predstavnika delavcev Mitje Pertota.
Na predlog nadzornega sveta se za
novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev družbe imenuje Mitja
Pertot.
Mandat novoimenovanega člana nadzornega sveta začne teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev statuta družbe v sodni
register.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu delniške družbe ves čas pooblastilnega
razmerja.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najmanj 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so vpisani v delniško knjigo na zadnji
prijavni dan. Udeleženci se pol ure pred
začetkom zasedanjem prijavijo v sejni sobi,
kjer bodo s podpisom potrdili svojo udeležbo
in prevzeli glasovnice.
Gradivo za skupščino s spremembami in
dopolnitvami statuta in predlogi sklepov, je
na vpogled v tajništvu družbe, vsak delavnik
od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica
skupščine dalje.
SITEEP d.d.
uprava
Ob-28211/07
Uprava družbe Skupina Viator & Vektor, d.d. Ljubljana, Dolenjska cesta 244, na
podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter v skladu s XXIII. členom veljavnega Statuta družbe Skupina Viator &
Vektor, d.d. sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Skupina
Viator & Vektor d.d.,
ki bo dne 20. 11. 2007, ob 12. uri, v sejni
sobi upravne zgradbe na sedežu družbe
Skupina Viator & Vektor d.d. (Dolenjska cesta 244, Ljubljana) z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta: po
ugotovitvi sklepčnosti se potrdi imenovanje
predsednika skupščine Vekoslav Šket in
imenuje preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Spremembe statuta družbe.
2.1. Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v obliki čistopisa, ki je sestavni
del tega sklepa.
3. Prenehanje mandata članom nadzornega sveta.
3.1. Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
članom nadzornega sveta Zoranu Boškoviću, dr. Krešu Puhariču in Martinu Banovšku preneha mandat v nadzornem svetu
z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
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4.1. Sklep:
Predlog uprave in nadzornega sveta:
Za člane upravnega odbora – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje 6
let izvolijo Zdenko Pavček, Zoran Bošković,
Tibor Šimonka in prof. dr. Ivan Prebil.
Mandat nastopijo z dnem vpisa v sodni
register. Članom upravnega odbora pripada
za njihovo delo plačilo.
Prijava in udeležba na skupščini
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo družbi prijaviti svojo udeležbo na
skupščini, in sicer najmanj 3 dni pred datumom sklicane seje. Prijava mora prispeti
na naslov družbe najkasneje do vključno
16. 11. 2007. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto, s telegramom na naslov
družbe ali po telefaksu 01/420-33-10. V prijavi se navede ime in priimek oziroma firmo
delničarja, naslov oziroma sedež delničarja
ter število delnic, ki jih ima delničar. V prijavi
se lahko navede tudi ime in priimek pooblaščenca ter njegov naslov. Pooblaščenci,
ki zastopajo več delničarjev, lahko pošljejo
družbi seznam delničarjev, ki jih zastopajo skupaj s predhodno navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
Gradivo za sejo skupščine, vključno s
predlogom sprememb in dopolnitev statuta,
je na voljo na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva sklica naprej med 10. in
12. uro.
Če skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovi ob 13. uri istega dne z istim
vrstnim redom, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Skupina Viator & Vektor, d.d.
predsednik uprave
Zdenko Pavček
Ob-28215/07
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
Fužine 9, Kamnik, sklicuje na zahtevo delničarjev: Condor d.d., Lamutova 16, 1000
Ljubljana, Grašič Milan, Rakitna 120, 1352
Preserje, Vilhelm Darko, Privoz 3a, 1000
Ljubljana, Bajde Marija, Hrib 5, 1240 Kamnik, Urankar Marjana, Oševek 15, 1240
Kamnik, Rak Stanislav, Groharjeva 8, 1241
Kamnik, Jamnik Janez, Medvedova 5/a,
1240 Kamnik, Mali Rajko, Godič 24 A, 1242
Stahovica, Kališnik Generoz, Godič 48,
1242 Stahovica, Burja Jernejka, Zduša 4a,
1241 Kamnik.
14. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v sredo dne 21. 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 delničar-
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jev Condor d.d., Lamutova 16, Ljubljana in
Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik, 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 Skupine 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 planom 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 vrednosti 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 proizvodnje 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 d.d. naloži upravi družbe,
da v 30 dneh delničarjem predloži konsolidirano bilanco uspeha in stanja družbe za
leto 2005 in 2006.
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.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
dopolnjuje dnevni red še z dvema dodatnima točkama na predlog delničarjev Condor
d.d. in Equity d.o.o. in sicer:
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.
Uprava družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Št. 7/09
Ob-28246/07
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe Žito Gorenjka, d.d. in v skladu z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
13. skupščino
delniške družbe Žito Gorenjka, d.d.,
ki bo 23. 11. 2007, v prostorih družbe,
Rožna dolina 8, 4248 Lesce, s pričetkom ob
11. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave in nadzornega sveta se za
predsednika skupščine izvoli Igor Škrinjar in
verifikacijska komisija v sestavi Andreja Kopač kot predsednik ter Darja Ažman in Sonja
Podobnik kot preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja, Bleiweisova cesta 20.
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2. Soglasje skupščine k pripojitvi družbe Žito Gorenjka d.d. k družbi Žito, d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini sprejem naslednjih sklepov:
Predlog sklepa 2.1.:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
je skupščina sklenila, da soglaša s pripojitvijo družbe Žito Gorenjka d.d. k družbi
Žito, d.d., ki se izvede v skladu z določili 599. člena ZGD-1 kot poenostavljena
pripojitev z zaključnim dnevom obračuna
pripojitve, ki je 30. 6. 2007.
Skupščina daje soglasje k poročilu
uprav in poročilu nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina daje soglasje k Pogodbi o
pripojitvi delniške družbe Žito Gorenjka
d.d. k družbi Žito, d.d.
Sklep stopi v veljavo, ko sprejmeta pogodbo o pripojitvi v predlaganem besedilu
obe družbi iz prvega odstavka sklepa pod
točko 2.1. dnevnega reda. Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa 2.3.:
Poročilo uprav in poročilo nadzornega
sveta o izvedenem pregledu pripojitve, izjava uprave prevzemne družbe, v skladu z
določili 582., 583. in 586. člena ZGD-1 ter
zaključno poročilo prevzete družbe so priloženi originalu zapisnika in predstavljajo
sestavni del tega sklepa.
Predlog sklepa št 2.4:
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča
in drugih organov, če je to potrebno, prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da
se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala v
sodni register.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošto najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvo uprave družbe Žito
Gorenjka d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce in ki so vpisani v delniško knjigo družbe tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na
sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine, in sicer najmanj pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen 1. 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.
O sklepu pod točko 1. dnevnega reda
odloča skupščina z večino oddanih glasov.
Za sklep pod točko 2. dnevnega reda pa s
tremi četrtinami pri odločanju zastopanega
osnovnega kapitala.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi družbe
v enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim
dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Delničarje družbe v skladu z določili
586. člena Zakona o gospodarskih družbah obveščamo, da sta upravi družb, ki
se združujeta, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju in Ljubljani dne
19. oktobra 2007 pogodbo o pripojitvi, ki
sta ju pred tem pregledala nadzorna sveta
obeh družb.
Na sedežu obeh družb je delničarjem
na vpogled tudi naslednje gradivo: predlogi sklepov v skladu z določili ZGD-1, pripojitvena pogodba, letni obračun in poročilo
o stanju družb Žito Gorenjka d.d. in Žito,
d.d. za poslovna leta 2004, 2005, 2006 v
skladu z določilom 68. člena ZGD-1, zaključno poročilo prevzete družbe po stanju
na dan 30. 6. 2007, poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi, poročilo nadzornih
svetov družb v skladu z določili 584. člena
ZGD-1. Vsa gradiva so delničarjem na
vpogled vsak delovni dan od dneva objave
tega vabila dalje od 10. do 12. ure v informativni pisarni družbe.
Vsakemu delničarju, ki bo upravi posredoval pisno zahtevo za dostavo prepisa
listin iz prejšnjega odstavka, bo uprava
najkasneje naslednji delovni dan zagotovila brezplačen prepis teh listin, v skladu
z določili četrtega odstavka 586. člena
ZGD-1.
Žito Gorenjka, d.d.
glavni direktor
Peter Gašperin
Ob-28249/07
Na podlagi 7.9. člena Statuta delniške
družbe, direktor družbe KRAS mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana sklicuje
11. sejo skupščine
družbe KRAS mesnopredelovalna
industrija d.d., Šepulje 31, 6210
Sežana,
ki bo 20. 11. 2007 ob 8. uri na sedežu
družbe KRAS mesnopredelovalna industrija d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
a) Za predsednika enajste skupščine
družbe KRAS mesnopredelovalna industrija d.d., se izvoli Klemen Šešok.
b) Za člane verifikacijske komisije za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega
reda, se izvolijo:
– Vladka Plohl – predsednica,
– Urša Ražen – preštevalka glasov,
– Patricija Zelen Furlan – preštevalka
glasov.
c) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KRAS d.d. in konsolidiranega letnega poročila »Skupine KRAS« za
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poslovno leto 2006, skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizorjevih poročil
za družbo KRAS d.d. in »Skupino KRAS«
za poslovno leto 2006 in s potrditvijo letnega poročila družbe KRAS d.d. in konsolidiranega letnega poročila »Skupine KRAS«
za poslovno leto 2006; obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička
ter o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe KRAS d.d. in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto
2006, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevih poročil za družbo KRAS
d.d. in »Skupino KRAS« za leto 2006 in s
potrditvijo letnega poročila družbe KRAS
d.d. in konsolidiranega letnega poročila
»Skupine KRAS« za poslovno leto 2006.
Letno poročilo družbe KRAS d.d. in konsolidirano letno poročilo »Skupine KRAS«
za poslovno leto 2006, revizorjevi poročili
za družbo KRAS d.d. in »Skupino KRAS«
za leto 2006 ter pisno poročilo nadzornega
sveta so priloge tega sklepa.
b) Skupščina glede na pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe KRAS d.d. ugotavlja, da
družba KRAS d.d. konec leta 2006 ni izkazovala bilančnega dobička.
c) Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Seznanitev skupščine z odstopom
članic nadzornega sveta ter izvolitev novih
članov nadzornega sveta
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina se seznani z dejstvom,
da je članica Verica Bernetič podala odstopno izjavo dne 15. 7. 2007, članica Mojca
Stopar Simoneta pa dne 12. 10. 2007.
b) Za nova člana nadzornega sveta se
z mandatom od dneva izvolitve do 9. 6.
2010 izvolita:
– Matija Šešok, rojen 6. 5. 1979, stanujoč Gradaška ulica 20, 1000 Ljubljana
– Orel Jelka, roj. 29. 9. 1949, stanujoča
Avber 16, 6210 Sežana
4. Konverzija osnovnega kapitala v
EUR.
Direktor in nadzorni svet predlagata v
sprejem sklep:
Osnovni kapital družbe v višini
794.922.000,00 SIT, ki je razdeljen na
397.461 navadnih imenskih delnic, od
katerih vsaka glasi na nominalni znesek
2.000,00 SIT, se preračuna v evre po tečaju zamenjave, in sicer na naslednji način:
1. Nominalni znesek ene navadne prenosljive imenske delnice družbe v višini
2.000,00 SIT se preračuna po tečaju zamenjave v evre in se zaokroži na dve decimalni mesti, tako da nominalni znesek ene
navadne prenosljive imenske delnice po
navedenem preračunu znaša 8,35 EUR;
2. Nominalni znesek posamezne delnice po preračunu znaša 8,35 EUR. Osnovni kapital družbe po preračunu na podlagi
najmanjšega nominalnega zneska delnic
s tečajem zamenjave znaša 3.318.799,35
EUR. S tem se osnovni kapital družbe
poveča za 1648,62 EUR. Razlika v višini 1648,62 EUR se črpa iz kapitalskih
rezerv.
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3. Obstoječih 397.461 navadnih prenosljivih imenskih delnic družbe, od katerih vsaka glasi na pripadajoči znesek
2.000,00 SIT, se zamenja z izdajo 397.461
navadnih prenosljivih imenskih delnic
družbe, od katerih vsaka glasi na pripadajoči znesek 8,35 EUR.
4. 397.461 navadnih prenosljivih delnic družbe prevzamejo delničarji družbe v
istem razmerju kot so jih imeli pred preračunom v evre.
5. Glede na konverzijo osnovnega kapitala v EUR se spremenijo sledeče točke
4. poglavja osnovni kapital Statuta družbe KRAS mesnopredelovalna industrija,
d.d.:
4.1. (štiri pika ena) Osnovni kapital
družbe znaša 3.318.799,35 EUR (tri milijone tristoosemnajsttisoč sedemstodevetindevetdeset 35/100) in je razdeljen
na 397.461 navadnih prenosljivih imenskih delnic s pripadajočo vrednostjo 8,35
(osem 35/100) EUR.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4.2. (štiri pika dva) Vse delnice so v
skladu z določilom 177. člena ZGD-1 delnice enega razreda. Vse delnice so delnice z oznako G.
4.5. (štiri pika pet) Prenos imenskih
delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo,
če ni z zakonskim oziroma podzakonskim
predpisom drugače določeno oziroma
omogočeno.
6. Sprejme se čistopis Statuta družbe
KRAS d.d. s spremembami sprejetimi pod
5. točko tega sklepa.
5. Uvedba kosovnih delnic
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
1. Namesto dosedanjih 397.461 navadnih prenosljivih imenskih delnic družbe,
od katerih vsaka glasi na nominalni znesek 8,35 EUR, se izda 397.461 navadnih
imenskih kosovnih delnic, ki skupaj predstavljajo 100% osnovnega kapitala družbe
oziroma 3.318.799,35 EUR. Vseh 397.461
navadnih imenskih kosovnih delnic prevzamejo obstoječi delničarji v družbi skladno z dosedanjim razmerjem delnic, ki so
jih imeli.
2. Glede na uvedbo navadnih imenskih
kosovnih delnic se spremenijo sledeče
točke 4. poglavja osnovni kapital Statuta
družbe KRAS mesnopredelovalna industrija, d.d.
4.1. (štiri pika ena) Osnovni kapital
družbe znaša 3.318.799,35 (tri milijone
tristoosemnajsttisoč
sedemstodevetindevetdeset 35/100) EUR in je razdeljen
na 397.461 navadnih imenskih kosovnih
delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
4.5. (štiri pika pet) Prenos kosovnih
delnic je veljavno izvršen z vpisom pre-
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nosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim
oziroma podzakonskim predpisom drugače določeno oziroma omogočeno.
3. Sprejme se čistopis Statuta družbe
KRAS d.d. s spremembami sprejetimi pod
2. točko tega sklepa.
6. Umik lastnih delnic.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
1. Ugotovi se, da je družba imetnica
202.060 lastnih delnic, kar predstavlja
50,84% celotnega osnovnega kapitala
družbe. Vse navedene lastne delnice se
umaknejo. Osnovni kapital družbe se posledično zniža iz 3.318.799,35 EUR za
1.687.277,59 EUR na 1631521,76 EUR.
Oblikujejo se kapitalske rezerve v višini
1.687.277,59 EUR.
2. Glede na umik lastnih delnic ter posledično znižanje osnovnega kapitala,
se spremenijo sledeče točke 4. poglavja
osnovni kapital Statuta družbe KRAS mesnopredelovalna industrija, d.d.:
4.1. (štiri pika ena) Osnovni kapital
družbe znaša 1.631.521,76 (en milijon
šeststoenaintridesettisoč petstoenaindvajset 76/100) EUR SIT in je razdeljen na
195.401 (stopetindevetdesettisočštirstoena) navadnih imenskih kosovnih delnic.
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
– pravico do dela dobička (dividenda),
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
3. Sprejme se čistopis Statuta družbe
KRAS d.d. s spremembami sprejetimi pod
2. točko tega sklepa.
7. Nagrada nadzornemu svetu.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
Članom nadzornega sveta se izplača
nagrada v višini 10.432,32 EUR bruto.
8. Imenovanje revizorja družbe za leto
2007.
Nadzorni svet predlaga v sprejem naslednji sklep:
Za revidiranje letnih računovodskih
izkazov družbe KRAS d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov »Skupine
KRAS« za poslovno leto 2007 se imenuje
IN REVIZIJA - družba za revidiranje in
svetovanje d.o.o., Linhartova 11/a, 1000
Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno, njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci, ki se morajo izkazati s
pisnim pooblastilom.
Sej skupščine se lahko udeležujejo tudi
direktor ter člani nadzornega sveta.
Prijava udeležbe
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe na
sedmi delovni dan pred dnem zasedanja
skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki direktorju prijavijo svojo udeležbo najpozneje tri
dni pred dnevom seje skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine,
vključno s sprejetim letnim poročilom
družbe KRAS d.d., konsolidiranim letnim
poročilom »Skupine KRAS«, stališčem
nadzornega sveta do revizorjevih poročil
za družbo KRAS d.d. in »Skupino KRAS«

za poslovno leto 2006, predlogi sprememb
Statuta ter ostalimi predlogi sklepov, je
delničarjem na voljo na sedežu družbe
KRAS mesnopredelovalna industrija d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana vsak dan od 8.
do 16. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku 7
dni po objavi tega sklica.
Način glasovanja
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku.
Vsaka delnica dalje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 7.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 8.30
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Direktor KRAS mesnopredelovalna
industrija d.d.
Edvard Fonda
Ob-28359/07
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
24. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.
Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 19. 11. 2007, ob 10. uri v prostorih
Zavarovalnice TRIGLAV d.d., Verovškova
60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se
izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za
preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljen notar
Miro Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu
Svet delavcev seznanja skupščino, da
je kot člane nadzornega sveta, ki predstavljajo delavce, izvolil Roberta Kavčiča, samostojnega strokovnega delavca prodaje
in Matejo Bojanovič, referentko izvajanja
in prodaje na zastopstvu Murska Sobota, ki sta svojo funkcijo začela opravljati
1. 9. 2007.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe statuta zavarovalnice v predloženem
besedilu.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora
biti predložena v pisni obliki, obrazložena
in posredovana tajništvu uprave družbe v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak
nasprotni predlog delničarjev k predlogom
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
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centralno evidenco delnic pri KDD centralni klirinško depotni družbi d.d.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca,
ki uresničuje njegove glasovalne pravice
na skupščini. Pooblaščenec mora pisno
pooblastilo predložiti najkasneje na dan
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki so na dan skupščine vpisani v delniško
knjigo TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo
delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem
dostopno vsak delovni dan od 10. do
12. ure od dneva objave sklica skupščine
naprej v tajništvu uprave TRIGLAV, Zdrav
stvene zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 11. uri, v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Št. 219/2007
Ob-28378/07
Na podlagi tretjega odstavka 34. člena
Statuta delniške družbe Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, sklicujem
skupščino
družbe Mladina časopisno
podjetje d.d., Ljubljana,
ki bo dne 20. 11. 2007, ob 10. uri, v
prostorih družbe Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana, na naslovu Dunajska
cesta 51, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Matej Kavčič, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se imenujeta Simona Traunšek in Darko Senjur.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Uvedba kosovnih delnic ter pretvorba osnovnega kapitala družbe iz tolarjev
v evre.
Predlog sklepov:
2.1. Uvedba kosovnih delnic
Uvedejo se kosovne delnice, tako,
da se sedanjih 1806 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 6.000 SIT
za delnico nadomesti s 1806 navadnimi
imenskimi kosovnimi delnicami.
2.2. Pretvorba osnovnega kapitala
družbe iz tolarjev v evre
Osnovni kapital se pretvori iz tolarjev
v evre po tečaju zamenjave. Osnovni kapital družbe po pretvorbi znaša 45.222,24
EUR (petinštiridesettisočdvestodvaindvajset 22/100 evrov) in je razdeljen na 1806
(tisočosemstošest) navadnih imenskih kosovnih delnic. Razlika v višini 4,41 EUR
(štiri 41/200 evrov) se pokrije iz nevezanih
rezerv iz dobička.
2.3. Uskladitev statuta
S sklepom o uvedbi kosovnih delnic in
pretvorbi osnovnega kapitala družbe iz to-

