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Leto XVII

Javni razpisi
Št. 10030-114/2007
Ob-30146/07
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB), Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06 in 66/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 50/07) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 23/06 in 72/07) minister, pristojen za šolstvo, objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe
o opravljanju volonterskega pripravništva v
letu 2008 v osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških
domovih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja kot javno službo.
Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje
1.1. 45 pripravniških mest s sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva
1.2. in 200 pripravniških mest za opravljanje volonterskega pripravništva.
2. Okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa
Skupna ocenjena vrednost sredstev
namenjenih za javni razpis je 741.000 €.
Sredstva so zagotovljena v proračunu RS
za leto 2008, v okviru proračunskih postavk
6672 Dejavnost osnovnega šolstva (ocenjeno 363.600 €), 6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje (ocenjeno 27.600 €),
6676 Dejavnost srednjega šolstva (ocenjeno 336.000 €) in 6673 Dejavnost dijaških
domov (13.800 €), kontu 4133 – Tekoči
transferi v javne zavode. Ocenjeni strošek
pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za Ministrstvo za šolstvo in šport za
obdobje 10 mesecev je 13.800 €, ocenjeni
strošek volonterskega pripravnika pa 600 €.
V strošek pripravnika s sklenjenim delovnim
razmerjem so vključene plače (končni količnik 3,435 – 70% osnovnega 3,25 in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku po
80.d členu Kolektivne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja 0,88 količnika in

korekcijski dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije in osebni prejemki (prevoz,
prehrana, regres za letni dopust) in dodatek
za mentorstvo pripravniku, v strošek volonterskega pripravnika pa le dodatek mentorju
za mentorstvo pripravniku.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva: pogodba o zaposlitvi ali o
opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene najkasneje do 15. januarja 2008, z
začetkom opravljanja pripravništva 4. februarja 2008. Pogodba o zaposlitvi ali pogodba
o opravljanju volonterskega pripravništva se
sklene za določen čas, za čas pripravništva.
Pogodba o zaposlitvi ali o opravljanju volonterskega pripravništva, se lahko sklene tudi
kasneje, če so izpolnjeni pogoji iz drugega
ali četrtega odstavka 5. točke razpisa. V
skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti
določijo v pogodbi.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo
vse z zakonom in drugimi predpisi določene
izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in
izobraževanja.
Za volontersko pripravništvo lahko kandidirajo tudi kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter imajo
manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na
področju vzgoje in izobraževanja.
Kandidati, ki so bili na podlagi prejšnjih
razpisov pripravniških mest s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport razporejeni na
pripravniško mesto, na razpis ne morejo ponovno kandidirati.
5. Merila za izbiro in razporeditev na pripravniška mesta
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov kot je razpisanih pripravniških
mest pod točko 1.1. v razpisu, bodo imeli
prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število
točk.
Če izbran kandidat v roku, določenem v
3. točki razpisa, ne sklene delovnega razmerja ali ostane razpisano pripravniško mesto pod točko 1.1. v razpisu nezasedeno, se
na pripravniško mesto razporedi naslednji
kandidat, ki je zbral najvišje število točk na
podlagi objavljenih meril.

Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z
višjim številom točk zbranih na podlagi objavljenih meril.
Če bo na volontersko pripravništvo v
okviru izbora v navedenem razpisnem roku
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih pripravniških mest, se v skladu s 6.
točko razpisa za opravljanje volonterskega
pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi
po roku navedenem v 7. točki razpisa. Ministrstvo za šolstvo in šport bo kandidate na
volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.
Merilo
1. Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha
temelji na izračunu
povprečne ocene vseh
opravljenih izpitov na
dodiplomskem študiju (ne
pa tudi diplomskih izpitov,
diplome, vaj, seminarskih
nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega)
v študijskem programu,
evidentiranih v priloženem
potrdilu
2. Pedagoška študijska
smer ali opravljen
študijski program
pedagoško–andragoškega
izpopolnjevanja
Skupaj