larjev v evre se uskladi besedilo 4. člena,
16. člena in 20. člena statuta.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni
del tega sklepa.
4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča z
novimi vložki od dosedanjega zneska
45.222,24 EUR
(petinštiridesettisočdvestodvaindvajset 24/100 evrov) za
29.897,76 EUR (devetindvajsettisočosemstosedemindevetdeset 76/100 evrov), tako
da znaša po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register 75.120,00 EUR
(petinsedemdesettisočstodvajset 00/100
evrov) in je razdeljen na 3.000 (tritisoč)
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1194 (tisočstoštiriindevetdeset) novih navadnim imenskih kosovnih
delnic, ki tvorijo z že izdanimi delnicami
isti razred. Za prenos delnic je potrebno
dovoljenje nadzornega sveta družbe.
Emisijska vrednost delnic znaša
800,00 EUR (osemsto 00/100 evrov) za
delnico, skupna emisijska vrednost vseh
novih delnic je 955.200,00 EUR (devetstopetinpetdesettisočdvesto 00/100 evrov).
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Nove delnice vpiše in vplača v celotnem emisijskem znesku družba Transmedia S.P.A., Piazza Vittoria – Travnik št.
41, 34170 Gorica, Italija, v roku 30 dni od
sprejetja sklepa na skupščini, sicer je vpis
neobstoječ. Vplačani presežek kapitala se
izkaže kot kapitalska rezerva.
S sklepom o povečanju osnovnega kapitala se uskladi besedilo 4. člena statuta.
5. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov:
5.1. Odpoklic članov nadzornega sveta
Z dnem vpisa sprememb in dopolnitev
statuta v sodni register se Miha Štamcar,
Branimir Štrukelj, Robert Botteri in Borut
Rismal odpokličejo kot člani nadzornega
sveta.
5.2. Izvolitev članov nadzornega sveta
Za člane nadzornega sveta se za štiriletno mandatno obdobje z dnem vpisa
sprememb in dopolnitev statuta v sodni register izvolijo Boris Peric, Jurij Giacomelli,
Branimir Štrukelj in Borut Rismal.
Udeležba in glasovanje na skupščini:
skladno z določbo 33. člena Statuta družbe Mladina časopisno podjetje d.d., Ljubljana se skupščine lahko udeležijo in na
njej glasujejo delničarji, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo na sedežu družbe najmanj 3
dni pred skupščino. Delničarji lahko odločajo na skupščini po svojih pooblaščencih,
ki morajo pisna pooblastila za zastopanje
shraniti na sedežu družbe vsaj 3 dni pred
sejo skupščine, v upravičenih primerih pa
najmanj 1 uro pred sejo.
Gradivo: gradivo za skupščino z utemeljenimi predlogi sklepov vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta z
utemeljitvijo je vsem delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Mladina časopisno
podjetje d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
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51, Ljubljana, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro od dneva objave sklica skupščine dalje.
Mladina časopisno podjetje d.d.,
Ljubljana
Ob-28488/07
Skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 32. točke Statuta
družbe Hotel Ribno, turizem, d.d., Bled,
direktor družbe Hotel Ribno, turizem, d.d.,
Bled, sklicuje
15. redno skupščino
družbe Hotel Ribno, turizem, d.d.,
Bled, Izletniška 44,
ki bo v torek, dne 20. novembra 2007
ob 14. uri v prostorih Hotela Ribno, Izlet
niška 44, Bled.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna, za predsednico skupščine se imenuje Janja Žunič Jenšterle, za
preštevalko glasov pa Jana Kavčič. Seji
bo prisostvovala povabljena notarka Nada
Svetina.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red skupščine Hotela Ribno, turizem, d.d., Bled.
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s predloženim letnim poročilom
družbe Hotel Ribno, turizem, d.d., Bled in
sklepi nadzornega sveta v zvezi z letnim
poročilom.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: neto dobiček družbe
Hotel Ribno, turizem, d.d., Bled, za poslovno leto 2006, v znesku 7.230.154,48
SIT se uporabi:
– 3.434.323,38 SIT dobička se razporedi v statutarne rezerve,
– 361.507,72 SIT dobička se razporedi
v zakonske rezerve,
– 3.434.323,38 SIT dobička se razporedi v preneseni dobiček družbe.
Skupščina veljavno odloča, če so na
skupščini navzoči delničarji, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega
kapitala družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD
v Ljubljani na dan 4. 11. 2007, oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci in bodo
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi družbe Hotel Ribno, turizem,
d.d., Bled, Izletniška 44, Bled, najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine, torej
do vključno 17. 11. 2007 do 11. ure. Po
oblaščenci morajo v istem roku oddati tudi
pisna pooblastila.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 20. 11. 2007 ob 14.30 v
istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava Hotel Ribno, turizem, d.d.,
Bled
Ob-28493/07
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe
Tekstina Tekstilna industrija Ajdovščina
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d.d., Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina sklicujem
skupščino
družbe Tekstina Tekstilna industrija
Ajdovščina d.d.,
ki bo v torek, 20. 11. 2007, s pričetkom
ob 8. uri, na sedežu družbe, Tovarniška
cesta 15, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
za predsednico skupščine se izvoli Vida
Mali Lemut, za preštevalca glasov pa Oton
Lokar in Branko Černigoj. Zapisnik o poteku skupščine bo vodila vabljena notarka
Laura Čermelj iz Ajdovščine.
2. Seznanitev skupščine z odstopnimi
izjavami in razrešitev ter imenovanje novih
članov nadzornega sveta.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
a) Skupščina ugotavlja, da so člani
nadzornega sveta družbe Helena Brandner, Kristina Rovšek in Eva Kranjc podali
odstopno izjavo in jih skupščina z dnem
20. 11. 2007 razreši članstva ter in jim
članstvo v nadzornem svetu družbe na tej
podlagi z dnem 20. 11. 2007 preneha.
b) Skupščina imenuje člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev. Mandat imenovanih članov traja štiri leta, šteto
od dneva sprejetja tega sklepa dalje.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Pogoj za udeležbo in izvrševanje glasovalne pravice ne skupščini je, da delničar ali pooblaščenec svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavi družbi vsaj 3 dni
pred skupščino. Prijava za udeležbo je
pravočasna, če jo družba prejme vsaj tri
dni pred skupščino.

Število glasov posameznega delničarja
določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v
centralnem registru Klirinško depotne družbe v njegovi lasti na tretji dan pred dnevom
skupščine.
Gradivo
Predlogi sklepov z utemeljitvami so od
dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine dostopni na sedežu družbe
Tovarniška cesta 15, 5270 Ajdovščina, v
času od 8. do 12. ure.
Objava na spletni strani
Navedeni sklic skupščine ter utemeljeni predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta bodo od 12. 10. 2007 pa vse do
skupščine objavljeni tudi na spletni strani
www.tekstina.si.
Tekstina
Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.
Simeon Špruk
direktor
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Zavarovanja terjatev
SV 1024/07
Ob-28571/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 1024/07
z dne 12. 10. 2007, je bilo enosobno stanovanje št. 4, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 1546/27 k.o.
Dravlje, na naslovu Ulica Franca Mlakarja
22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 20. 6. 2007 in dodatka k prodajni pogodbi z dne 18. 9. 2007, last Boštjana Dimca, iz Trnovelj pri Celju, Poštna pot 12, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična št.
2211254, za zavarovanje denarne terjatve v
65.000,00 EUR s pp.
SV 2773/2007
Ob-28572/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV - 2773/2007 z dne
15. 10. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 51 (ident. št. 1738-1638-51) v izmeri
81,72 m2, v 6. nadstropju stanovanjskega
bloka št. 4, na Celovški c. 263, Ljubljana,
stoječem na parc. št. 258/4 k.o. Dravlje,
skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, v solasti
zastaviteljev Petra Pečnika, stan. Celovška
c. 263, Ljubljana, EMŠO 2508979500336
in Mateje Pečnik, stan. Ljubljanska cesta
4 A, Kamnik, EMŠO 2308978505254, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 11. 9. 2007, sklenjene s prodajalko
Potokar Petro, stan. Celovška c. 263, Ljubljana, EMŠO 0709973505334, zastavljeno
v korist upnice Unicredit banka Slovenije
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 144.000,00 CHF, s pripadki.
SV 856/07
Ob-28573/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-856/07 z dne 15. 10. 2007,
je bilo stanovanje št. 1, v 1. nadstropju,
Stantetova ulica 03, 3320 Velenje, v izmeri
42,77 m2, v stanovanjski stavbi, stoječi na
parceli št. 2427/5 k.o. Velenje, identifikacijska št. stavbe 3406, last dolžnika Trap
Ivana, Stantetova ulica 03, 3320 Velenje,
zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 31.407,00 EUR
s pripadki.
SV 245/07
Ob-28574/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, opr. št. SV-245/07 z dne 15. 10.
2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 5, v
pritličnih prostorih stanovanjskega bloka na
naslovu Smrečnikova ulica 24, Novo mesto, v skupni izmeri 61,46 m2, z ident. št.
1483-922-5, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi, stoječi na parc. št. 898, k.o. Kandija,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo, skladno
z določbo 254 ZIZ, last kreditojemalke in
zastaviteljice Adamič Irene, stan. Ul. Milana
Jarca 29, 8000 Novo mesto, zastavljena v
korist banke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična

številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 132.712,00 CHF v eurski
protivrednosti po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke, kar znaša na dan
16. 7. 2007 80.048,25 EUR.
SV 1455/2007
Ob-28575/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1455/2007 z dne 11. 10.
2007, je stanovanje št. 5/I v izmeri 38,45 m²,
s kletno shrambo št. 5 v izmeri 4,20 m², v
objektu v Mariboru, Ul. bratov Greifov 36
– parc. št. 1170/1 k.o. Pobrežje, last Pozvek
Branimirja, stan. Maribor, Ul. bratov Greifov
36, na temelju darilne pog. z dne 27. 1.
2004, zastavljeno v korist banke Sparkasse
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pp.
SV 1970/07
Ob-28576/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-1970/07; DK-184/07 z
dne 8. 10. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 3 v izmeri 95,73 m2, ki se nahaja
v pritličju objekta v Ljubljani, na naslovu Alešovčeva ulica 34, stoječem na parc. št. 347,
k.o. Spodnja Šiška, ki je last zastaviteljice
Lenček Nataše, rojene 7. 5. 1964, stanujoče
Alešovčeva ulica 34, Ljubljana, na podlagi
darilne pogodbe z dne 30. 4. 2003, sklenjene med njo kot obdarjenko in Lenček Alojzem, rojenim 15. 6. 1934, stanujočim Ulica
Slavka Pengova 1, Domžale, kot darovalcem, zastavljeno v korist upnice NLB Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini
62.000,00 EUR s pripadki, napram dolžnici
Lenček Nataši, rojeni 7. 5. 1964, stanujoči
Alešovčeva ulica 34, Ljubljana.
SV 1045/07
Ob-28577/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1045/07, DK 83/07 z
dne 10. 10. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 22 v IV. nadstropju v izmeri 67,60 m2,
blok L – 4 Mengeš, z ident. št. 1616 v izmeri
324 m2, stoječ na parc. št. 130/4, vpisani
v vložku št. 2480 k.o. Mengeš, na naslovu
Zavrti 36, 1234 Mengeš ter last zastaviteljev
Cirman Maje, do ½ in Žugaj Josipa do ½,
zastavljeno v korist Unicredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
terjatve v višini CHF 149.200,00 s pp.
SV 1059/07
Ob-28578/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 1059/07, DK 84/07 z
dne 12. 10. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 50/X v izmeri 75,42 m2, ki se nahaja v desetem nadstropju večstanovanjske
stavbe na naslovu Ulica Matije Tomca 2, ki
stoji na parc. št. 3894/3, 3906/2, 3907/3, vse
k.o. Domžale, s pripadajočim sorazmernim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe
ter last zastavitelja Šegula Boruta, zastavljeno v korist Unicredit Banka Slovenija d.d.,

Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546 za zavarovanje terjatve v
višini CHF 248.900,00 CHF s pp.
SV 667/2007
Ob-28581/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 667/2007
z dne 15. 10. 2007, je stanovanje št. 13,
III. nadstropje, v stanovanjskem bloku, Cesta na Roglo 11/d, v Zrečah, ki je sestavljeno iz dveh sob, kuhinje, kopalnice, predsobe, kleti in balkona v skupni izmeri 48,71 m2,
k.o. Zreče, katerega sta solastnika Flaško
Valter in Flaško Karmen, vsak do ½ celote, ki sta ga zastavitelja Flaško Valter in
Karmen pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 1. 1992, overjene pod
opr. št. OV 18/92 z dne 21. 1. 1992, pri Temeljnem sodišču v Celju, Enoti v Slovenskih
Konjicah, sklenjene med Škof Janezom, kot
prodajalcem, Flaško Valterjem in Flaško
Karmen, kot kupcema in kupoprodajne pogodbe z dne 6. 1. 1992, overjene pod opr.
št. OV 558/92 z dne 8. 7. 1992, pri Temeljnem sodišču v Celju, Enoti v Slovenskih Konjicah, sklenjene med prodajalcem Comet
Umetni brusi in nekovine, p.o., Tovarniška
5, Zreče ter Škof Janezom, kot kupcem, zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v
višini 83.900,00 EUR, s p.p., v korist upnice
– leasing oddajalke Hypo Leasing podjetje
za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana.
SV 1366/07
Ob-28582/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1366/07 z
dne 16. 10. 2007, so bile nepremičnine:
– avtopralnica, ki zajema funkcionalni
del v izmeri 120,00 m2, 5 parkirnih mest
in dovozno pot, v skupni izmeri 306,35 m2,
na parcelah številka 1770 in 1771 katastrska občina Maribor Grad, last zastavitelja F
City-Garažna hiša d.o.o. na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Martinom
Gorjancem, Lackova 235, Limbuš in F City
– Garažna hiša d.o.o., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, z dne 3. 2. 1999,
– poslovni prostori v I. kleti podzemne
garaže Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, na
parcelah številka 1770 in 1771 katastrska
občina Maribor Grad, v približni neto izmeri
620,31 m2, last zastavitelja F City-Garažna
hiša d.o.o., na podlagi prodajne pogodbe,
sklenjene med Flamin Holding družba za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Na trati
11, Ljubljana in F-City, Garažna hiša, družba
za storitve in trgovino, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, z dne 11. 12. 2002, zastavljene v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., s sedežem Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana, matična številka
5496527, za zavarovanje denarnih terjatev
prej navedene upnice do dolžnika Arx Laurus družba za trgovino in storitve, d.o.o., s
sedežem Lackova cesta 41 c, 2000 Maribor,
matična številka 2268582, in sicer v višini
200.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 8. 10. 2008 oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnice in
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v višini 150.000,00 EUR s pripadki ter z
zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 10.
2008 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 913/07
Ob-28697/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka
SV 913/07 z dne 17. 10. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje številka 16, v izmeri
66,44 m², ki se nahaja stavbi z identifikacijsko številko 1961.ES, stoječi na parceli številka 324/1, katastrska občina Murska Sobota, na naslovu Murska Sobota, Lendavska
ulica 4 in ki sta ga zastavna dolžnika pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 27. 9.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2007, s prodajalcem Jadrič Petrom, Murska
Sobota, Razlagova ulica 48, zastavljeno v
korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 76.000,00
CHF s pripadki.
SV 846/07
Ob-28699/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 846/07 z dne
17. 10. 2007, je bilo stanovanje št. 4, nadstropje P, v skupni izmeri 37,60 m2 (kuhinja
11,04 m2, soba 15,02 m2, hodnik 3,92 m2,
kopalnica 4,02 m2, balkon oziroma terasa
1,26 m2 in drugi prostori 2,34 m2), ki se

nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko št. 2151-00650, na naslovu Begunje
160, 4275 Begunje na Gorenjskem, katerega lastnica je Kesič Vesna, roj. 31. 10.
1965, stanujoča Begunje na Gorenjskem
160, ki leži na parcelni številki 107/17, ki
je pripisana pri vl. št. 1310, k.o. Begunje, 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
Hranilnice Lon, d.d., Kranj, s sedežem Blei
weisova 2, 4000 Kranj, matična številka
5624908, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 17.000,00 EUR s pp, z zapadlostjo
31. 10. 2015.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 5/2007
Os-28095/07
To sodišče je s sklepom, opr.
št. St 5/2007, z dne 9. 10. 2007, sklenilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom Mede
ni, Trgovina, zastopstva in storitve d.o.o.,
Podgrad 102, Podgrad, začne in se tudi
takoj zaključi, ker dolžnik nima premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 10. 2007
St 25/2007
Os-28096/07
1. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 25/2007 z dne 20. 9. 2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Jonathan Yachting d.o.o., Cesta solinar
jev 4, Portorož, matična številka 1510789,
šifra dejavnosti 61.100.
2. Vse upnike, kateri terjatve so nastale
do 20. 9. 2007 pozivamo, da sodišču v roku
30 dni po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Prijava mora biti podana z obrazloženo vlogo v dveh izvodih, v katerih je
navedena pravna podlaga terjatve in njena
višina. Prijavi morajo biti priložena dokazila
o obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki,
ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatve preračunano po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan 20. 9. 2007. Upniki, katerih
terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine
glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in
zamudne), obračunane do 20. 9. 2007.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena ZPPSL.
3. Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Brane Gorše, p.p. 313, Ljubljana.
5. V upniški odbor so bili imenovani naslednji upniki:
– Adriabit trade, Vrzov dolac 10, Split,
– Gorica Leasing d.o.o., Trg E. Kardelja 3, Nova Gorica,
– Marina Portorož d.d., Cesta solinarjev 8, Portorož,
– Portosol d.o.o., Vojkova 48, Portorož in
– Sandi Oblak, Kvedrova 9, Koper.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 20. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 9. 2007
St 8/2007
Os-28097/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2007
z dne 5. 7. 2007 dolžniku Zidarstvo Pro
gres Dragan Marić s.p., Frankovo nase
lje 68, Škofja Loka, postavilo začasnega
zastopnika odvetnika Veljka Jana, Blaževa
3f, Škofja Loka.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o prisilni poravnavi,

stečaju in likvidaciji, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če dolžnik
nima pooblaščenca, nahaja pa se v tujini in
se vročitev ni mogla opraviti.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 2007