Maksimalno
število točk

10

2
12

6. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1,243)
– izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3) fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
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4) pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
5) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
6) če kandidati že imajo delovne izkušnje
na področju vzgoje in izobraževanja prijavi
priložijo fotokopijo delovne knjižice ali podjemne pogodbe, za prijavo na volontersko
pripravniško mesto.
Vloga za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bo poslana po 23. novembru
2007 mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1,243)
– izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
4) če kandidati že imajo delovne izkušnje
na področju vzgoje in izobraževanja prijavi
priložijo fotokopijo delovne knjižice ali podjemne pogodbe.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana, s
pripisom »Ne odpiraj – Razpis pripravniških
mest v šolah 2008« ter z imenom, priimkom
in polnim naslovom pošiljatelja.
Prijava se šteje za pravočasno, če bo
osebno ali po pošti dostavljena v vložišče
Ministrstva za šolstvo in šport do 23. novembra 2007 do 12. ure ali, če bo oddana
priporočeno po pošti na zadnji dan prijave,
t.j. 23. novembra 2007. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna
komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
8. Odpiranje vlog bo potekalo 27. novembra 2007 ob 9. uri v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega
vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo
dopolni v roku 3 delovnih dni od prejema
poziva. Če se kandidat v roku 3 delovnih dni
od prejema poziva ne odzove ali vloge ne
dopolni v skladu s pozivom, se vlogo zavrže.
Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne ustreza
razpisnim pogojem.
Vloge kandidatov za opravljanje volonterskega pripravništva, ki bodo prispele po
23. novembru 2007 bo komisija odpirala enkrat mesečno, vsak prvi torek v mesecu.
9. Preveritev utemeljenosti sklepa: kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila
izbire iz javnega razpisa in je bila njegova
vloga s sklepom zavrnjena, lahko v 8 dneh
od prejema sklepa vloži pritožbo, in sicer
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Služba za razvoj kadrov v šolstvu, p. p. 104,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti
merila za izbiro in razporeditev kandidatov.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
izbranih in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
10. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v
poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v
šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta
Brank, tel. 01/478-42-21.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-30145/07
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 44. člena Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter po sklepu
občinskega sveta in Programa prodaje občinskega in finančnega premoženja z dne
23. 4. 2007 objavlja komisija za prodajo Hotela Klub Krnes z dne 30. 10. 2007
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
– Poslovni objekt Hotel Klub Krnes,
Center 153, 2393 Črna na Koroškem, ki
obsega:
1. gostinski del:
– objekt v izmeri 617 m2 in
– zemljišče v izmeri 1904 m2;
2. hotelski del:
– objekt v izmeri 646 m2 in
– zemljišče 1105 m2
in zajema zemljišča:
1. parc. št. 118/4, dvorišče, v izmeri
4 m2;
2. parc. št. 119/21, zelenica, v izmeri
615 m2 in
3. parc. št. 119/25, dvorišče v izmeri
75 m2, zelenica v izmeri 327 m2, dvorišče
v izmeri 476 m2, dvorišče v izmeri 699 m2,
objekt v izmeri 627 m2, dvorišče v izmeri
186 m2, torej v skupni izmeri 2.390 m2; vpisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 680,
k.o. Črna.
Izhodiščna cena je 336.000 €.
Zemljiško knjižno stanje je urejeno. Dosedanji najemnik ima predkupno pravico.
Predpisane davčne dajatve prometa na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in
stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu
videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, ki se bodo odvijale
v hotelu;

– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev;
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
ponujene cene.
V primeru, da je kupec iz katere druge
države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% ponujene cene
na transakcijski račun št: 01216-0100010176
do dne 26. 11. 2007 do 13. ure.
Osnovni kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe, so:
– najvišja ponujena cena – 80 točk;
– ohranjanje dejavnosti – 20 točk.
Kupec je dolžan pogodbo podpisati najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 8 dni po
podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank.
Plačilo kupnine v določenem roku predstavlja bistveno sestavino prodajne pogodbe.
Ponudba veže ponudnika do sklenitve
prodajne pogodbe organizatorja javnega
zbiranja ponudb z najugodnejšim ponudnikom.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe je 26. 11.
2007, do 13. ure. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za
Krnes«. Ponudba se odda na sedež Občine
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Črna na Koroškem, Center 101,
2393 Črna na Koroškem, dne 26. 11. 2007
ob 14. uri.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene. Ne glede na to je ponudbe v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07)
mogoče dopolniti, če ponudba vsebuje vse
elemente ponudbe ima pa pomanjkljivo dokumentacijo.
Rok za dopolnitev te ponudbe je 5 dni od
prejema poziva za dopolnitev.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
odloči, da z vsemi ponudniki opravi pogajanja z namenom čim boljših pogojev prodaje
ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija kadarkoli v okviru razpisnega roka prekine postopek prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge, pri čemer je dolžna ponudnikom
povrniti stroške v višini izkazanih stroškov
za prevzem razpisne dokumentacije.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremukoli ponudniku, je izključena.
Ogled je možen vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Št. 330-0009/2007
Ob-30183/07
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvajanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
deželja v Občini Tišina (Uradni list RS, št.
93/07) in Odloka o proračunu Občine Tišina
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 36/07 in
93/07) ter sklepa Občinskega sveta Občine
Tišina z 7. seje, dne 28. 9. 2007, objavlja
Občina Tišina
javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega
programa ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
v letu 2007
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (državne pomoči in druge pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči.
2. člen
(višina sredstev)
Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu
Občine Tišina za leto 2007 predvidena skupna sredstva v višini 12.519,45 EUR. Okvirna višina sredstev po ukrepih:
– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij v
okvirni višini 6.259,39 EUR.
– Pomoč za zaokrožitev zemljišč v okvirni višini 3.130,03 EUR.
– Delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva v okvirni višini 3.130,03
EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva po posameznem ukrepu ne
bodo uporabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale ukrepe.
3. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij.
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (arondacije).
3. Delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva.
Za prvi in drugi razpisani ukrep velja, da
gre za državne pomoči. Tretji ukrep ni državna pomoč. Upravičenci lahko uveljavljajo
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Občine Tišina in
do 1. 12. 2007. Dokazila, plačani računi za
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
4. člen
(osnovni pogoji)
1. Kmetijska gospodarstva, pravne in
fizične osebe morajo ustrezati pogojem
SME podjetjem, ki so upredeljena v Prilogi
I Uredbe št. 70/2001, morajo se ukvarjati s
kmetijsko dejavnostjo, morajo imeti stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina.
2. Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Tišina.