St 50/2006
Os-28101/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 50/2006
z dne 8. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Egidij družba za trgo
vsko, storitveno in gostinsko dejavnost
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Koroška cesta
33, ker je premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2007

St 34/2006
Os-28098/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 34/2005-48 z dne 21. 8. 2007 dolžniku Ivanu Žarnu, s.p., Gradbeništvo Žid,
Kolodvorska 5, Kranj, postavilo začasnega
zastopnika odvetnika Aljoša Drobniča, Cesta Staneta Žagarja 14, Kranj.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če je prebivališče ali sedež dolžnika neznan, pa dolžnik nima pooblaščenca.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 9. 2007

St 42/2007
Os-28102/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2007 z dne 8. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Avto - De
kord, trgovina z rezervnimi deli in doda
tno opremo d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Gorkega ulica 55, ker je premoženje, ki je
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti
in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2007

St 30/2007
Os-28099/07
To sodišče, oddelek za gospodarsko
sodstvo v stečajnem postopku nad dolžnikom Rebus d.o.o. – v stečaju, Kolodvor
ska cesta 4, Sežana, ki se vodi pod opr. št.
St 30/2007, razpisuje 2. narok za preizkus
prijavljenih terjatev, ki bo dne 5. 11. 2007 ob
13. uri, v razpravni dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2007

St 74/2006
Os-28103/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom A.C.K. Avtotrgovina in servis d.o.o.
– v stečaju, Obrtna ulica 10, Maribor, se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2007

St 101/2007
Os-28100/07
To sodišče je s sklepom St 101/2007 dne
8. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tekst-2006, d.o.o., Šmartinska
152, Ljubljana.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Nataša Toš Gibičar, Cigaletova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 1. 2008 ob 13.15 v razpravni dvorani IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2007

St 39/2007
Os-28104/07
1. Z dnem 8. 10. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Gradela, Trgovina
in storitve d.o.o. Lendava, Dolga vas 86,
matična št. 2228939, davčna št. 69114404.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka.
K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih.
Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz II. odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100397.
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4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 29. 1. 2008, ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 8. 10. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 10. 2007
St 24/2007
Os-28112/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 24/2007 z dne 9. 10. 2007 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Andrej, podjetje za mednarodno trgovi
no, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Kranj,
Bavdkova ulica 34, Kranj.
Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 10. 2007
St 128//2006
Os-28113/07
To sodišče je s sklepom St 128/2006
dne 8. 10. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom ETN Trgovinsko podjetje
d.o.o., Tesovnikova 44, Ljubljana, matična
št. 5315000, vložna št. 10383000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej Marinc iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 1. 2008, ob 12. uri, v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2007
St 9/97
Os-28194/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/97 sklep z dne 10. 10. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Metka Tekstil d.o.o., Ipavčeva 22, Celje
– v stečaju (matična številka: 5734410, ID
št. za DDV: SI99026856), se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu RS.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Metka Tekstil d.o.o., Ipavčeva 22, Celje – v stečaju
(matična številka: 5734410, ID št. za DDV:
SI99026856), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 10. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 61/2007

Os-28212/07

To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 61/2007 sklep z dne 12. 10.
2007:
I. To sodišče je dne 19. 9. 2007 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog
za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Markezi, Proizvodnja, trgovina,
gostinstvo d.o.o., Tomšičeva ulica 10b,
Velenje, ki ga zastopa odv. Petra Giacomelli
iz Celja z dne 18. 9. 2007 in je dne 12. 10.
2007 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Markezi, Proizvodnja, trgovina,
gostinstvo d.o.o., Tomšičeva ulica 10b, Velenje (matična številka: 2169959, ID št. za
DDV: SI59203552).
Odslej se firma glasi: Markezi, Proizvodnja, trgovina, gostinstvo d.o.o., Tomšičeva ulica 10b, Velenje (matična številka:
2169959, ID št. za DDV: SI59203552) – 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
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93
€) in največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00
1110-61-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 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 12. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 10. 2007
St 25/2007

Os-28237/07

To sodišče je s sklepom z dne 11. 10.
2007, opr. št. St 25/2007 sklenilo:
Predlogu upnika Republike Slovenije, Ministrstva za finance, za spremembo odredbe
o imenovanju upniškega odbora se ugodi in
se sestava upniškega odbora imenovanega
dne 20. 9. 2007 spremeni tako, da se namesto upnika Portosol d.o.o., Vojkova 48,
Portorož, v upniški odbor imenuje Republiko
Slovenijo, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2007

St 44/2007
Os-28238/07
1. Z dnem 10. 10. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Milan Fras s.p.
- Žagarstvo, Skakovci 21, 9261 Cankova,
davčna št. 20600160.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100447.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 1. 2008 ob 14.15 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 10. 10. 2007 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 10. 2007
St 14/2007
Os-28239/07
Na podlagi 101. in 102. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93, 8/93, 39/97 in 52/99) to
sodišče objavlja oklic o začetku stečajnega
postopka;
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2007 z dne 11. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tomasi pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Fer
rarska ulica 14, Koper, matična številka
1403877, šifra dejavnosti 31.620.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnika uporabljala firma Tomasi d.o.o. – v
stečaju, Ferrarska ulica 14, Koper.
3. Za stečajno upraviteljico se določi
Melita Butara, Leskoškova cesta 9e, Ljubljana.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 1.
2008 ob 8.30 v sobi št. 132/1 tukajšnjega
sodišča.
6. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika Tomasi proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ferrarska 14, Koper.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 11. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2007
St 7/2007
Os-28240/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 7/2007
z dne 11. 10. 2007 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Aleksandar Djurd
jević, s.p., MYSTIC pub bar, Borovška

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
cesta 74, Kranjska Gora, davčna številka
73577928, matična številka 1901940000 in
ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2007
St 57/2007
Os-28241/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 57/2007 sklep z dne 12. 10.
2007:
I. To sodišče je dne 10. 9. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
M Club, tovarna konfekcije d.d., Koro
ška 37/a, Velenje – v likvidaciji, in je dne
12. 10. 2007 ob 8.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: M Club tovarna konfekcije d.d., Koroška 37/a, Velenje – v likvidaciji
(matična številka: 5073189, ID št. za DDV:
SI63873427).
Odslej se firma glasi: M Club tovarna konfekcije d.d., Koroška 37/a, Velenje
(matična številka: 5073189, ID št. za DDV:
SI63873427) – 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 terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (7,93
€) in največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00
1110-57-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. januarja 2008 ob 8.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 12. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 10. 2007
St 15/2007
Os-28351/07
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 15/2007 z dne 11. 10. 2007 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Matjaž Ka
lan, s.p., Inteza, slikopleskarstvo, polaga
nje podov ter epoxy tlakov, Bertoncljeva
5, 4000 Kranj, davčna številka 85383414,
matična številka 5179306 in ga z istim sklepom zaključilo.

Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 10. 2007
Ppn 29/2007
Os-28352/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
Ppn 29/2007 z dne 7. 9. 2007 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Avtoprevozništvo Matevž Ravšelj, s.p.,
Stara cesta 20, Rakek in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve v višini 100% do 31. 12. 2008.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 7. 2. 2007, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
koloni (ugotovljene terjatve) Priloge 1 sklepa, ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih
je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni
v drugi koloni Priloge 2 sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
7. 9. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 10. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2007
St 111/2005
Os-28353/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Dom interier
d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana za dne
3. 12. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št.
IV tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2007
St 57/2007
Os-28354/07
Z dnem 12. 10. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Literarno kultur
no umetniško društvo Edicije Separatio,
Trubarjev drevored 4, Murska Sobota
(matična številka: 1390309) in se iz razloga prvega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji takoj
zaključi.
Morebitno naknadno ugotovljeno premoženje se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka.
Upniki stečajnega dolžnika se lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 10. 2007
St 15/2007
Os-28355/07
Likvidacijski postopek nad dolžnikom Li
terarno kulturno umetniško društvo Edi
cije Separatio, Trubarjev drevored 4, Mur
ska Sobota (matična številka: 1390309),
se ustavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 10. 2007
St 13/2007
Os-28356/07
To sodišče je na seji senata dne 11. 10
2007 pod opr. št. St 13/2007 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom TPS
Trgovina Pavlina Zajc, s.p., Pod Trško
Goro 45, 8000 Novo mesto, matična številka 1315587, šifra dejavnosti 51.190, se
začne in zaključi.
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Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
TPS Trgovina Pavlina Zajc, s.p., Pod Trško
Goro 45, 8000 Novo mesto, izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 10. 2007
St 14/2007

Os-28357/07

To sodišče je s sklepom z dne 10. 10.
2007, opr. št. St 14/2007, začelo postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika TAMO,
Trgovina in storitve, d.o.o., Šempeter pri
Gorici, Mednarodni prehod 2, Vrtojba,
5290 Šempeter pri Gorici, matična številka 5877741, številka dejavnosti 63.120,
davčna številka 59506776.
Vse upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. V prijavi terjatev mora biti navedena firma in sedež upnika, pravna podlaga in
višina terjatve.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tej valuti in navedejo
njeno višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti,
obračunane do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prijavi terjatve je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse v višini 2% vrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
100 točk in največ 2000 točk, vrednost točke
je 0,0793 EUR. Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083641, sklic na št.
11-42218-7110006-00001407.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnjega
odstavka.
Za upravitelja prisilne poravnave je imenovan Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
V upniški odbor so bili imenovani:
– Javni sklad malega gospodarstva Goriške, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
– Republika Slovenija (Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad
Nova Gorica),
– Abanka Vipa, d.d., Slovenska cesta 58,
1000 Ljubljana,
– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana,
– Aleksandra Lovec Cavaliere, Volčja
draga 10a, 5293 Volčja Draga.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 10. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 10. 2007
St 1/2007

Os-28490/07

Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Elios, posredovanje zabavnih pro
gramov, trgovina in storitve, d.o.o., Ko
per, Cesta Zore Perello Godina 2, razpisan
za dne 24. 10. 2007 ob 9. uri v sobi št. 130/I
tukajšnjega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 10. 2007
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Izvršbe
In 169/2002
Os-24083/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 169/2002 z dne
22. 10. 2002, je bila v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Davčne uprave RS, Davčnega urada
Ptuj, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo,
Oddelek na Ptuju, zoper dolžnico Frljužec
Gordano, Dravska ul. 7, Ptuj, zaradi izterjave 8.356,30 EUR s pp, po izvršitelju Aljoši
Valentu zarubljena nepremičnina, stanovanje št .4, v prvem nadstropju stanovanjske
hiše na Ptuju, Dravska ul. 7, v skupni izmeri
36,96 m2, ki stoji na parc. št. 1379, pripisani
pri vl. št. 647, k.o. Ptuj, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in je v lasti dolžnice Frljužec
Gordane v celoti.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 16. 8. 2007
In 60/2007
Os-20125/07
Na podlagi sklepa In 60/2007 z dne
25. 4. 2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju, v večstanovanjski hiši Obrtniška cesta
20, Trbovlje, v skupni izmeri 56 m2, ki pa ni
vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika
Gračner Mitja, Obrtniška 20, Trbovlje, do
celote, zarubljeno v korist upnice Občine
Trbovlje, zaradi izterjave 1.122,74 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 27. 6. 2007
In 2006/00314
Os-26928/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 3. 11. 2006, opr. št.
In 2006/00314, je bil v korist upnika Sipro
d.o.o. Žalec, proti dolžnici Evi Gregur, Čopova 2, Žalec, dne 7. 3. 2007, opravljen rubež
stanovanja št. 9, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe Čopova 2, Žalec, v izmeri
57,08 m2, ki ni vpisano v zemljiški knjigi.
Zapisnik o rubežu nepremičnine ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 26. 9. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 185/2005
Os-25175/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 13. 6. 2007, Dn št. 185/2005, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Dolenc Ivana, Babno 10, Celje, zastopanega
po stalnem skrbniku Centru za socialno delo
Celje, ki ga po pooblastilu zastopa Premius
d.o.o., Glavni trg 7, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine –
kupoprodajne pogodbe št. 471 z dne 15. 10.
1993, sklenjene med prodajalcem Železarna Štore - Vzdrževanje d.o.o. in kupcem
Spolonak Stankom, dodatka k kupoprodajni
pogodbi z dne 17. 4. 2001, sklenjenega med
prodajalko Železarno Štore-Prostand d.o.o.
kot pravno naslednico stanovanjskega sklada družbe Železarne Štore Vzdrževanje in
kupcem Spolonak Stankom, kupoprodajne
pogodbe z dne 11. 5. 2001, sklenjene med
prodajalcem Spolonak Stankom in kupcem
Dolenc Ivanom, za nepremičnino, stanova-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nje št. 3 v mansardi v izmeri 70,61 m2, v
Bukovžlaku 11, vpisano pri vl. št. 869/4, k.o.
Bukovžlak. Pogodbe so se po izjavi predlagatelja izgubile.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Dolenc Ivan, roj. 30. 6. 1951, Babno 10, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 9. 2007
Dn 1581/2007
Os-25980/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici - svetnici Danici Šuligoj
Sivko, s sklepom z dne 8. 8. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Zupanc Ludvika, Padež 1, Laško,
zastopanega po odvetniku Romanu Mavriju
iz Laškega, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - pogodbe
o dosmrtnem preživljanju z dne 29. 8. 1980,
sklenjene med Marijo Golob, Antonijo Golob
in Golob Jernejem, kot izročevalci in Zupanc
Ludvikom, kot prevzemnikom, in sicer za
nepremičnine parc. št. 974/2, 974/6, 974/7,
974/8, 974/9, 974/10, 974/11 in 274.S, k.o.
Reka.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedenih nepremičninah je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
predlagatelja Zupanc Ludvika, Padež 1, Laško.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopa.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 9. 2007
Dn 7599/2006
Os-26598/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 20. 8. 2007, Dn št. 7599/2006,
v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Vrečko Ivana, Pešnica 19, Šentjur, po po
obl. Supra stan d.o.o., Adamičeva 1, Celje,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe
št. 200 z dne 16. 12. 1991, sklenjene med
prodajalko Železarno Štore Valji d.o.o. in
kupcem Korošec Ivanom, Celje, Titov trg 8,
in sicer za stanovanje v Celju, Krekov trg
8, v izmeri 164,83 m2, vpisanem pri vl. št.
764/7, k.o. Celje.
Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Vrečko Ivan in Vrečko Danica,
oba Pešnica 19, Šentjur, za vsakega do
ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh

mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopa.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 9. 2007
Dn 3977/2006
Os-20101/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Vojislava in Zofije Marković,
oba Domžale, Ulica Simona Jenka 9, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe o prodaji
in nakupu stanovanja z dne 24. 10. 1972,
sklenjene med GIP Beton Zagorje ob Savi
in Vojislavom Markovićem, takrat stanujoč
Domžale, Ljubljanska cesta 81. Predmet
pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo
kletno stanovanje z oznako S III Domžale
- Soseska v izmeri 50 m2, ki je sedaj vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Domžalah, kot nepremičnina 25.E, v vl. št.
5543/26, k.o. Domžale. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagateljev,
za vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe o
priznanju solastninske pravice z dne 20. 4.
1998, ki sta jo sklenila Vojislav Marković in
Zofija Marković, oba Ulica Simona Jenka 9,
Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 3984/2006
Os-20104/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Marjana Komauerja, Domžale,
Ulica Simona Jenka 9, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
- pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
z dne 10. 5. 1972, ki sta jo sklenila GIP
Beton Zagorje ob Savi, kot prodajalec in
Oto Skornšek, takrat stanujoč Belačeva 16,
Ljubljana, kot kupec. Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo dvosobno
stanovanje št. 11, v neto površini 57,36 m2,
v II. nadstropju v stolpiču S III, v Domžalah,
ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Domžalah vpisano kot nepremičnina z identifikacijsko številko 11.E, v vl. št. 5543/12,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja na podlagi kupne pogodbe z dne 14. 10. 1983, ki sta jo sklenila
Skornšek Oto, kot prodajalec in predlagatelj,
kot kupec.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 6. 2007
Dn 2272/2007
Os-20420/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljev Simona in Milke Draksler, oba Domžale, Ulica Simona Jenka
12, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prodaji
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in nakupu stanovanja z dne 23. 10. 1971,
sklenjene med prodajalcema GIP Beton Zagorje ob Savi in kupcema Petrom in Darko
Železnik, Ljubljanska 83, Domžale. Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil,
je bilo trisobno stanovanje št. 2, v stolpiču I,
s pripadajočim kletnim prostorom v stavbi,
stoječi na parc. št. 4791 in 4794, obe k.o.
Domžale, ki je sedaj označena v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, kot
nepremičnina 2.E, vpisana v vl. št. 5657/3,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljev kot skupna lastnina po
nedoločenih deležih, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 12. 1997, sklenjene
med Slovenc Marijo, stanujočo takrat Ulica
Simona Jenka 12, Domžale, kot prodajalko
ter predlagateljema kot kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 7. 2007
Dn 2035/2006
Os-20739/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Ivana Šmona, Domžale, Ulica
Simona Jenka 13/c, ki ga zastopa notar
Jože Romžan, Domžale, Kolodvorska cesta
9/c, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe z dne 25. 9. 1969, sklenjene med Beton Zagorje ob Savi, kot prodajalcem in Stanislavo Omladić, takrat stanujočo Domžale,
Simona Jenka 13, kot kupovalko. Predmet
pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je bilo
enosobno stanovanje v III. stopnišču, v 2.
nadstropju stanovanjske zgradbe z naslovom Domžale, Simona Jenka 13, sedaj je
ta nepremičnina vpisana v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Domžalah, kot nepremičnina 209.E v vl. št. 5506/60, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12. 1986, sklenjene med prodajalcem Donko Marjanom,
Male Braslovče 32 in predlagateljem kot
kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katere vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2007
Dn 970/2006
Os-23584/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja SGP Slovenija ceste Tehnika
Obnova d.d., Ljubljana, Slovenska 56, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je izročilne pogodbe
z dne 14. 6. 1972, ki so jo sklenili Brojan
Anica, Kolodvorska ulica 4, kot izročevalka,
Brojan Matevž, takrat stanujoč Kolodvorska 4, Domžale, kot prevzemnik ter Brojan
Franc in Brojan Andrej, stan. Kolodvorska 4,
Domžale, kot soudeleženca.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bila 1/8 parc. št. 3841/1, k.o. Domžale, v naravi takrat še zemljiškoknjižno telo

II. – stanovanje v skupni površini 61,92 m2,
ležeče v severnem delu te hiše v pritličju.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja postopka, na podlagi
kupne pogodbe z dne 28. 5. 1973, ki so jo
sklenili Brojan Matjaž, Kolodvorska cesta 4,
kot prodajalec in predlagatelj kot kupec.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 8. 2007
Dn 20/2007
Os-23591/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Bega Murića, Prešernova cesta 30, Domžale, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 4. 3. 1992, sklenjene med Papirnico
Količevo p.o., Količevo, Papirniška 1, Domžale, kot prodajalko in Murić Begom, stan.
Prešernova 30, Domžale, kot kupcem.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je stanovanje, ki je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah vpisano
kot nepremičnina 11.E, v vl. št. 5507/12,
k.o. Domžale. Vknjižba lastninske pravice
se zahteva v korist predlagatelja do celote,
na podlagi listine, katere vzpostavitev se
zahteva ter na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja in priznanju
lastninske pravice, ki sta jo sklenila Občina Domžale kot prva pogodbena stranka in
predlagatelj kot drugo pogodbena stranka,
dne 6. 6. 2006.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 21. 8. 2007
Dn 2229/2006
Os-23596/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Franca Marina, Jarška cesta
51, Srednje Jarše, Domžale, ki ga zastopa odvetnik Primož Kovač, Ljubljanska 80,
Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine - izjave Republike Slovenije, Skupščine občine Domžale, Izvršnega sveta, št. 46500-54/89-3/7
z dne 20. 11. 1991, o priznanju pravice
uporabe na nezazidanem stavbnem zemljišču družbene lastnine parc. št. 692/4, k.o.
Domžale.
Izvirnik predmetne izjave se je izgubil.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja do celote.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 8. 2007
Dn 3183/2007
Os-24209/07
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Darka Štanteta, Krakovska
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cesta 10/a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavite zemljiškoknjižnih listin, in
sicer pogodbe št. 697/76 z dne 8. 4. 1976,
sklenjene med prodajalcem SGP Graditelj
Kamnik, Maistrova 7, Kamnik in Likar Slavkom ter Likar Mojco, oba takrat stanujoča Črnomelj, Semiška 5, kot kupcema ter
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 6. 1980,
sklenjene med prodajalcema Likar Slavkom
in Likar Mojco, Krakovska 10/a, Domžale ter
kupcema Šobota Markom, Trošelji 39, Nova
Topola in Šobota Zdenko, Špindlerjeva 7,
Slovenska Bistrica.
Predmet pogodb je bilo dvosobno stanovanje 1g/PT - severno stopnišče stolpiča na
naslovu Krakovska 10/a, Domžale, ki ima
na podlagi potrdila št. 90332-00036/2003 z
dne 10. 2. 2003, Območne geodetske uprave Ljubljana, identifikacijska številka dela
stavbe 03744/063, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Rafka Štanteta, Krakovska cesta 10/a, Domžale do 2/4, Edvarda Štanteta, Krakovska
10/a, Domžale do 1/4 in Darka Štanteta,
Krakovska 10/a, Domžale do 1/4, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 20. 8. 1985, sklenjene med prodajalcema Šobota Markom in
Šobota Zdenko, oba Krakovska 10/a, Domžale ter kupcema Štante Rafkom in Štante
Ano, takrat stanujočo Ulica 7. avgusta 40,
Dob ter sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Sežani, opr. št. D 444/2003 z dne
24. 2. 2004.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 8. 2007
Dn 4285/2007
Os-23874/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Riharda Stepančiča, Dekani 100, Dekani, ki ga
zastopa poobl. Zdenko Stepančič, Dekani
100, Dekani, zaradi izbrisa stare hipoteke,
dne 25. 7. 2007 sklenilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe z
dne 24. 11. 1971 za denarno (posojilno) terjatev v znesku 10.000 YUD (deset tistoč din)
z 1% letnimi obrestmi, vpisani pod Dn št.
1636/71, pri parc. št. 1421, 1422 in 1423/2,
vl. št. 88, k.o. Dekani, solastnem deležu
Ide Stepančič do ½ in Riharda Stepančiča
do ½.
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 25. 7. 2007
Dn 3968/2007
Os-26219/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Darinke Humar, Gregorčičeva 38a, Piran,
ki jo zastopa poobl. Jaroslav Bauer, zoper
nasprotne udeležbe: 1. Eriko Koblar, Studeno 16, Postojna, 2. Lidio Koblar, Opekarska
cesta 3, Koper in 3. Barbaro Žele, Cesta v
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Staro vas 5, Postojna, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne 12. 7. 2007 sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne
pogodbe z dne 3. 12. 1993, sklenjene med
Občino Koper, kot prodajalko ter Jožefo Koblar, EMŠO 2904931505312, kot kupovalko,
za nepremičnino, stanovanjsko hišo v Kopru, na naslovu Opekarska ulica 3, v izmeri
104,06 m2 in funkcionalno zemljišče v izmeri
17,40 m2 ter v izmeri 15,75 m2, vse stoječe
na parc. št. 269, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiškoknjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana s parc. št.
269, stanovanjska stavba v izmeri 69 m2
in dvorišče v izmeri 20 m2, vl. št. 582, k.o.
Koper, last Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 3. 12.
1993 ter pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št.
D 373/2006 z dne 11. 12. 2006, v korist oseb
z imenom: Darinka Humar, Gregorčičeva ulica 38a, Piran, EMŠO 0911954505440, do
deleža 1/3, Lidija Koblar, Opekarska ulica
3, Koper, EMŠO 3105952505465, do deleža
1/3, Barbara Žele, Cesta v Staro vas 5, Postojna, EMŠO 0501980505064, do deleža
1/6 in Erika Koblar, Studeno 16, Postojna,
EMŠO 1001973506048, do deleža 1/6.
Imetnike pravice na nepremičnini s parc.
št. 269, stanovanjska stavba v izmeri 69 m2
in dvorišče v izmeri 20 m2, vl. št. 582, k.o.
Koper, ki se nahaja na naslovu Opekarska
ulica 3, Koper, last Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, 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 in udeležencev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 7. 2007
Dn 12319/2004
Os-7799/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Intihar, Krimska ulica 11, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju št.
7, v 1. nadstropju Krimska ulica 11, Ljubljana, z identifikatorjem 7.E, številka podvložka 5364/7, k.o. Trnovsko predmestje, dne
10. 11. 2006, pod opr. št. Dn 12319/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o delitvi premoženja, sklenjene med Mojco Mehič
in Hasano Mehičem, roj. 13. 10. 1951, za
enosobno stanovanje št. 7, v 1. nadstropju
Krimska ulica 11, Ljubljana, parc. št. 362/27,
k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vso morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2007
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Dn 22455/2005

Os-24697/07

Okrajno sodišče v Ljubljani po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bečirja
Bajramija, Antona Skoka 23, Domžale, ki ga
zastopa Otium, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št.
76, na naslovu Rusjanov trg 6, Ljubljana, v
izmeri 69,86 m2, z identifikatorjem št. 76.E,
podvl. št. 2192/76, k.o. Slape, dne 17. 8.
2007, pod opr. št. Dn 22455/2003, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1498/91 z dne 17. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem Mesto Ljubljana,
Mestni trg 1, ki ga zastopa predsednik IS
SML Marjan Vidmar in kupcem Bečirjem
Bajramijem, Marinkov trg 7, Ljubljana, za
stanovanje št. 76 v 7. nadstropju, na naslovu Marinkov trg 7, Ljubljana, v izmeri
67,77 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007
Dn 33350/2006

Os-24698/07

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa
Stančeva, Preloge 47, Ljubljana Šmartno,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 42 v 10. nadstropju, Streliška 37A,
Ljubljana, v izmeri 66,15 m2, z identifikatorjem 1727-947-42, vpisano v podvložku
št. 570/42, k.o. Poljansko predmestje, dne
3. 5. 2004, pod opr. št. Dn 33350/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe iz leta 1958, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo
OLO Ljubljana, Beethovnova 11, kot prodajalcem in Zavodom radiotelevizija Ljubljana,
Tavčarjeva 17, kot kupcema,
– kupoprodajne
pogodbe
št.
V-26-73/29-65 z dne 8. 7. 1965, sklenjene
med Zavodom radiotelevizija Ljubljana, Tavčarjeva 17, kot prodajalcem in Mikoš Borisom, Mikoš Biserko, nedl. Mikoš Urošem ter
nedl. Mikoš Matjažem, vsi takrat Streliška
37A, Ljubljana, kot kupci,
– kupne pogodbe z dne 1. 10. 1977,
sklenjene med Mikoš Borisom, Mikoš Biserko, Mikoš Urošem ter Mikoš Marjažem,
vsi takrat Slovenčeva 143, Ljubljana, kot
prodajalci in Veršec Majdo ter Veršec Karlom, oba takrat iz Ljubljane, Menardova 49,
kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007

Dn 23372/2005
Os-25177/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Eve
Horvat, Prevoje pri Šentvidu 46, Lukovica, ki
jo zastopata odv. Tatjana Rupel iz Ljubljane
in Otium, d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine z identifikatorjem št. 76.E, 77.E,
in 78.E, vpisane v podvl. št. 3998/28, k.o.
Zgornja Šiška, dne 25. 7. 2007, pod opr. št.
Dn 23372/2005, izdalo skep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 71-3978 z dne 11. 10.
1971, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška
89, Ljubljana, po direktorju Miroslavi Pleši
in kupovalko Avsec Metko, Linhartova 66,
Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje v
skupni izmeri 42,77 m2, št. 28, v 3. nadstropju, v 2. stopnišču na vzhodni strani bloka
N-3, soseska S6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2007
Dn 6897/2005
Os-25178/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jožefa Žižka in Marije Žižek, Novinci 26, Vitomarci, ki ju zastopa odvetnik Gregor Pirc iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 301, vl. št. 484, k.o.
Udmat, dne 21. 8. 2007, pod opr. št. Dn
6897/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz leta 1965, sklenjene
med prodajalcem Viktorjem Pavčičem, Pod
Ježami 14, Ljubljana in kupcema Jožefom
Žižkom in Marijo Žižek, Pod Ježami 16, Ljubljana, za parc. št. 301, vpisano v vl. št. 484,
k.o.Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2007
Dn 32649/2006
Os-25179/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Danila
Logarja, Clevelandska 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 47,
v 5. nadstropju, na naslovu Clevelandska ulica 23, Ljubljana, v izmeri 60,84 m2, vpisano
v podvložku št. 356/47, k.o. Nove Jarše, dne
25. 7. 2007, pod opr. št. Dn 32649/2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
in prodaji stanovanja št. MS 12/2 65/80 B

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
z dne 10. 10. 1980, sklenjene med Gradis,
TOZD GE Celje in Pipp Markom ter Pipp
Jožico, za dvosobno stanovanje v izmeri
58,18 m2, v 5. nadstropju z oznako št. 47, na
naslovu Clevelandska 23, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2007
Dn 2839/2006
Os-26924/07
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja
Pisek Petra, Gradnikova 117, Radovljica,
ki ga zastopa K.R. Nepremičnine, Lesce
d.o.o., Begunjska 2, Lesce, glede 1/20 nepremičnine, parc. št. 201/3, vpisane pri vl.
št. 794, k.o. Radovljica, s sklepom Dn št.
2839/2006 z dne 23. 8. 2007, začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in
sicer kupoprodajne pogodbe za garažo z
dne 26. 1. 1983, sklenjene med Pogačar
Ivanom, Ulica Staneta Žagarja 37, Radovljica, kot prodajalcem in Udovič Jožetom, Gradnikova ulica 69, Radovljica, kot kupcem,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 1996,
sklenjene med Udovič Jožetom, Gradnikova
69, Radovljica, kot prodajalcem in Pogačar Karmen, Cankarjeva 26, Radovljica, kot
kupovalko in prodajne pogodbe z dne 11.
5. 2005, sklenjene med Pogačar Karmen,
Stara cesta 1a, Ljutomer, kot prodajalko in
Pisek Petrom, Gradnikova 117, Radovljica,
kot kupcem, katerih predmet je garaža, ki
je zgrajena na parc. št. 201/3, vpisani pri
vl. št. 794, k.o. Radovljica, ki predstavlja
1/20 idealnega deleža nepremičnine, zaradi
vknjižbe lastninske pravice na navedenem
deležu navedene nepremičnine v korist predlagatelja.
Imetnike pravic na navedeni nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listin,
katerih vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 27. 9. 2007
Dn 1037/2007
Os-22299/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Kranjec
Matijević Vesne, Logatec, Tržaška cesta
87b, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 13. 4. 1992, sklenjene med Pišljar Marjanom, Rovtarske Žibrše 35, Rovte, kot prodajalcem in podjetjem PS Logatec, podjetje
za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o., ki
ga zastopa direktor Marko Vrabl, dipl. ing.,
kot kupcem, za stanovanjsko enoto, ki se
nahaja v 1. nadstropju in sestoji iz naslednjih prostorov: kuhinje, predsobe, sobe in
WC, v skupni izmeri 54,66 m2, v poslovno
stanovanjskem objektu na zemljišču parc.
št. 299/1 in 295/6, k.o. Gorenji Logatec, s
hišno številko Tržaška 87.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Vesne Kranjec Matijević, roj. 17. 2.
1961, Logatec, Tržaška cesta 87b, do celote.

Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupne pogodbe z dne 13. 4. 1992
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 7. 2007
Dn 984/2007
Os-22300/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Bednar
Mirana z Vrhnike, Pot k Trojici 6, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 6.
1991, sklenjene med Pajnič Brankom,
roj. 9. 8. 1941, Bukovica 18, Ribnica, kot
prodajalcem in Arsenijevič Cakanom, roj.
4. 4. 1957, Logatec, Tovarniška cesta 22b
in Minič Miloradom, roj. 6. 9. 1956, Ljubljana, Suhadolčanova cesta 48, kot kupcema,
za zemljišče parc. št. 117.s in 427.s ter parc.
št. 2173, vse k.o. Vrhnika,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 8.
1991, sklenjene med Minič Miloradom, roj.
6. 9. 1956, Ljubljana, Suhadolčanova cesta 48, kot prodajalcem in Arsenijevič Cakanom, roj. 4. 4. 1957, Logatec, Tovarniška
cesta 22b, kot kupcem, za zemljišče parc.
št. 117.s in 427.s ter parc. št. 2173, vse k.o.
Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Mirana Bednarja, roj. 5. 12. 1956, z
Vrhnike, Pot k Trojici 6 in Aleksandre Bednar, roj. 19. 5. 1964, z Vrhnike, Pok k Trojici
6, za vsakega do 1/2 idealnega solastninskega deleža.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne
10. 6. 1991 in kupoprodajne pogodbe z
dne 31. 8. 1991 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 30. 7. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 412/2007
Os-25191/07
Okrajno sodišče v Celju je na podlagi 4.
in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju
ZPP), v pravdni zadevi tožeče stranke SKB
banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo
zastopa Matej Verce, odvetnik v Ljubljani,
proti toženi stranki Esterer Ferruccio, Obrtna 10, Celje, zadnji naslov Badstubenweg
22, Villach, Avstrija, zaradi plačila 425,87
EUR s p.p. (prej 102.055,80 SIT s p.p.),
toženi strani postavilo začasnega zastopnika - odvetnika Tomaža Germa, Prešernova 27, Celje, in sicer do konca pravdnega
postopka oziroma dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 6. 9. 2007
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P 340/2007
Os-25062/07
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
opr. št. P 340/2007 z dne 5. 9. 2007, toženi
stranki Miranu Amonu postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Oliverja Kljajiča, Veliki
trg 10, Izola.
Začasni zastopnik je bil postavljen 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 5. 9. 2007
P 132/2007
Os-26925/07
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožečih
strank Sajovec Jožeta in Sajovec Ivanke,
oba stan. Dolenja vas 87, Krško, ki ju zastopa odv. Bojan Klakočar iz Krškega, zoper
toženi stranki Baumruk Jožefa in Baumruk
Ano, oba stan. Zagreb, Republika Hrvaška,
zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp.
2.000,00 EUR, dne 25. 9. 2007 sklenilo:
toženima strankama Baumruk Jožefu
in Baumruk Ani, neznanega prebivališča v
republiki Hrvaški, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Dušan Medved iz Krškega,
CKŽ 12b, Krško, ki bo zastopal toženi stranki v pravdni zadevi opr. št. P 132/2007.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 25. 9. 2007
I 5161/2001
Os-26039/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Borisu Požegu,
Prušnikova 54, Ljubljana - Šentvid, zaradi
izterjave 3.844,18 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Požeg Borisu se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Ahlin
Doljak Sara, Tovarniška c. 3, Logatec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2007
P 2537/2007
Os-26041/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke mld. Barbare Veronice Mamani Huanca Vasić, ki jo zastopa zakonita zastopnica Branka Vasić, obe Rašiška 3, Ljubljana, proti toženi stranki Hermenegildu Mamani Huanca, zaradi določitve
preživnine, dne 14. 9. 2007 sklenilo:
Za začasnega zastopnika toženi stranki
Hermenegildu Mamani Huanca se imenuje
odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 7/II,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 9. 2007
IV P 2020/2007
Os-26472/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Katarini Kumar, v pravdni zadevi tožeče
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stranke Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, ki jo zastopa Darja Karlin, odvetnica v Ljubljani, zoper toženo stranko
Dušana Siliča, prej Tabor 6, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, zaradi plačila
uporabnine v višini 717,63 EUR in stroškov
stanovanja v višini 12,25 EUR s pp, dne
20. 9. 2007 sklenilo:
toženi stranki Dušanu Siliču, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št.
IV P 2020/2007, postavi začasna zastopnica, odvetnica Tamara Avsec, Resljeva cesta
25, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi zastopala toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 9. 2007
III P 81/2007
Os-22623/07
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Katarini Plevčak, v pravdni zadevi tožeče stranke Andreje Vuk, stan. Ulica
svobode 70, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ki jo zastopa Stanka Firm Gavez, odvetnica v Mariboru, zoper toženo stranko Gorazda Mikšo, stan. Ob ribniku 13, Rogoza,
2204 Miklavž na Dravskem polju, na podlagi
določil 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku (ZPP), dne
16. 7. 2007 sklenilo:
toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi odvetnica Ljubica Kočnik Jug, Partizanska cesta 23, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 7. 2007
I P 70/2007
Os-26035/07
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Katarini Plevčak, v pravdni zadevi tožeče stranke Rosande Košar, Efenkova 29, 2000 Maribor, zoper toženo stranko Petra Irga, Caledon road 21, Maseru,
Kingdom of Lesotho, na podlagi določil 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), dne 14. 9. 2007
sklenilo:
toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi odvetnica Ljubica Kočnik Jug, Partizanska cesta 23, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko dokler le-ta ali njen pooblaščenec
ne bo nastopila pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 9. 2007
P 433/2006
Os-24070/07
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po
okrajni sodnici Nataliji Lebar, v pravdni zadevi tožeče stranke Bedök Marte, Vaneča
74, ki jo zastopa odvetnik Danilo Hari iz
Murske Sobote, proti toženi stranki Edisar
Jožefu, Urugvaj, sedaj neznanega bivališča,
zaradi ugotovitve lastnine in izdaje z.k. listine, sp. vr. 2.086,46 EUR, dne 10. 4. 2007
sklenilo:
toženi stranki Edisar Jožefu, Urugvaj,
sedaj neznanega bivališča, se v predmetni
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pravdni zadevi, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavlja začasni zastopnik, odvetnik
Ignac Horvat Murska Sobota, ki bo toženo
stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 4. 2007