5. člen
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
Okvirna višina sredstev: 6.259,39 EUR.
Višina regresiranja:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina.
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročijo neugodne vremenske izgube.
– sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalne premije za bolezni živali za 1 zavarovalno leto.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s
priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodne sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
6. člen
(pomoč za zaokrožitev zemljišč)
Okvirna višina sredstev: 3.130,03 EUR.
Višina regresiranja: do 100% upravičenih
stroškov pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvajajo
medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč
med kmetijskimi gospodarstvi v Občini Tišina, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Tišina, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Tišina.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o upravičenosti arondacije,
– dokazilo o izvedbi arondacije,
– dokazilo o plačilu stroškov.
7. člen
(delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva,
podeželja in gozdarstva)
Okvirna višina sredstev: 3.130,03 EUR.
Višina regresiranja: do 100% upravičenih
stroškov.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in podeželja in so
registrirana za delovanje na območju Občine Tišina ali delujejo na območju Občine
Tišina.
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Upravičeni stroški:
– stroških za delovanje pisarne,
– materialni stroški,
– članarina.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o stroških delovanja pisarne,
– dokazila o materialnih stroških,
– dokazila o članstvu (članarini).
8. člen
(roki in način prijave)
Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2007.
Vloge, ki so na voljo na sedežu uprave
Občine Tišina se lahko vložijo neposredno v
sprejemni pisarni Občine Tišina ali se pošlje
na naslov: Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
9. člen
(obravnava vloge)
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo predlaga župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Komisija oceni vloge in pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda direktorica
občinske uprave sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo
odločitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na Občino Tišina.
10. člen
(nenamenska poraba sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina, ali na tel. 02/539-17-15, kontaktna oseba Drago Jureš.
Občina Tišina
Ob-30217/07
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva,
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2008 sofinancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A 1
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,
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– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti.
Pod A 2
Programi društev upokojencev, ki imajo
sedež v Občini Krško
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo,
– promocija zdravja za romsko populacijo v občini.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo
program, ki je predmet razpisa za A in B
področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invali-
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dnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Krško oziroma za občane
Občine Krško, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako,
da združujejo člane na področju regije (v
tem primeru se upošteva število članov iz
Občine Krško),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,
delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo ...).
Na programski sklop A 2: Programi društev upokojencev, ki imajo sedež v Občini
Krško se lahko prijavijo le:
– društva upokojencev, ki imajo sedež v
Občini Krško.
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2008 je 97.000 €, in sicer:
– za področje A 61.000 € od tega za programe društev upokojencev 2.000 €,
– za področje B 36.000 € od tega za programe za krepitev zdravja 7.000 €.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2008 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
10. 12. 2007 do 12. ure na naslov Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila dne 10. 12. ob 13. uri v sejni
sobi D Občine Krško. Odpiranje prijav bo
javno. Odpiranju prijav lahko prisostvujejo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci, ki se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala, da
dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v
roku ne bodo dopolnili, bo vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2008 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Milan
Masnec, tel. 07/498-12-03, e-mail: milan.masnec@krsko.si, v času uradnih dni
od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-30218/07
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
77/07-UPB) ter Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo
iz proračuna Občine Krško (Ur. l. RS, št.
100/07), ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05)
Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih bo
v letu 2008 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju knjižno-založniške, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne
in fotografske, filmske in video dejavnosti ter
varstva kulturne dediščine ter oblikovanja
arhitekture in krajinske arhitekture.
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3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov)
in imajo reference za kakovostno izvedbo
programa oziroma projekta in ZKD Krško,
za organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško
dejavnost,
2. društva, ki imajo sedež v Občini Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Krško, za
avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali
pa je vpisana v zbirni register dediščine, za
redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2008 je za prijavitelje 1–3 iz točke 3
89.531,00 EUR in za prijavitelje pod alinejo
4 točke 3 24.555,00 EUR za kulturno dediščino. Dejanska vrednost bo določena po
sprejetju proračuna Občine Krško za leto
2008.
4. Merila za izbor programov in projektov
Merila za sofinanciranje
a) kulturne dediščine:
1. Kakovost in prepoznavnost kulturne
dediščine.
2. Upravičenost oziroma nujnost posega
za ohranitev dediščine.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost dediščine javnosti.
Merila za izbor in vrednotenje programov
oziroma projektov, ki jih predlagajo
b) samostojni ustvarjalci na področju kulture,
c) kulturna društva,
d) zavodi na področju kulture:
1. Kakovost in prepoznavnost projekta.
2. Neprofitnost.
3. Realno finančno ovrednotenje in finančna uravnoteženost.
4. Presežek lastnih sredstev nad zaprošenimi.
5. Predvidena dostopnost projekta javnosti.
Strokovna komisija bo upoštevala tudi
merila določena po posameznih področjih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije:
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, finančni, prostorski, časovni
pogoji),
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike),
– dosedanje delo in reference prijaviteljev, vodij programov in udeležencev.
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije in so navedeni
v 7. in 8. členu Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih

programov, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Krško.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– ocenjevalni list za vsak prijavljeni program in projekt (vsi prijavitelji),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi in
usposabljanjih umetniških vodij v preteklem
letu na ustreznem področju,
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 10. decembra 2007 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2007«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 12. decembra 2007 ob 15.
uri v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60 dneh od datuma odpiranja prijav.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni od 8. do 10. ure, za ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel.
07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Ob-30219/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2008, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze ter
ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja
dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program ne more pridobiti sredstev
iz drugih javnih razpisov Občine Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z
mladimi za leto 2008 je 31.360 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju
proračuna za leto 2008.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so v
skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijave oddati do
10. 12. 2007 do 12. ure na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za sofinanciranje programov za
otroke in mladino 2008«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 13. decembra 2007 ob 13.30 v sejni
sobi »D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi
pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.
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10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema
sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2008 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si, ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail: alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-30220/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika
za vrednotenje in izbor programov športa v
Občini Krško (Ur. l. RS, št. 90/02), objavlja
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Krško za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
2008.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2008 je
300.000,00 €.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
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– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole
– Interesna športna vzgoja mladine
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
2. Športna rekreacija
– 80-urni programi redne vadbe
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj
– planinstvo
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Razvojne in strokovne naloge v športu
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– znanstvenoraziskovalna dejavnost
– založniška dejavnost
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve
– informacijski sistem na področju športa.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 10. 12. 2007 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – šport 2008”. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika
(Občina Krško). Priložen mora biti natančen
opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 12. 12.
2007 ob 12. uri v prostorih Občine Krško.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni
vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15
dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo
dopolni, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2008 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič,
tel. 07/498-12-29, pri sekretarju Športne
zveze Krško Oskarju Kovaču, Cesta 4. julija
58, tel. 07/490-52-55, vsak delavnik med 8.
in 10. uro ali na spletni strani Občine Krško
www.krsko.si.
Občina Krško