Pluska 7, Trebnje, zaradi plačila preživnine sklenilo:
dolžniku Marku Jerovšku, Pluska 7,
Trebnje, roj. 2. 11. 1971, se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Jurij Gros iz Trebnjega.
Postavitev začasnega zastopnika se objavi tudi na sodni deski sodišča.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 15. 5. 2007

P 140/2004
Os-26033/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Emil Mozetič iz Nove Gorice, zoper toženo
stranko Ljubo Gregorič, neznanega bivališča (prej Bilje 85/b, p. Renče), zaradi plačila
8.029,23 EUR, dne 28. 8. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženki Gregorič Ljubi, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Hildo Pipan iz Nove Gorice, Kidričeva 19,
ki bo toženko zastopala v pravdni zadevi
z opr. št. P 140/2004, vse dokler toženka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 9. 2007

Oklici dedičem

I 996/2006
Os-26761/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Ostržek d.o.o., Lokavec
157/a, Ajdovščina, zoper dolžnika Stibilj Staška, sedaj neznanega bivališča (prej Miren
številka 168/f, Miren), zaradi izterjave denarne terjatve, dne 22. 3. 2007 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Stibilj Stašku, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Nado Bolcar iz Solkana, Cesta IX. korpusa
46, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 996/2006, vse dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 9. 2007
In 2006/00052
Os-24072/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (Ur. l. RS, št. 96/99, 96/02), dolžniku Jugovec Zvonku, Sestranska vas 15, Gorenja vas, v izvršilni zadevi In 2006/00052,
zaradi izterjave zneska 18.087,99 EUR s
pp, postavilo začasnega zastopnika Daniela
Veharja, odvetnika iz Škofje Loke, Postavljeni zastopnik bo zastopal dolžnika v postopku, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 8. 2007
I 06/00493-18
Os-24078/07
Okrajno sodišče v Trebnjem je po
okrajni sodnici Tadeji Predanič, v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada RS, Kotnikova 28,
Ljubljana, zoper dolžnika Marka Jerovška,

D 52/2007
Os-24223/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Karlu Joštu, rojenem 26. 9. 1941, nazadnje
stanujočem Artiče 44, Artiče.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Karlu Joštu,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 20. 8. 2007
D 113/2007
Os-24091/07
Pred okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici je v teku zapuščinski postopek po pok.
Čeligoj Ivani roj. Benigar (pok. Antona) iz
Argentine, prej Ilirska Bistrica, Gabrije 25,
tudi Trnovo 303, roj. 24. 2. 1902, ki je umrla
17. 2. 2001.
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 14. 8. 2007
D 208/2007
Os-24087/07
Kozlovič Franc iz Boršta, je dne 1. 1.
1985 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič,
Lucija, Vojkova 14/c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2007
D 251/2007
Os-24088/07
Josip Franca iz Gračišča 11, je dne 18. 6.
1943 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič,
Lucija, Vojkova 14/c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2007
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D 250/2007
Os-24089/07
Franca Ivan-Marija, roj. dne 14. 11. 1827,
iz Gračišča 11, je dne 11. 1. 1908 umrl in ni
zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič,
Lucija, Vojkova 14/c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2007
D 319/2006
Os-24095/07
Anton Križman, pok. Ivana, iz Trsta, je
dne 30. 3. 1915 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič,
Lucija, Vojkova 14/c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 28. 8. 2007

D 688/2006
Os-26230/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi zapuščinski postopek po dne 26. 11. 1915
umrlem Mervič Antonu, roj. 20. 3. 1846, iz
Ozeljana.
Za dedovanje po zakonu bi po zapustniku prišli v poštev tudi morebitni dediči po zapustnikovi nečakinji Susič Štefaniji - hčerki
zapustnikove pokojne sestre Kumar Marije
ter morebiti dediči po zapustnikovi sestri Menozi Antoniji, o katerih sodišče nima nobenih
podatkov.
Glede na navedeno in na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju sodišče poziva
morebitne dediče po pokojni Kumar Mariji
in Menozi Antoniji, da se v roku enega leta
od objave tega oklica priglasijo tukajšnjem
sodišču, sicer bo sodišče po preteku eno-letnega roka odločilo o zapuščini na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 9. 2007
D 131/2007, D 132/2007
Os-26930/07
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod
opr. št. D 131/2007 in D 132/2007 vodita
zapuščinska postopka po pokojnem Jožefu Zupaniču, roj. 1. 3. 1891, umrlem 11. 3.
1962, nazadnje stan. Slovenja vas 36 in
njegovi ženi Ivani Zupanič, roj. Valič, roj. 17.
9. 1887, umrli 4. 10. 1963, nazadnje stan.
Slovenja vas 36.
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V zapuščino spadajo nepremičnine, ki
so bile zapustnikoma vrnjene kot članoma
Agrarne skupnosti Slovenja vas.
S tem oklicem sodišče poziva dediče
zapustnikov Jožefa in Ivane Zupanič, da se
priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 24. 9. 2007
D 114/2007

Os-24090/07

Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Baloh Mariji, pok. Antona, roj.
12. 5. 1920, ki je umrla 22. 4. 2007.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona tudi nečaki zapustnice,
otroci njenih pokojnih bratov Franca Baloha,
Poldeta Baloha in Albina Baloha, pri čemer
niso znani njihovi osebni podatki, niti kje stanujejo. Sodišče zato s tem oklicem poziva
vse, da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavijo svojo pravico do
dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 20. 8. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 549/2007
Rg-7805/07
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Aero Trade trgovina na debelo
in drobno, d.o.o. Celje, Kocenova 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 15. 3. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Aero, Kemična, grafična in papirna industrija, d.d. Celje, Ipavčeva 32, 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. 3. 2007
Srg 2174/2006
Rg-2437/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Goin Trade, gradbeništvo, sto
ritve, trgovina in posredništvo d.o.o., Voj
kovo nabrežje 4, Koper, vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/05826/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 22. 12. 2006.
Družbenika Budal Gorazd, stanujoč Izola, Jagodje, Strma pot 1 in Budal Nevenka,
stanujoča Koper, Kampel 98, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z 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 23. 1. 2007
Srg 1186/2007
Rg-26592/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Bisachi d.o.o. trgovina, turizem
in storitve, s sedežem v Kopru, Pristani
ška 3, vpisana pri tem sodišču pod vložno
številko 1/05832/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 6. 6.
2007.
Družbeniki Bisaki Olivera, stanujoča v
Skopju, Partizanska 1, Makedonija, Bisaki
Gjon, stanujoč v Prizrenu, S. Markovič 25/a
in Vasiljevik Mirjana, stanujoča v Skopju, Ul.
3 št. 4, Makedonija, izjavljajo, da so popla-

čane vse obveznosti družbe in da družba
nima neporavnanih zapadlih obveznosti do
tretjih, da družba ne zaposluje delavcev in
da v zvezi s tem nima neurejenih razmerij
ter da solidarno prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenike sorazmerno z njihovimi poslovnimi deleži.
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 20. 9. 2007
Srg 1517/2007
Rg-26593/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba M & B Varovanje, varovanje
oseb in premoženja d.o.o., s sedežem v
Portorožu, Senčna pot 2, vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/06324/00, matična
številka 1552422, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 24.
8. 2007.
Družbenika Svetozar Nedeljković, stanujoč v Rudniku, Vojislava Ilića 13, Gornji
Milanovac, ZRJ in Milenko Railić, stanujoč
v Portorožu, Senčna pot 2, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba nima zaposlenega nobenega delavca,
torej so urejena vsa razmerja z delavci in
da prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po pokritju vseh stroškov, povezanih s
prenehanjem po skrajšanem postopku, se
prenese na oba družabnika, in sicer na vsakega polovico.
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 20. 9. 2007
Srg 14007/2006
Rg-36687/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe MIA Les d.o.o.,
proizvodnja, trgovina in storitve Ljubljana,
Cesta Andreja Bitenca 69, objavlja sklep:
MIA Les d.o.o., proizvodnja, trgovina
in storitve Ljubljana, Cesta Andreja Bi
tenca 69, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 8. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnice so Chieste Anna Maria Rosa,
Via Don L. Sturzo 13, Zambana, Gloria Mihelčič, Via Don L. Sturzo 13, Zambana, Chiara Mihelčič, Via Cembra 81, Lavis in Paola
Mihelčič, Via Don L. Sturzo 13, Zambana,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2006
Srg 7966/2007
Rg-21655/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rajtek Transport
d.o.o., Višnjevarjeva ulica 11, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Rajtek Transport d.o.o., Višnje
varjeva ulica 11, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 26. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Župančič Roman, Višnjevarjeva ulica 11, 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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2007
Srg 8700/2007
Rg-24050/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja MOJMIR d.o.o., Cesta v Gorice 40, Ljubljana,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
MOJMIR, trgovina in storitve d.o.o.,
Cesta v Gorice 40, Ljubljana, reg. št. vl.
1/37548/00, matična številka 1810243, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 11. 7. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Zorić Miro, Senožeti
41 F, Dol pri Ljubljani, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
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Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2007
Srg 10047/2007
Rg-25067/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe TTK, podjetje za
trgovino in transport, d.o.o. Verd 5, Verd,
objavlja sklep:
družba TTK, podjetje za trgovino in
transport, d.o.o. Verd 5, Verd, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 8. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kopi Branko in Kopi Franjo oba, Verd 5, Verd, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2007
Srg 8025/2007
Rg-25072/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
sodnega registra družbe Sostac, strateško
svetovanje, d.o.o. Novi trg 1, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Sostac, strateško svetovanje,
d.o.o. Novi trg 1, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Balažič Anton, Pernica 11 i,
Pernica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2007
Srg 10477/2007
Rg-26016/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Profakta računovodstvo, finance consulting d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 133, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Profakta računovodstvo, finan
ce consulting d.o.o. Ljubljana, Tržaška

133, reg. št. vl. 1/32806/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 24. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Možina Albin, V Karlovce 33,
Podmolnik, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2007
Srg 11047/2007
Rg-27203/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sonja Flis Trgovina in zastopniška prodaja d.o.o. Zagorje
ob Savi, Kidričeva 1, objavlja sklep:
družba Sonja Flis Trgovina in zasto
pniška prodaja d.o.o. Zagorje ob Savi,
Kidričeva 1, reg. št. vl. 1/23132/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenice z dne 12. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Flis Sonja, Jelševica 9,
Trojane, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 27. 9. 2007
Srg 11208/2007
Rg-27214/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
SO – 06 Smolič Stanislav podjetje za upravljanje in opravljanje stanovanjskih storitev
d.n.o., Jakčeva 2, Ljubljana, za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
SO – 06 Smolič Stanislav podjetje za
upravljanje in opravljanje stanovanjskih
storitev d.n.o., Jakčeva 2, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/17772/00, matična številka 5606527,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 13. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Stanislav Smolič, Vrh nad Želimljami 121 in Zofija Smolič,
Jakčeva ulica 2, Ljubljana, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedena družbenika.
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Zoper sklep družbenikov o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 425. in 426. člena, v zvezi s 522.
členom Zakona o gospodarskih družbah
– 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor
lahko vloži družbenik, upniki ali pristojni
državni organi. Po preteku roka za ugovor
bo registrsko sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2007
Srg 695/2007
Rg-26001/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Optika Focus Karoli Mario
k.d., 9231 Beltinci, Panonska ulica 47,
matična številka 1768131, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije.
Družbenika Baghri Zaberi Satar, Gornja
Radgona, Trg svobode 10 in Karoli Mario,
Beltinci, Panonska ulica 47, izjavita, da
so poplačane vse obveznosti družbe Optika Focus Karoli Mario k.d., 9231 Beltinci,
Panonska ulica 47 in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenika Baghri Zaberi Satar, Gornja
Radgona, Trg svobode 10 in Karoli Mario,
Beltinci, Panonska ulica 47, 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 17. 9. 2007
Srg 710/2007
Rg-26589/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Pal, podjetje za proizvodno in
servisno dejavnost ter trgovino, Dolina
d.o.o., 9220 Lendava, Dolina 20, reg. št.
vl. 1/01404/00, matična številka 5610141,
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem postopku brez likvidacije.
Družbenik Pal Jože, 9220 Lendava,
Kranjčeva 64, izjavi, da so poplačane vse
obveznosti družbe Pal, podjetje za proizvodno in servisno dejavnost ter trgovino,
Dolina d.o.o., 9220 Lendava, Dolina 20
in da so urejena vsa razmerja z delavci
družbe.
Družbenik Pal Jože, 9220 Lendava,
Kranjčeva 64, prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe,
pri čemer za morebitne preostale obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 9. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Beganović Sandi, Bevško 011, Trbovlje,
potni list, št. PB0039935, izdala UE Trbovlje.
gnb‑275970
Černohorski Karinalana, Pernetova ulica
009, Trzin, potni list, št. PB0095107, izdala
UE Domžale. gnk‑275786
Ćerimović Ines, Žorgova ulica 096,
Ljubljana - Črnuče, potni list, št. P00496813,
izdala UE Ljubljana. gnn‑276083
Držič Blaž, Cundrovec 004A, Brežice,
potni list, št. PB0232960, izdala UE Brežice.
gnk‑276086
Flakus Silvo, Kardeljeva cesta 069,
Maribor, potni list, št. P01020873, izdala UE
Maribor. gnm‑276084
Goneli Jernej, Reboljeva ulica 022,
Trzin, potni list, št. P00090587, izdala UE
Domžale. gnp‑275781
Hasani Afrim, Šuštarjeva kolonija 027A,
Trbovlje, potni list, št. P01092330, izdala UE
Trbovlje. gnd‑275968
Homan Maja, Celjska cesta 040, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00559360, izdala UE
Slovenj Gradec. gnt‑275777
Jamnik Miha, Spodnja Senica 019C,
Medvode, potni list, št. P00874086, izdala
UE Ljubljana. gnk‑275961
Ješelnik Marjan, Mlaka pri Kočevski
Reki 001, Kočevska Reka, potni list,
št. P00843137, izdala UE Kočevje.
gnj‑276087
Kalan Dejan, Cesta Kozjanskega odreda
007, Šentjur, potni list, št. P00931319, izdala
UE Šentjur pri Celju. gnj‑275962
Kamenik Konrad, Gabrovlje 012A,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00601060,
izdala UE Slovenske Konjice. gnf‑275966
Keržan Janez, Kolodvorska cesta 002B,
Mengeš, potni list, št. P00626475, izdala UE
Domžale. gnf‑276091
Kljun Maša, Tomšičeva cesta 023,
Velenje, potni list, št. P01091145, izdala UE
Velenje. gnl‑276085
Kolarič Franci, Rošpoh - del 190,
Kamnica, potni list, št. PB0098750, izdala
UE Maribor. gnn‑275783
Kovačević Saša, Na Korošci 002,
Ljubljana, potni list, št. P00496321, izdala
UE Ljubljana. gng‑275965
Lavrič Srečko, Ulica Ruške čete 008,
Ruše, potni list, št. P01098544, izdala UE
Maribor. gni‑276088
Milovanović Dušan, Brilejeva ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00770108, izdala
UE Ljubljana. gnh‑275964
Miškulin Saša, Nova Gradiška, potni
list, št. P00866548, izdala UE Ljubljana.
gng‑276090
Mlinar Maja, Log 001, Hrastnik, potni
list, št. P00443174, izdala UE Hrastnik.
gno‑276082
Morgan Đeni, Grintovec 001, Šmarje,
potni list, št. PB0075325, izdala UE Koper.
gnd‑276093
Mužerlin Marko, Brezje pri Lekmarju 003,
Sveti Štefan, potni list, št. P01053708, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gne‑275967

Novina Dea, Gubčeva ulica 011A, Novo
mesto, potni list, št. PB0091657, izdala UE
Novo mesto. gnc‑276094
Pavlič Tomaž, Pameče 181, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00621050, izdala
UE Slovenj Gradec. gnq‑275780
Pečar Primož, Krimska ulica 022,
Ljubljana, potni list, št. P01134885, izdala
UE Ljubljana. gnm‑275784
Petrovič Ivan, Pohorskega bataljona
ulica 002, Radenci, potni list, št. P01166680,
izdala UE Gornja Radgona. gnh‑276089
Rasberger Natalija, Kersnikova ulica
010, Ljubljana, potni list, št. P00100054,
izdala UE Ljubljana. gnc‑275969
Rozman Branka, Hotedršica 011C,
Hotedršica, potni list, št. P00523529, izdala
UE Logatec. gns‑275778
Santro Slavko, Lipovci 244, Beltinci,
potni list, št. P00442335, izdala UE Murska
Sobota. gnp‑276081
Sečnik Primož, Finžgarjeva ulica 012,
Lesce, potni list, št. P00598007, izdala UE
Radovljica. gnr‑275779
Šantl Petra, Zgornji Žerjavci 058, Lenart
v Slov. goricah, potni list, št. P01058201,
izdala UE Lenart. gni‑275963
Šikovec Venčeslava, V Murglah 255,
Ljubljana, potni list, št. P00108083, izdala
UE Ljubljana. gny‑275972
Šinkovec Marko, Šolska ulica 013,
Portorož - Portorose, potni list, št.
P00900380, izdala UE Piran. gnl‑275785
Uranjek Jure, Majde Vrhovnikove ulica
024, Ljubljana, potni list, št. P00624474,
izdala UE MNZ. gnl‑275960
Verunica Petar, Brje 097, Dobravlje,
potni list, št. P00801597, izdala UE Brežice.
gnz‑275971
Višnar Tristan, Čadram 038A, Oplotnica,
potni list, št. P01054455, izdala UE
Slovenska Bistrica. gno‑275782
Volf Metod, Kolodvorska ulica 039,
Lendava, potni list, št. P01065803, izdala
UE Lendava. gnu‑275776
Vrbanič Kristina, Vrtača 006, Izola Isola, potni list, št. PB0152448, izdala UE
Izola. gne‑276092

Osebne izkaznice preklicujejo
Anderwald Vincenc, Iška 003 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002056956.
gnm‑275884
Arnež Uroš, Posavec 080, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001467679.
gni‑276113
Ažman Tija, Videm 053, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001943106. gnn‑276208
Babić Andjelko, Zaloška cesta 157,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000614471.
gnx‑275923
Bajec Jasmina, Smolenja vas 071, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001890395.
gnw‑275724
Bajrič Safeta, Križna ulica 030,
Tišina, osebno izkaznico, št. 001902737.
gnc‑275844

Bedrač Aleš, Ulica Veljka Vlahovića 075,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000054807.
gny‑275872
Beganović Amel, Koželjeva ulica 008 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001948343.
gnq‑276205
Beguš Andreja, Dalmatinska ulica 038,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000603427.
gnx‑275873
Belšak Andrej, Vičava 086, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001246643. gnm‑275834
Bergant Katja, Topniška ulica 064,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001918840.
gnv‑275900
Berlak Janez, Vitomarci 034, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001211149. gnq‑275680
Bertoncelj Nina, Trnovski pristan 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001878609.
gnz‑276196
Berus Julijana, Rašiška ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000328403.
gnj‑275887
Betriani Luzar Božidara, Goriška ulica
019 B, Maribor, osebno izkaznico, št.
000300006. gnc‑275869
Bevec Tomaž, Ponoviška cesta 12,
Litija, osebno izkaznico, št. 001564981.
gnr‑276179
Bezek Matija, Smrtnikova ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001839515.
gny‑275897
Biščak Jože, Murnova ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001390360.
gnj‑276187
Bohinec Monika, Cesta Toneta Tomšiča
098 D, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000775741. gnn‑275833
Brand Marc, Blekova vas 040, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001759474.
gnv‑275825
Bravar Ivan, Pernica 011 V, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001814819.
gne‑275867
Brlič Anica, Zgornje Hoče 036 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001805933.
gnb‑275870
Brumec Franc, Prešernova cesta 027,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 002090738.
gnf‑275841
Cafuta Rok, Celovška cesta 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002131852.
gnw‑275924
Cesnik Marko, Adamičeva cesta 001 A,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000351700.
gng‑276115
Colja Marjan, Coljava 010, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001499745.
gnm‑276034
Curk Sara, Dolga Poljana 002 A,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002205529. gnz‑275696
Čendak Marija, Sv. Peter 093, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 000931013.
gnb‑276120
Ćosić Petar, Brodarjev trg 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000683731.
gne‑275892
Dobaj Patricija, Zgornji Duplek 165
A, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001908413. gne‑276167
Dolhar Janja, Rateče 039, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 001099663.
gnd‑276043
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Dolinar Loti Viktorija, Neža 016,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001727111.
gno‑275682
Domunkoš Barbara, Zrkovci 066,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002069405.
gng‑275865
Dravec Robert, Lipovci 050 A, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
000781804.
gnx‑275848
Drnjač Roman, Pavšičeva ulica 034,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001412532.
gnw‑275824
Drobnič Mojca, Ulica bratov Debevc 002,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002151732.
gnx‑276123
Đurđević Nikola, Ulica Vinka Vodopivca
115, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000465772. gnb‑275670
Elijaš Dejan, Selo 141, Prosenjakovci
- Partosfalva, osebno izkaznico, št.
001897853. gnb‑275845
Emeršič Rajko, Draženci 034 B,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001032438.
gnq‑276130
Erčulj Blaž, Alpska cesta 054 A,
Lesce, osebno izkaznico, št. 002222637.
gnm‑275859
Erjavec Andrej, Trnovci 048, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000053811.
gnw‑275849
Felicijan Alojz, Boštanj 042 A, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000680274.
gnx‑275823
Feržan Marija, Ulica Franja Pinterja 003,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001592534. gnm‑276134
Fresl Štefka, Prečna pot 015, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000155817.
gny‑276147
Gabrovšek Boštjan, Za hribom 002,
Trzin, osebno izkaznico, št. 002155084.
gnp‑275731
Gačnik Robert, Stična 115, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000374771.
gnr‑275854
Gantar Zvonko, Šolska ulica 003,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000089870.
gnf‑276116
Germ Uroš, Zabukovica 174, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000219396.
gni‑275688
Gliha Lazanski Nives, Mašera-Spasićeva
ulica 007, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000496330. gno‑275907
Godec Jožica, Vinica pri Šmarjeti
008, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001352678. gnd‑275693
Godec Mateja, Vinica pri Šmarjeti
008, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002199830. gne‑275692
Goljevšček Albin, Prečna ulica 5,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001585432.
gnt‑276177
Grbec Savo, Stara cesta 067, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001915498.
gnc‑275919
Habič Marija, Celovška cesta 127,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000048352.
gne‑275917
Harej Ida, Lepi pot 024, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000122565. gnb‑275895
Hedl Amalija, Selnica ob Muri 69,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000035727. gnb‑275820
Herblan Ludmila, Hacquetova ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001579944.
gnp‑275906
Heržič Erika, Ulica svobode 029, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000891999. gnb‑276170

Heržič Zlatko, Ulica svobode 029, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000892043. gnd‑276168
Horvat Milan, Orehek 003 A, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
000800169.
gny‑276122
Horvat Renato, Celjska cesta 002,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
002094723. gnw‑275699
Hudej Mohor, Brodarjeva ulica 003,
Celje, osebno izkaznico, št. 000193968.
gnf‑276041
Hudorovič Nedeljka, Željne 060,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001868240.
gnk‑276036
Humar Renato, Ulica Tolminskih
puntarjev 002 A, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 002072574. gnz‑275671
Hušić Denis, Novi trg 11, Celje, osebno
izkaznico, št. 001932449. gnb‑276095
Ilovar Viktor, Kamni Potok 007,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001589090.
gnf‑275691
Irgolič Davor, Prožinska vas 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 001159398.
gny‑276172
Jagodič Matija, Levstikova ulica 007,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001778214. gnw‑276149
Jamnik Marija, Na jami 011, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000996214.
gnp‑276206
Janković Zora, Rodičeva ulica 005 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000241209.
gnp‑276181
Janša Peter, Plešivica 044, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002118725.
gno‑275882
Jarc Rok, Ulica Marije Drakslerjeve 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001718395.
gnu‑275876
Jeras Josip Aleksander, Tolstojeva
ulica 004, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001553747. gnh‑275914
Jerič Ana, Šolska ulica 12, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000548184.
gne‑275667
Kadrić Džemal, Kersnikova cesta 017,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001144410.
gnx‑275673
Kavaš Katja, Žitna ulica 019, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001782595.
gnz‑275846
Kermavnar Matic, Črna vas 260,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001704392.
gny‑275922
Kisner Nevenka, Marionova ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000603007.
gnw‑275874
Klančnik Roman, Prešernova ulica 002,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001256223. gne‑275817
Klepac Erik, Novi Kot 037, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000333140.
gni‑276038
Kličić Ferid, Ulica Staneta Bokala 001 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001346245.
gnx‑276148
Klun Marija, Brodarjev trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001825361.
gnw‑275899
Kobold Ivan, Šmartno pri Slovenj Gradcu
098, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001453314. gns‑276178
Kogovšek Primož, Verovškova ulica 041,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176177.
gnd‑276197
Kompara Klemen, Jelični Vrh 020,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001707247.
gnt‑275852
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Koprivc Irena, Prežihova ulica 012,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000828253.
gns‑276153
Koražija Vesna, Cesta proletarskih
brigad 065, Maribor, osebno izkaznico, št.
001766096. gnp‑276156
Koritnik Aljoša, Vodenska cesta 009,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 002067667.
gnm‑275684
Kotar Dušan, Žlebe 001 S, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000950151.
gns‑275878
Kovač Jože, Vodnikovo naselje 017 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272534.
gnj‑276212
Kovačič Boris, Ragovska ulica 006, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000045433.
gnv‑275725
Kovše Ludvik, Brezje pri Oplotnici 004,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000984756. gnh‑275839
Kralj Anton, Trg svobode 030, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000291595.
gnp‑275681
Kropivšek Bojan, Črnuška cesta 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001266392.
gnk‑276211
Krstevski Doroteja, V Murglah 036,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000570116.
gnh‑275889
Krušič Jožko, Mestni trg 007, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000481003.
gnt‑276202
Kurtović Faika, Škerjančeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000535981.
gno‑276207
Kušar Urša, Vešter 010, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002160194.
gnq‑275830
Kuzma Andraž, Zaloška cesta 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002207704.
gni‑276188
Kuzma Tomaž, Zaloška cesta 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002207712.
gng‑276190
Lakner Daša, V Kladeh 007, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001367132.
gnm‑276209
Lavtižar Marija, Mencingerjeva ulica 051,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001378723.
gnr‑275904
Lesjak Vida, Goriška ulica 006,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000632912.
gnk‑276161
Leskovar Jože, Bresterniška ulica 073,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000711057.
gnn‑276158
Ličanin Tomislav, Cesta XIV. divizije 092,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002073304.
gnj‑276162
Ljubi Brina, Prežihova ulica 012,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002136476.
gnr‑276154
Makarov Mai Aleksander, Ravne 023,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001810564.
gnj‑275812
Makarov Rok Aleksander, Ravne 023,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001810571.
gni‑275813
Makarov Vesna, Ravne 023, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000162177.
gnh‑275814
Makarov Žan, Ravne 023, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001810568. gng‑275815
Malenšek Daniel Otto, Cesta v Rožno
dolino 044, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000385314. gne‑276192
Mandžić Besima, Dvor 030 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000219399.
gnl‑275885
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Maras Ivan, Prilipe 003, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000728707. gnt‑276152
Marić Žugelj, Trebušakova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140960.
gnm‑275909
Markelj Ljudmila, Artiža vas 011,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000848772.
gns‑275853
Marolt Klemen, Cesta španskih borcev
020, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002142710. gnd‑276193
Martinjak
Nanika,
Ulica
Milene
Korbarjeve 005, Kranj, osebno izkaznico,
št. 000044494. gnu‑275851
Matičič Josefa Elena, Slivice 46,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000153307.
gnv‑275675
Matijašič Peter, Spodnje Gameljne 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002086609.
gnf‑275916
Matijec Jožefa, Paka pri Velenju 042 A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000600333.
gnc‑275819
Merčon Jože, Selo pri Vodicah 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000313940.
gnf‑276141
Meznarič Denis, Preradovičeva ulica
017 B, Maribor, osebno izkaznico, št.
001668017. gnh‑276164
Mihevc Andrej, Milčinskega ulica 014,
Celje, osebno izkaznico, št. 002183271.
gnw‑276174
Mikec Julij, Dolenjska cesta 371,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000476921.
gnu‑275901
Miklavčič Vita, Runkova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002134956.
gnw‑276199
Mikolavčič Anton, Partizanska pot 010,
Krško, osebno izkaznico, št. 001031560.
gnn‑276033
Milost Marjan, Grgar 102, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001750066.
gns‑275828
Mlinarič Gregor, Kušarjeva ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002111841.
gnh‑276189
Močnik Lukić Vladimir, Medvedova
cesta 021, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002243596. gnc‑275894
Mrkaljević Zuhdija, Maistrova ulica 009,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001763828. gnd‑276143
Muminović Mirza, Cesta Matije Gubca
012, Šoštanj, osebno izkaznico, št.
001725734. gno‑276032
Murko Ana, Podvinci 133 B, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001208485. gnu‑276126
Mušić Danijel, Celovška cesta 050,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427107.
gnl‑276185
Nemet Nikola, Dolgovaške Gorice 096,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št.
002016365. gnv‑275700
Oblak Angela, Meniška vas 061, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001108307.
gnx‑276173
Oblokar Zlatko, Soška cesta 026,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001419359.
gnl‑276160
Ograjenšek Ana, Stanetova ulica 003,
Celje, osebno izkaznico, št. 002144077.
gng‑276040
Oman Polonca, Preska 002, Tržič, osebno
izkaznico, št. 002048008. gnf‑275816
Osmanović Nisvet, Pod kostanji 018,
Celje, osebno izkaznico, št. 001864356.
gne‑276042
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Paličko Jelena, Betnavska cesta 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000719798.
gnf‑275866
Pavlin Helena, Ulica bratov Učakar 026,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001559479.
gni‑275913
Pečar Primož, Krimska ulica 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001321538.
gnf‑275891
Pečnik Manuela, Lipoglav 024, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001752297.
gnu‑275676
Perat Aleksander, Javorniški Rovt 030 E,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001084312.
gno‑275832
Peteh Maja, Zaloška cesta 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001704701.
gnz‑275921
Piberl Franc, Leona Zalaznika ulica 012,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000374119.
gnm‑276159
Pikelc Jožefa, Pavlova vas 075,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000609857.
gnu‑276151
Pirih David, Bodrež 002, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001473483.
gnd‑275843
Planinc Hermina, Brdce 009, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000526384.
gnr‑275829
Plesničar Andrej, Nemci 003, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001833524.
gnh‑276039
Plevnik Boštjan, Ložnica pri Celju 030,
Celje, osebno izkaznico, št. 000253737.
gnz‑276171
Pliberšek Janez, Zlogona vas 009,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000555046. gng‑275840
Pljaskovič Pavla, Knafljev trg 7,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 000160814.
gnc‑275694
Podlesnik Majda, Stari trg 280, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000352539.
gnl‑275860
Pogačnik Boštjan, Postojnska ulica 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001597445.
gnx‑276198
Pograjc Martin, Lovska ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000497831.
gnu‑276201
Popelar Matjaž, Kajuhova ulica 007,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000785603.
gnh‑275689
Predalič Irena Barbara, Poljanska cesta
020 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001850778. gnm‑276184
Prelogar Vida, Crnekova ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000477121.
gnz‑275871
Prijatelj Špela, Avsečeva ulica 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000979116.
gno‑276182
Pušnik Franc, Mucherjeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001643006.
gnd‑275893
Radoš Nataša, Linhartova cesta 040,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001636574.
gnl‑275910
Radovanović Aleksandra, Šegova ulica
012, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001992581. gnu‑276176
Rak Gabrijela, Ob Beli 2, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001773025.
gns‑276078
Ramoveš Silvo, Št. Jurij 073, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001955521.
gnj‑276112

Rihtarič Sara, Župečja vas 009,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002202376.
gns‑276128
Rober Miran, Tominškova ulica 068,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000475218.
gnd‑275918
Rosa Blaž, Poreče 013 A, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001512498.
gnq‑276155
Rotovnik Sonja, Graška Gora 001,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001226162. gnk‑275861
Sekelj Marija, Makucova ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000370362.
gnf‑276191
Selan Ana, Osredek 016, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001815013.
gns‑276203
Slapničar Vlasta, Zavrstnik 038,
Litija, osebno izkaznico, št. 000664658.
gni‑276163
Slatinek Bogomir, Troblje 037, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001593321.
gnj‑275862
Sluga Marija, Graška cesta 086,
Litija, osebno izkaznico, št. 000407448.
gnt‑275827
Sotler Ivana, Šenbric 034, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000638364.
gnw‑276124
Stefanović Aleksandar, Ulica bratov
Učakar 094, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000205878. gnn‑276183
Stepić Mile, Vodnikova cesta 017 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000312956.
gng‑275890
Stojimirović Vladan, Prisoje 006,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
000186217. gno‑275807
Sušel Žiga, Polje 005 A, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
002123822.
gnk‑276111
Šarkezi Vanja, Gomilica 058 B, Lendava
- Lendva, osebno izkaznico, št. 002056110.
gnl‑275685
Šauperl Katarina, Zgornje Hoče 033,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002245534.
gni‑275713
Šegatin Mojca Zmagoslava, Gerbičeva
ulica 022, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000478349. gnx‑275898
Šesek Janez, Podroje 044, Litija, osebno
izkaznico, št. 001753709. gnu‑275826
Šinkovec Marko, Obala 128/Lungomare
128, Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 000806934. gnk‑275811
Škrbić Nedjeljko, Emonska cesta 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001596396.
gni‑275888
Šoba Boštjan, Veliki Cirnik 027,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001606806.
gnv‑276150
Šparemblek Marija, Litostrojska cesta
034, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000209859. gnv‑276200
Šporar Frančiška, Ulica Lovre Klemenčiča
004, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000485583. gnc‑276194
Štamcar Miran, Dajnkova ulica 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001152909.
gnk‑275911
Štangelj Jože, Vogrsko 175, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000223470.
gnr‑275679
Štebej Elizabeta, Smoletova ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056280.
gnr‑276204
Štrancar Zoran, Pod jezom 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000884501.
gnv‑275925
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Šuštar Andreja, Derčeva ulica 039,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001625620.
gnb‑275920
Šušteršič Milena, Dolniška cesta 056,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001056330.
gng‑275915
Tavčar Jelka, Pot Franca Pušnika 022,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001776916.
gnv‑276175
Tomažinčič Marjan, Cesta Goriške fronte
52, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 001933657. gnb‑275695
Trlep Gregor, Hajdoše 059 C, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002113219. gnp‑276131
Trškan Simon, Cesta Jaka Platiše 003,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002100906.
gnd‑276118
Urh Saša, Goriška ulica 017 C,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001148036.
gng‑276165
Vajnberger Sašo, Grajenščak 064,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002243469.
gnc‑276044
Valand
Stanislav,
Podova
055,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000363368.
gnd‑275818
Vencelj Nataša, Trg svobode 009,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001772291.
gny‑275822
Viher Mojca, Arnače 028, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001443960. gnw‑275674
Vinkovič Denis, Tišina 040 D, Tišina,
osebno
izkaznico,
št.
002240120.
gny‑275847
Virag Dejan, Ponova vas 034 B,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001522183.
gnh‑276114
Vogelnik Gregor, Prešernova ulica
004, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001161366. gnm‑276109
Volavšek Matjaž, Brezno 002, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001483233.
gnf‑276166
Vujatović Jelena, Roška ulica 003 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001716672.
gnd‑275868
Vukčevič Katja, Na jami 001, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002032299.
gnn‑275908
Zajec Janez, Jemčeva cesta 035,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001156310.
gnq‑275730
Zajec Marija, Kvedrova cesta 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000033702.
gnk‑276186
Zdolšek Brigita, Rezijanska ulica 018,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000320758.
gno‑276157
Zidar Jernej, Podgrad 126, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000958858.
gnx‑275698
Zinrajh Sebastian, Klepova ulica 050,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000975226.
gnl‑275835
Zlatinek Vesna, Ribnica na Pohorju 37,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000652783. gnt‑276077
Zorec Dejan, Smučidol 004, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000921006.
gnz‑276146
Zorec Marija, Cesta proletarskih
brigad 063, Maribor, osebno izkaznico, št.
001549196. gnh‑275864
Zoretič Stanislav, Dolenjska cesta 255,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410642.
gns‑275903
Zorić Marjanca, Nova vas pri Mokricah
014 B, Brežice, osebno izkaznico, št.
000655835. gnc‑276169

Zrinski Emilija, Poljska ulica 006, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000494891.
gnq‑276180
Zupančič Jure, Reber pri Škofljici 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001909591.
gnv‑275875
Ženko Zdenka, Na podrtem 018,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000928755.
gni‑275863
Žerjav Iris, Prečna ulica 003, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001413687.
gne‑275842
Žerovec Franc, Litostrojska cesta 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001900520.
gnb‑276195
Žura Janez, Mencingerjeva ulica 051,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002039302.
gnq‑275905

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arhar Igor, Laze 2, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1200927, reg. št. 10617, izdala UE
Vrhnika. gnt‑275702
Bavdek Peter, Jurčičeva ulica 015,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001417158, reg. št. 218, izdala
UE Novo mesto. gnz‑275721
Berlič Matej, Majeričeva ulica 010,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 003073350, izdala UE Maribor.
gnh‑276064
Bertoncelj Nina, Trnovski Pristan 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001372084, reg. št. 236140, izdala UE
Ljubljana. gni‑276213
Bodlaj Jerko, Imovica 027, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002148088, izdala UE Domžale.
gnl‑276135
Bračko Petra, Zbelovo 058, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001202827, reg. št. 13420, izdala UE
Slovenske Konjice. gnu‑275701
Breskvar Marjetka, Borštnikov trg 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000514975, izdala UE Ljubljana.
gny‑275747
Breznik Rudolf, Praše 045, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B F G H, št. S
001960879, reg. št. 54580, izdala UE Kranj.
gny‑276072
Brlič Anica, Zgornje Hoče 036 A,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000575668, reg. št. 61981, izdala UE
Maribor. gnk‑276061
Brumec Franc, Prešernova cesta
27, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 259623, reg. št. 021, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnq‑275805
Buh Marjan, Smareglieva ulica 011, Izola
- Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001777966, reg. št. 30696, izdala UE
Ljubljana. gnb‑275720
Cerar Janja, Krožna cesta 004,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001584319, izdala UE Domžale.
gnt‑275727
Čeh Ivan, Hvaletinci 18, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 983911, reg.
št. 218, izdala UE Ptuj. gnh‑275714
Ćeranić Jelena, Tržaška cesta 087,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001749254, reg. št. 258513, izdala UE
Ljubljana. gnn‑275758
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Danilović Tanja, Kajuhova ulica 044,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001566759, izdala UE Ljubljana.
gnr‑275754
Dizdar Kerim, Savska cesta 006 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232640, reg. št. 277297, izdala UE
Ljubljana. gnv‑275750
Djordjević Marko, Javornik 020, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002025408, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns‑275803
Dravec Robert, Lipovci 050 A, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003100165, reg. št. 218, izdala UE Murska
Sobota. gnt‑276052
Drinovec Gregor, Nazorjev trg 003,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000050202, izdala UE
Koper. gnp‑275806
Drnovšek Milan, Šlovrenc 020, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001722059, reg. št. 32358, izdala UE
Nova Gorica. gnn‑275733
Erčulj Blaž, Alpska cesta 054 A,
Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003183072, izdala UE Radovljica.
gno‑276057
Erjavec Andrej, Trnovci 048, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
001769505, reg. št. 218, izdala UE Ormož.
gnv‑275850
Eržen Jan, Vičava 110, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3162882, reg. št.
218, izdala UE Ptuj. gng‑275715
Fazliu Blerim, Llaushe, Domžale, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003173944,
izdala UE Domžale. gnk‑276136
Ferjančič Ivan, Tominčeva ulica 006,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003045005, reg. št. 8318, izdala UE Nova
Gorica. gnm‑275734
Feržan Marija, Ulica Franca Pinterja
3, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003062691, reg. št. 10892,
izdala UE Ruše. gno‑276132
Frumen Giani, Seča 10, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 59116, reg. št. 8804, izdala UE Piran.
gnl‑275810
Gasparini Mario, Levstikova ulica 002,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat. B
G H, št. SI 000059660, izdala UE Izola.
gnz‑276071
Golob Miran, Ulica Heroja Vojka
044, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCED1DFGH, št. S 001861011,
izdala UE Maribor. gnl‑276060
Grubar Andrej, Staro sejmišče 046,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002154496, reg. št. 218, izdala UE
Novo mesto. gny‑275722
Guzelj Gorazd, Horjulska cesta 044,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002136808, reg. št. 247847, izdala UE
Ljubljana. gnh‑275739
Hajdinjak Velimir, Cvetkova ulica 23,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003187695, reg. št. 218, izdala
UE Murska Sobota. gne‑275717
Hat Ivan, Borštnikova ulica 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001741217, reg. št. 55716, izdala UE
Maribor. gng‑275765
Hočevar Boris, Polje, Cesta XL 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001367806, reg. št. 243610, izdala UE
Ljubljana. gne‑276067
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Hofman Denis, Bučečovci 047, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 0002237820, reg. št. 12541, izdala
UE Ljubljana. gnz‑276046
Horvat Klaudija, Dobrovnik 023 B,
Dobrovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000021901, reg. št. 218,
izdala UE Lendava. gnj‑275687
Ilovar Viktor, Kamni potok 007,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002071629, reg. št. 10237, izdala UE
Trebnje. gns‑275703
Jagodic Andreja, Polica 001, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B C F G H, št. S
000806376, reg. št. 34237, izdala UE Kranj.
gnx‑276073
Jakomin Dejan, Cankarjeva ulica 004,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABBECCEGH, št. S 002211545, izdala
UE Koper. gnm‑275809
Jazbec Drago, Ulica Jožeta Lampreta
014, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A1ABCGH, št. S 003163171, izdala UE
Maribor. gnp‑275706
Jerman Zupančič Ema, Prešernova
cesta 024, Radomlje, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 001894848, izdala UE
Domžale. gns‑275728
Judnič Bojan, Pregljeva ulica 024,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, A
- 50 km/h, št. S 002080558, reg. št. 31208,
izdala UE Ljubljana. gng‑275740
Justinek Dušanka, Kostanjevec 70 A,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002213943, reg. št. 021, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnc‑276144
Kastelic Miroslav, Kogojeva ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000141277, reg. št. 12588, izdala UE
Ljubljana. gnj‑275762
Kobold Ivan, Šmartno pri Slov. Gradcu,
Šmartno
pri
Slov.Gradcu,
vozniško
dovoljenje, kat. ABBECCEFGH, št. S
002074023, izdala UE Slovenj Gradec.
gne‑276142
Kokotec Marko, Prečna pot 009,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 003218249, izdala UE Domžale.
gnj‑276137
Kotar Dušan, Žlebe 001 S, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002082020, reg. št. 115265, izdala UE
Ljubljana. gnr‑275879
Kovačič Boris, Ragovska ulica 006, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001361097, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnu‑275726
Kovačič Stanko, Ulica Štravhovih 045 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001240157, reg. št. 52302, izdala UE
Maribor. gnq‑275705
Kramberger Romana Maja, Tavčarjeva
ulica 018, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001866523, reg. št. 168,
izdala UE Ljubljana. gnt‑276127
Krepek Jožica, Ulica bratov Greifov 014,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000910950, reg. št. 83420, izdala UE
Maribor. gnj‑276062
Kuclar Angel, Drenov grič 70, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1279142, reg. št. 7921, izdala UE Vrhnika.
gnc‑276119
Kunstelj Anže, Skaručna 044, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002231400, reg. št. 278153, izdala UE
Ljubljana. gng‑276140
Lamut Rok, Parmova ulica 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1294355, reg. št. 218, izdala UE Žalec.
gnq‑276055
Lavrič Srečko, Ulica Ruške čete 8,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001968758, reg. št. 102051, izdala UE
Ruše. gnn‑276133
Logar Tadej, Zgornje Pirniče 094 G,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001550622, reg. št. 218540, izdala UE
Ljubljana. gnq‑275880
Majhen Sabina, Slatina 59, Cirkulane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2064276, izdala UE Ptuj. gns‑276103
Mal Boštjan, Peče 045, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001457372, izdala UE Domžale.
gni‑276138
Mandelj Žiga, Vrbnje 051, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003039260,
izdala
UE
Radovljica.
gnp‑276056
Marić Žugelj Mojca Marija,, Trebušakova
ulica 004, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B G H, št. S003070977, reg. št. 20861,
izdala UE Ljubljana. gnf‑276066
Martinjak Nanika, Ulica Milene Korbarjeve
005, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001274090, reg. št. 28972, izdala UE
Kranj. gnw‑276074
Mermal Aleksander, Podsmrčje 009,
Gornji grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001969650, reg. št. 021, izdala UE
Mozirje. gnu‑275801
Mikec Julij, Lavrica, Dolenjska cesta 371,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A B BE
C CE D1 D F G H, št. S 000002494, reg. št.
50650, izdala UE Ljubljana. gnw‑276049
Mikec Mateja, Gorazdova ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 000631333, reg. št. 174915, izdala UE
Ljubljana. gnx‑276048
Miklavčič Borut, Cesta brigad 016, Novo
mesto - Krka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001658812, reg. št. 218, izdala
UE Novo mesto. gnb‑276045
Milićević Vladimir, Babna gora 049,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003018023, reg. št. 181262, izdala UE
Ljubljana. gnn‑275883
Mlinarič Saša, Mladinska ulica 6, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. a-25 kW ali 0,16
kW/kg, BFGH, št. S 002237866, reg. št.
218, izdala UE Ljutomer. gns‑276053
Muminović Midhat, Hladilniška pot 001 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003173405, izdala UE Ljubljana.
gnu‑275751
Muranović Sabina, Stara cesta 14,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2167482, reg. št. 9125, izdala UE Logatec.
gnz‑276121
Nakić Anto, Tomšičeva ulica 047,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BBECCEGH, št. S 001349015, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw‑275799
Novšak Rachel Kirsten, Povšetova ulica
044, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003103312, reg. št. 248554,
izdala UE Ljubljana. gnm‑275759
Obrstar Damjan, Vodnikova cesta 017 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001873384, reg. št. 223828, izdala UE
Ljubljana. gny‑276047
Ožir Martin, Podvin pri Polzeli 51,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 01170808, reg. št. 218, izdala UE Žalec.
gng‑276065
Pal Albin, Razlagova ulica 038, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEGH,

št. S 001724024, izdala UE Ljutomer.
gnr‑276054
Panič Nace, Primorska ulica 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002232762, izdala UE Ljubljana.
gnp‑275756
Pantar Jožica, Trubarjeva cesta 085,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002087654, reg. št. 93750, izdala UE
Ljubljana. gnq‑275755
Pelicon Erik, Šempas 075 J, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. A1ABGH, št. S
003081477, reg. št. 42623, izdala UE Nova
Gorica. gnl‑275735
Perat Aleksander, Cesta Alojza Travna
018, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002039430, reg. št. 021, izdala
UE Jesenice. gnj‑275737
Petek Suzana, Dolga ulica 11, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001745232, reg. št. 218, izdala UE Murska
Sobota. gnv‑276050
Piberl Franc, Leona Zalaznika ulica 012,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000068410, reg. št. 19465, izdala UE
Maribor. gni‑276063
Pitamic Stanislav, Koroška cesta 122,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000911989, reg. št. 2091, izdala UE
Maribor. gnn‑276058
Podlesnik Majda, Stari trg 280, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001774673, izdala UE Slovenj Gradec.
gnv‑275800
Poharič Suzana, Postojnska ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001449981, reg. št. 11793, izdala UE
Lenart. gnx‑275748
Pokorn Boris, Smoleva 002, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 001885479, reg. št. 166, izdala UE Škofja
Loka. gnx‑275798
Polovič Aleksander, Sela pri Dobovi št. 2,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 11047273, reg. št. 218, izdala UE Brežice.
gnh‑276139
Praprotnik Janez, Pod gozdom 022,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE
G H, št. S 002181004, reg. št. 6702, izdala
UE Tržič. gnb‑276070
Pucelj Vesna, Martinja vas pri Mokronogu
012, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001258036, izdala UE Trebnje.
gnn‑275858
Radoslavljević
Nives,
Sušje
33,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001730549, reg. št. 9835, izdala UE
Ribnica. gnf‑275716
Rihtaršič Bojan, Potočnikova ulica 011,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 003000720, reg. št. 167, izdala
UE Škofja Loka. gnr‑276129
Rijavec Rafael, Gregorčičeva ulica 015
C, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001899283, reg. št. 4584,
izdala UE Nova Gorica. gno‑275732
Rohlfs Gorišek Dragica, Na polju 005,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001911740, reg.
št. 37265, izdala UE Maribor. gnr‑275704
Sadar Zmago, Krka 021, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 002012633, izdala UE Grosuplje.
gno‑275857
Senčar Dušan, Ostenk 023, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 001428415, izdala UE UE Trbovlje.
gnk‑275736

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Seničar Barbara, Florjanska ulica
123, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B
G H, reg. št. 11268, izdala UE Ljubljana.
gnd‑276068
Sever Dejan, Podgorica pri Podtaboru
001, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003191815, izdala UE Grosuplje.
gnq‑275855
Sterle Aleš, Brest 058, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 001367975, reg. št.
234745, izdala UE Ljubljana. gnc‑275744
Stojanoski Darko, Tbilisijska ulica 040,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002132839, reg. št. 235691, izdala UE
Ljubljana. gnd‑275743
Suhadolc Janez, Šujica 026, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001613307, reg. št. 10663, izdala UE
Ljubljana. gnr‑275804
Svetek Primož, Male Lipljene 1 C,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 2022916, reg. št. 29783, izdala UE
Grosuplje. gnn‑276108
Sylvie Bonnot, Žorgova ulica 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 881183210247, izdano v Franciji.
gne‑275742
Šalehar Anamarija, Mrzelova ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001613024, reg. št. 250171, izdala UE
Ljubljana. gno‑275757
Šegula Martina, Bevkova 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
451282, izdala UE Ptuj. gnc‑275794
Šilec Uroš, Vodole 004, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001443355,
izdala UE Maribor. gnm‑275709
Šišić Fikret, Zaloška cesta 065 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001368085, reg. št. 234824, izdala UE
Ljubljana. gnc‑276069
Škufca Boštjan, Klopce 001, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001360684, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnx‑275723
Štamcar Miran, Dajnkova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1795732, reg. št. 5311, izdala UE
Ljubljana. gnj‑275662
Štorgelj Mojca, Rečica ob Savinji 056,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003151185, reg. št. 021, izdala UE Mozirje.
gnt‑275802
Štrancar Zoran, Pod jezom 032,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABBECCED1DFGH, št. S 000413580, reg.
št. 35969, izdala UE Ljubljana. gnl‑275760
Štrubelj Marko, Videm 031 D,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003070589, izdala UE Grosuplje.
gnp‑275856
Šušteršič Milena, Dolniška cesta 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000091126, reg. št. 735, izdala UE
Ljubljana. gnp‑275931
Testen Sabina, Poljubinj 13, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1842221, reg. št. 218, izdala UE Tolmin.
gnd‑275718
Valenčak Boštjan, Pesnica pri Mariboru
070 F, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, A le do 50 km/h, št.
S 002000475, reg. št. 13034, izdala UE
Pesnica. gnl‑275710
Vasiliev Yury, Topniška ulica 033,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001820576, izdala UE Ljubljana.
gns‑275753
Velički Boštjan, Sladki vrh 002 B, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 001891383, izdala UE Pesnica.
gnz‑275821
Vidic Ksenija, Gregorčičeva ulica 029
B, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001238962, reg. št. 74584, izdala UE
Maribor. gnk‑275711
Vidmar Janez, Ižanska cesta 280
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A1ABFGH, št. S 003189153, reg. št.
231830, izdala UE Ljubljana. gnz‑275746
Virag Dejan, Ponova vas 34 B,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1522831, reg. št. 12842, izdala UE
Grosuplje. gnl‑276110
Vodopivec Bojan, Ob dolenjski železnici
042, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001613539, reg. št. 147757,
izdala UE Ljubljana. gnk‑275761
Vozel Andrej, Gmajnica 63, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
656125, reg. št. 4551, izdala UE Kamnik.
gnv‑276125
Vučak Miha, Uskoška ulica 51, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3089571, reg. št. 137105, izdala
UE Maribor. gno‑275707
Vukčevič Katja, Na jami 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št. S
003071623, reg. št. 281376, izdala UE
Ljubljana. gnu‑276051
Zajec Janez, Jemčeva cesta 035,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002106686, izdala UE Domžale. gnr‑275729
Zorec Dejan, Smučidol 004, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BBECCEGH,
št. S 002131811, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb‑276145
Živko Nada, Cesta XIV. divizije 005,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000574799, reg. št. 74709, izdala UE
Maribor. gnn‑275708
Žorga Lucija, Livada 017, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003136352, reg. št. 87984, izdala UE
Ljubljana. gnw‑275749

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica zavarovalna družba
d.d. Koper, PE Celje, veljavnost zavarovalne
police – obrazca stroge evidence: IM/99
št. 412221, Z-3 št. 598138, STANB/03 št.
53351, STANB/03 št. 53708. Ob-28105/07
Kamenšek Rebernak Vlasta, Draženci
49/a, Ptuj, zavarovalno polico, št.
4101000331, izdala Zavarovalnica Adriatic
Slovenica. m‑1040
Rozman Jože, Ločica ob Savinji 50,
Polzela, zavarovalno polico, št. 92702,
izdala Zavarovalnica Merkur. gnm‑276059
Verger Janez, Ostenk 30/a, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 50500007066, izdana
na ime Perger Janez, izdala Zavarovalnica
Slovenica. gnf‑275741

Spričevala preklicujejo
Abaza Jan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj.
gnv‑276000
Abaza Jan, Trg Prešernove brigade 3,
Kranj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Kranj.
gnu‑276001
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Abazov Ferdi, Ulica bratov Babnik 24,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnt‑275927
Ambrož Martin, Lahovče 101, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1990.
gnk‑276011
Antunović Marko, Siedlerweg 12, 4844
Regau, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani.
gnm‑275659
Balantič Tina, Sončna ulica 7, Kamnik,
diplomo št. 844, izdana 20.6.1990.
gnh‑276014
Basta Janja, Benčičeva ulica 13, Koper
- Capodistria, indeks, št. 20070385, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gni‑275763
Božičevič Maja, Ulica Vilka Rožiča 4/a,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob
Savi. gng‑276015
Bračko Špiljak Karmen, Lemberg 34,
Podplat, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Celje - poslovni
tehnik, izdano leta 1998. gnz‑276021
Brlič Zvonko, Ul. prvih žrtev 10, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Maribor - komercialni
tehnik. m‑1071
Bučar Janoš, Vinogradna ulica 14,
Slovenske Konjice, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
2002 in 2003. m‑1042
Buček Mihaela, Gančani 108, Beltinci,
spričevalo o končani OŠ Beltinci, izdano leta
2004. gnc‑276019
Ciglar Adrijana, Ulica Pohorskega
bataljona 65, Maribor, spričevalo 1. in 2.
letnika III. gimnazije Maribor, izdano leta
2000 in 2001. m‑1032
Črnčec Primož, Gorkega ulica 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2002. m‑1033
Djudjaj Hil, Cesta komandanta Staneta
13, Medvode, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole Škofja Loka. gnq‑276005
Djurovič Daša, Dravska ulica 24, Bistrica
ob Dravi, spričevalo 4. letnika Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2007. m‑1053
Drnovšek Dijana, Ojstro 9, Trbovlje,
spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole
Trbovlje, izdano leta 1998. gnw‑275774
Dvoršak Mateja, Trg Dušana Kvedra
12, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 2004.
m‑1056
Dvoršak Mateja, Trg Dušana Kvedra
12, Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 2005.
m‑1055
Fistrovič Tija, Kreljeva ulica 3, Ljubljana,
indeks, št. 50050460, izdala Teološka
fakulteta v Ljubljani. gno‑275932
Golež Jaka, Šentvid 31, Grobelno,
spričevalo o poklicni maturi Šolskega centra
v Celju - Poklicna in tehnična in kemijska
šola. gnn‑275983
Granda
Maja,
Robindvor
93,
Dravograd, spričevalo 3. letnika Poklicne
in srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnn‑275683
Grm Janko, Ošelj 6, Šmartno na Pohorju,
indeks, št. 95030145, izdala Fakulteta za
strojništvo Maribor. m‑1068
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Hozjan Milena, Žirovci 263, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole. gnv‑276100
Hrustel Milan, Gotovlje 837b, Žalec,
diplomo Srednje šole Borisa Kidriča v Celju,
izdana leta 1984. gnq‑276030
Ivanuša Marjeta, Kvedrova cesta
1, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 1980. gnb‑275745
Jankovič Tanja, Kidričeva 63, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje gostinske šole v
Radovljici. gnp‑276031
Jelen Marija, Tržec 20/b, Videm pri
Ptuju, letno spričevalo Šolskega centra
Ptuj - kmetijski tehnik, izdano leta 1998.
gni‑275788
Jurič Irena, Jamnikova ulica 3, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije
Maribor, izdano leta 1993. m‑1035
Kasupović
Alma,
Podbrezje
4,
Naklo, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003 in 2005. gny‑275697
Kocijan Matejka, Cesta dveh cesrajev
38/b, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,,
izdano leta 1993 in 1994. gnv‑276025
Kolačko Dejan, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Domžale. gnl‑275935
Kopše Pišec Peter, Korčetova 10,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje tekstilne šole Maribor, izdano leta
1999, 2000 in 2001. m‑1054
Kos Matjaž, Stanovsko 10, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Šentjur, izdano leta 2002. m‑1048
Kos Matjaž, Stanovsko 10, Poljčane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole Maribor - smer
kuhar, izdano leta 2000. m‑1047
Kotar Nina, Dole pri Litiji 1, Litija,
indeks, št. 18050582, izdala FF v Ljubljani.
gnt‑275677
Kovaček Tadeja, Nova ulica 11,
Orehova vas, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru,
izdano leta 2005. m‑1049
Kovačič
Kristijan,
Tomšičeva
4,
Slovenska Bistrica, spričevalo od 1. do 4.
letnika SERŠ, izdano leta 1992, 1994,1995
in 1996. m‑1059
Kranjc Damjan, Gombišče 4, Veliki
Gaber, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole Novo mesto, izdano leta 2007.
gnl‑275660
Krljanović Igor, Škapinova 9, Celje,
indeks, št. 09990726, izdala Fakulteta za
pomorsvo in promet Portorož. gni‑275663
Kurent Ciril, Podgrajska cesta 1/e,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani. gnh‑275664
Lah Damjan, Ceršak 6, Ceršak, indeks,
Srednje lesarske šole, št. I/766. m‑1073
Lapornik Niko, Globoko 117a, Rimske
Toplice, maturitetno spričevalo Gimnazije
Celje, izdano leta 2005. m‑1075
Lavriha Boštjan, Črmošnjice pri Stoičah
28, Novo mesto, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje šole Center Novo mesto.
gnn‑275808
Leljak Žarko, Kneza Branimira 6, Krapina
- 49000 - Hrvaška, indeks, Srednje šole
Borisa Kidriča Celje. gnh‑275672
Majcenovič Larisa, Jurovski dol 73,
Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem
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izpitu I. gimnazije Maribor, izdano leta 2006.
m‑1057
Marolt Ivan, Mala Slevica 44, Velike
Lašče, spričevalo o zaključnem izpitu
IC Litostroj Ljubljana, izdano leta 1966.
gnr‑276004
Masten Sanja, Dogoška 67, Maribor,
maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika SERŠ Maribor, izdano leta 2004.
m‑1041
Memeti Ardijan, Zlatoličje 109, Starše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem - smer natakar,
izdano leta 2004. m‑1034
Mikanović Andrejka, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za
trgovinsko dejavnost v Ljubljani, izdano leta
1992. gnz‑275796
Muratović Mirzeta, Rudarska 27c,
Velenje, spričevalo 4. letnika in spričevalo
poklicne mature Poslovno komercialne šole
v Celju. gnr‑276029
Mušinović Maruša, Podsmreka 5/p,
Dobrova, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gny‑275997
Novak Mojca, Gregorčičeva ulica 16,
Maribor, diplomo Srednje ekonomske
komercialne šole Maribor, izdana leta 1999.
m‑1065
Pergek Polonca, Nova vas pri Ptuju
111/a, Pragersko, spričevalo o opravljenem
izpitu program telefonist na CSS Škofja
Loka. gnu‑276101
Pergek Polonca, Nova vas pri Ptuju 111/a,
Pragersko, spričevalo o opravljeni poklicni
maturi program ekonomski komercialni
tehnik na CSS Škofja Loka. gnt‑276102
Peternelj Mihael, Kajuhova ulica 7,
Radenci, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
2000. m‑1074
Plešec
Polona,
Bizantova
cesta
25, Medvode, zaključno srednješolsko
spričevalo Gimnazije Šentvid, izdano leta
2002. gnp‑275881
Podlipec Tija, Kreljeva ulica 3, Ljubljana,
3. in 4. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika
v Ljubljani, izdana na ime Fistrović Tija.
gnc‑275944
Pogačnik Milena, Selo 59, Bled,
spričevalo od 1. do 3. letnika SŠGT Bled.
gnd‑275793
Pojbič Tina, Borštnikova 41, Maribor,
maturitetno spričevalo I. gimnazije Maribor,
izdano leta 2003. m‑1060
Popovič Branko, Milavčeva 17, Brežice,
spričevalo 4. letnika in spričevalo poklicne
mature Srednje šole Krško - elektrotehnik,
elektronik, izdano leta 2002. gnt‑276002
Pregl Timotej, Kosarjeva ulica 26,
Maribor, maturitetno spričevalo Gimnazije
in Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2005. m‑1038
Pugelj Martina, Koseze 39, Ilirska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Srečka Kosovela Sežana.
gnr‑276079
Pungerčar Robert, Mleščevo 17,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Stična,
izdano leta 1988. gnj‑276012
Ravbar Leonida, Jožeta Pahorja 2,
Sežana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in trgovske šole v Novi
Gorici, izdano leta 1980, izdano na ime
Božeglav Leonida. gng‑275669
Rotar Jošt, Na Stolbi 1, Ljubljana, diplomo
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v
Ljubljani, izdana leta 1989. gno‑276107

Rožič Urška, Dob, Bevkova ulica 7,
Domžale, spričevalo 4.letnika Gimnazije
Ledina v Ljubljani, izdano leta 2003.
gnp‑275831
Rupar Igor, Blatna Brezovica 45, Vrhnika,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdano leta 2004. gnz‑275771
Saje Irena, Bratov Greifov 28, Maribor,
indeks, št. 81524134, izdala EPF Maribor.
m‑1051
Savič Petar, Kosovelova 4, Piran - Pirano,
spričevalo 2.letnika Srednje kovinarske šole
v Kopru. gnj‑275912
Skrbinšek Ivan, Ul. Lackove čete 21,
Ptuj, potrdilo o preizkusu znanja, št. 262932398/0-/05 z dne 3.8.2005, izdano na Upravi
za pomorstvo Koper. gnh‑275789
Starina Nataša, Retje 9, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole
- program trgovec, prodajalec, izdano leta
2002. gnk‑275886
Stojnšek Lidija, Irje 31/a, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Slovenska Bistrica - smer ekonomski
tehnik, izdano leta 1999 in 2000. m‑1045
Tomović Draginja, Polje, Cesta XII/6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonoske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnr‑275929
Trnjanin Libijana, Fabianijeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevala od 1 do 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev - smer
šivilja. gnl‑276010
Trojner Mitja, Zg. Jakobski dol 7,
Jakobski Dol, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kmetijske šole Maribor - kmetijski tehnik,
izdano leta 2000 in 2001. m‑1046
Turk Sebastijan, Prušnikova ul. 46,
Maribor, spričevalo poklicne mature Živilske
šole Maribor, izdano leta 2005. m‑1069
Turk Sebastijan, Prušnikova ul. 46,
Maribor, obvestilo o uspehu pri maturi
Živilske šole Maribor, izdano leta 2005 poklicna. m‑1070
Vrdoljak Ivan, Reška cesta 27, Kozina,
spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika Srednje šole
Srečka Kosovela Sežana, izdano leta 1997,
1998, 1999 in 2000. gno‑276007
Vučko Silvija, Bakovci, Panonska 24,
Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ
Ljutomer, izdano leta 2000. gnz‑276096
Zadravec Metka, Krivec 80, Ljubljana,
diplomo Višje šole za medicinske sestre v
Ljubljani, izdana leta 1977. gnm‑275959
Zagorc Primož, Ždinja vas 33, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Novo mesto, Srednja
strojna šola, izdano leta 2005. gnk‑275836
Žagar Bojan, Sinja Gorica 96, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 1983. gnk‑275686
Žagar Bojan, Sinja Gorica 96, Vrhnika,
indeks Srednje šole za strojništvo v Ljubljani
- obdelovalec kovin, leto izdaje 1983.
gng‑275690
Žagar Jernej, Kmetijska ulica 1/a,
Maribor, spričevalo 2.letnika Srednje šole za
oblikovanje - smer medijski tehnik, izdano
leta 2005. m‑1052
Živič David, Mali vrh 167a, Globoko,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Krško, izdano leta 2007.
gnq‑275930
Žnidarič Peter, Levčeva 26, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarske šole
Maribor, izdano leta 1997 in 1998. m‑1058
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Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba
d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, preklicuje
dokumente stroge evidence:
Police za avtoodgovornost: od št. 21278,
73134, 73260, 121553, 121558, 121853,
245925, 281050, bela polica: 369421, 369423,
pobotnice: 111538, dogovor o plačilu: od št.
2869 do 2885, vinkulacijska potrdila: 36973,
36994, 40428, 40451, 40475, 42544, 42545,
42602, 42619, 44524, 44565, 44597, 45544,
zelena karta št.: 610401, 638559, 638766,
1239287, 1239415, 1239888, 1240024,
1240350, 1240505, 1240764, 1240829,
1241288, 1414645, PPZA police: od št.
178424 do št. 178429. Ob-28191/07
Auer Mateja, Trnovec 6/a, Lovrenc
na Dravskem polju, delovno knjižico.
gnj‑275787
Babosek Vlado s.p.- avtoprevozništvo,
Ivanjševski vrh 28, Spodnji Ivanjci, dovolilnico,
št. 0003531za Hrvaško - tretjo državo za leto
2007. gnk‑275661
Banko Rok, Slovenska goriška cesta 32,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 41070112,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnw‑276024
Batistič Saša, Ulica Andreja Gabrščka 90,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 19359562, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnj‑276037
Begić Nedžad, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb‑276020
Benkič Jeka, Beznovci 38/a, Bodonci,
potrdilo o opravljenem tečaju za zdrave
in dijetne jedi, št. 122, izdano leta 1985.
gnj‑275791
Bizilj Tadeja, Vrtača 10, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18010838, izdala
FF v Ljubljani. gnd‑275993
Božič Igor, Vrbno 62, Šentjur, študentsko
izkaznico, št. 29015748, izdala EPF. m‑1043
Cafuta Martin, Vidovdanska cesta 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gng‑275665
Cemič Andreja, Veliki Podlog 16, Krško,
študentsko izkaznico, št. 30013917, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnk‑275936
Čater Iva, Stopče 33/a, Grobelno, delovno
knjižico, ser. št. 7618404, izdala UE Šentjur.
gnu‑275926
Dobrovoljc Kaja, Stara cesta 44, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 18050228, izdala FF
v Ljubljani. gnc‑275769
Duraković Zarif, Male Lipljene 35, Brezovica
pri Ljubljani, delovno knjižico. gni‑276013
Fistrovič Tija, Kreljeva ulica 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50050460, izdala
Teološka fakulteta v Ljubljani. gnn‑275933
Fortuna Barbara, Šentvid pri Stični
124/c, Šentvid pri Stični, delovno knjižico.
gnt‑275877
Furst Drago, Like 397a, Mozirje, potrdilo o
opravljenem tečaju za varno delo s traktorjem
in traktorskimi priključki, šolsko leto 98/99.
gnp‑276106
Gašper Marko, Cesta na Primož 4, Muta,
študentsko izkaznico, št. 30801252, izdala
Medicinska fakulteta Maribor. m‑1044
Glavnik Tamara, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad, št. 5864314. gnu‑276076
Gobec Marija, Zelena ulica 32, Murska
Sobota, 14 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod številko 1222. gnu‑276009
Goluh Tina, Ledarska ulica 30, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gnx‑275773

Grm Janko, Ošelj 6, Šmartno na Pohorju,
študentsko izkaznico, št. 95030145, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m‑1067
Hajdari Klaudija, Smetanova ulica 82,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 28038,
izdala UE Maribor. m‑1036
Halilić Djemsad, Glavarstvo 12, Prevalje,
voznikovo kartico, št. 1070500005393000,
izdal Cetis Celje. gnz‑275896
Hočevar Mina, Mašera Spasičeva ulica 13,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18060314,
izdala FF v Ljubljani. gnt‑275902
Horvat Katja, Martjanci 17/a, Martjanci,
študentsko izkaznico, št. 18041203, izdala
FF v Ljubljani. gns‑276028
Horvat Roland, Rožna pot 18, Šentilj v Slov.
goricah, študentsko izkaznico, št. 81625262,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta Maribor.
m‑1062
Jelenc Ograjenšek Nina, Veselova 14,
Celje, študentsko izkaznico, št. 18030475,
izdala FF v Ljubljani. gni‑275738
Jera Monica Gomes Brilhante, Mestni
log 70, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70070038, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnu‑276026
Joksimović Goran, Rašiška cesta 13,
Ljubljana, delovno dovolenje, št. 04244197512.
gnj‑275837
Ketiš Gregor, Ulica Ruške čete 2, Ruše,
delovno knjižico, št. 175/96. m‑1066
Klinar Jernej, Ulica bratov Učakar 82,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ljubljana Šiška, leta 2006. gnl‑276210
Kotar Nina, Dole pri Litiji 1, Litija, študentsko
izkaznico, št. 18050582, izdala FF v Ljubljani.
gns‑275678
Krajnc Timotej, Jareninski vrh 21/b,
Pesnica pri Mariboru, študentsko izkaznico,
št. 22054900, izdala Fakulteta za šport v
Ljubljani. gnb‑275770
Krebs Mojca, Športna ulica 22, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt‑276027
Krkoč Monika, Malovše 24, Črniče,
študentsko izkaznico, št. 21060323, FDV.
gnv‑276075
Krobot Bojan, Clevelanska 27, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. za varnostnika, št.
011832 ter službeno izkaznico za operaterja
VNC , izdano 23.8.2006, zaposlen pri Sintalu
Ljubljana. gnt‑275752
Krume Tadej, Mlinska pot 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20990496, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnh‑275764
Leskovar Štefka, Polana 35, Hoče,
službeno izkaznico, št. 00966-1 in 011585-1.
m‑1063
Lipaj Arnita, Jocova 58, Maribor, študentsko
izkaznico, št. 32050248, izdala NTF Ljubljana
- oddelek za tekstilstvo. gnd‑275668
Mankoč Jan, Resslova 5, Koper Capodistria, dovolilnico, št. 17768, izdana v
Kopru 30.6.2006. gng‑275790
Medved Stanislav, Panonska 6, Maribor,
delovno knjižico. m‑1037
Memić Ramo, Depala vas 49, Domžale,
delovno knjižico. gnq‑276080
Orel Srečo, Petričeva ulica 4, LjubljanaČrnuče, izvod licence taxi, št. 11123 za vozilo
Ford Galaxy 1,9 reg. oznaka LJ 59-4FC, izdan
7.8.2006 pri OZS. gnh‑275768
Ovčar Maja, Vojkova 11, Celje, študentsko
izkaznico, št. 61184941, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m‑1039
Pašalič Vesna, Vodenska c. 42, Trbovlje,
delovno knjižico. gnx‑276098
Perme Kaja, Adamičeva 11, Grosuplje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Vič.
gny‑275772
Petković Neja, Knafljev trg 1, Ribnica,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnm‑275934
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Petrič Jan, Lipsenj 27, Grahovo, potrdilo
o opravljenem tačaju za delo s traktorjem in
traktorskimi priključki, št. 3/5032 z dne 13. 2.
2005. gnl‑276035
Petrič Nina, Pivška 6, Postojna, delovno
knjižico. gny‑276097
Pilih Alja, Trnoveljska cesta 50, Celje,
študentsko izkaznico, št. 71153759, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. gny‑276022
Pirc Jožef, Ulica Milke Kerinove 5, Krško,
orožni list, št. OL 30593. gne‑276117
Pogačar Ana, Litijska cesta 138/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnf‑275666
Preložnik Štefanija, Vurberk 124, Spodnji
Duplek, delovno knjižico. m‑1064
Rat Franc, Podvin 21, Žalec, 7 delnic KRS
Velenje, št. 012543, 012544, 012545, 012546,
012547, 012548 in 012549. gne‑275792
Rener Simon, Šutna 14, Kamnik,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Želimlje.
gnv‑275775
Rogina Iztok, Wihelmova ul. 1, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 61204113, izdala
FF. m‑1050
Rus Aleksandar, Rašiška 13, Ljubljana,
delovno dovolenje, št. 04244205105.
gni‑275838
Samar Milan, Albrehtova ulica 54, Škofljica,
orožni list, št. OL 19544, izdala UE Ljubljana.
gnx‑276023
Savnik Nina, Ulica bratov Gerjovičev 11,
Dobova, delovno knjižico. gnd‑275797
Skubic Jana, Celovška cesta 189,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19460842,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnn‑276008
Sovdat Lea, Sužid 27, Kobarid, delovno
knjižico. gnw‑276099
Šafar Simon, Mozelj 24, Kočevje,
tahografsko kartico, št. 1070500000149000,
izdal Cetis Celje. gnw‑275949
Štrukelj Andrej s.p., Avtoprevozništvo,
Volče 18, Košana, izvod nacionalne licence
za tovorno vozilo Iveco z reg. oznako PO 3395E, izdana dne 24.12.2003 z veljavnostjo do
19.01.2009. gnq‑276105
Turk Jernej, Godnje 21/b, Dutovlje,
študentsko
izkaznico,
št.
68060238,
izdala Fakulteta za management v Kopru.
gne‑275767
Urdih Transport, Branimir Urdih s.p.,
Kostanjevica 79/c, Kostanjevica na Krasu,
potrdilo za voznika, št. 000845/KN47-24379/2005. gnf‑276016
Urdih Transport, Branimir Urdih s.p.,
Kostanjevica 79/c, Kostanjevica na Krasu,
potrdilo za voznika , št. 000845/BGD47-22550/2006. gne‑276017
Urdih Transport, Branimir Urdih s.p.,
Kostanjevica 79/c, Kostanjevica na Krasu,
potrdilo za voznika, št. 000845/BGD47-23530/2006. gnd‑276018
Veolia Transport Ljubljana d.d., Središka
4, Ljubljana, tahografsko kartico, št.
2070500000853000 - pooblaščena oseba
Tomažič Damjan. gns‑275928
Vogrinec Boris, Vojkova 6, Postojna,
delovno knjižico. gnb‑275795
Volmajer Janja, Sp. Kapla 3/a, Kapla,
študentsko izkaznico, št. 30027607, izdala
Fakulteta za zdravstvene vede. m‑1061
Vučko Boris, Cankarjeva 22, Beltinci,
delovno knjižico, št. 46352, izdala UE Murska
Sobota. gns‑276003
Vurkeljc Žiga, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnp‑276006
Zorenč Anja, Straža 20, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 19451400, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr‑276104
Žemva Barbara, Polhov Gradec 32, Polhov
Gradec, študentsko izkaznico, št. 19931204,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnf‑275766
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VSEBINA
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

6929
6957
6963
6973
6980
6981
6982
6983
6984
6986
6986
6986
6993
6995
6995
6998
6998
7001
7002
7004
7004
7006
7006
7006
7009
7011
7011
7013
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