Ob-30221/07
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
tehnične kulture, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti s področja tehnične kulture in
imajo sedež v Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2008 je
12.562 EUR, dejanska vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško
za leto 2008.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prispeti najpozneje
do 10. decembra 2007 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2008«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 11. decembra 2007 ob 13.30
v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje
vlog je javno. Odpiranja se lahko udeležijo
zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopol-
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nitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14,
8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Alenka
Černelič Krošelj, tel. 07/498-12-84, e-mail:
alenka.cernelic-kroselj@krsko.si, v času
uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-30153/07
Na podlagi Pravil Znaka kakovosti v graditeljstvu, Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., odgovorni izvajalec projekta znak kakovosti v
graditeljstvu objavlja
javni razpis št. 1/2008
za podelitev znakov kakovosti v
graditeljstvu 2008
Ocenjevanje izdelkov in storitev s področja graditeljstva:
– okna, vključno z balkonskimi vrati in
panoramskimi stenami,
– notranja vrata – vrata v stanovanju in
drugih bivalnih prostorih,
– zidni blok za podometno gradnjo zidov,
– dobava plinskih grelnikov ter z dobavo
povezanega servisiranja plinskih grelnikov,
– sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
– hranilniki toplote za shranjevanje tople
sanitarne vode, segrete s pomočjo sprejemnikov sončne energije,
– sistemi kanalizacijskih cevi,
– strešne kritine za pokrivanje poševnih
streh,
– betonski tlakovci in plošče za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
– plošče, kocke in drugi oblikovanci iz
naravnega kamna,
– betonski robniki,
– izvedba cementnih estrihov,
– izvedba betonskih zakjučnih tlakov,
– razvojno tehnološki dosežki in ino
vacije,
– izvedba obnove ostrešij oziroma kritin
na stavbah kulturne dediščine in stavbah s
sestavinami kulturne dediščine,

– izvedba obnove fasad na stavbah kulturne dediščine in stavbah s sestavinami
kulturne dediščine,
– izvedba konstrukcijskih ojačitev stavb,
– storitev krovsko-kleparskih del,
– storitev montaže stavbnega pohištva,
– storitev oblaganja tal, sten in bazenov
s keramičnimi ploščicami,
– storitev oblaganja tal, sten in fasad z
naravnim oziroma umetnim kamnom,
– betonarne za proizvodnjo transportnega betona,
– separacije kamenih agregatov za gradbeništvo,
– asfaltni obrati,
– konstrukcije za zaščito pred hrupom,
– izvedba žlebičenja obrabnih plasti,
– izvedba hidroizolacij v predorih.
Razpisno dokumentacijo in obrazec za prijavo lahko potencialni prijavitelji naročijo oziroma osebno dvignejo pri
izvajalcu projekta, Gradbenem inštitutu
ZRMK d.o.o. – Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-81-81, faks 01/280-84-51, elektronska pošta: zkg@gi-zrmk.si, internet:
http://www.gcs.gi-zrmk.si/gcs.
Ocenjevanje se bo izvedlo na podlagi
zadostnega števila prijav, pripravljenih razpisnih pogojev in meril za ocenjevanje za
posamezno področje. Dobitniki ZKG bodo
imeli priložnost promovirati pridobljeno priznanje v okviru sejma MEGRA ali drugih
javnih in strokovnih prireditev. Javni razpis
bo odprt do 30. oktobra 2008.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.
Ob-30428/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o naročanju blaga, gradenj in storitev, GVO, gradnja
in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij,
d.o.o. objavlja
javni razpis
za oddajo naročila po omejenem
postopku
1. Uradno ime in naslov naročnika: GVO,
gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih
omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana,
kontaktna oseba: mag. Anton Bergauer, tel.
01/234-19-14.
2. Opis/predmet naročila: naročnik želi
oblikovati listo usposobljenih izvajalcev
gradbenih in pomožnih del na telekomunikacijskem kabelskem omrežju za potrebe
naročnika po posameznih lokacijah – območjih za leto 2008 (v primeru izbire za konkretno gradnjo bo moral izbrani ponudnik
izvesti storitve skladno s specifikacijami in
konkretnim povpraševanjem).
3. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo, ki je
brezplačna: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, Ljubljana,
informacije pri: mag. Anton Bergauer, tel.
01/234-19-14, internetni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija:
www.gvo.si.
4. a. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo/prijavo za sodelovanje:
23. 11. 2007 do vključno 10. ure.
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b. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: GVO, d.o.o., Enota komerciale in
marketinga, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
5. Trajanje naročila: obdobje enega
leta.
6. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
8. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe.
9. Datum odposlane zahteve za objavo:
6. 11. 2007.
GVO, gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
Ob-30429/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o naročanju blaga, gradenj in storitev, GVO, gradnja
in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij,
d.o.o. objavlja
javni razpis
za oddajo naročila po omejenem
postopku
1. Uradno ime in naslov naročnika: GVO,
gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih
omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, Ljubljana,
kontaktna oseba: mag. Anton Bergauer, tel.
01/234-19-14.
2. Opis/predmet naročila: naročnik želi
oblikovati listo usposobljenih izvajalcev geodetskih posnetkov in izvršilno tehnične dokumentacije telekomunikacijskega omrežja za
potrebe naročnika po posameznih lokacijah
oziroma območjih za leto 2008 (v primeru
izbire za konkretno gradnjo bo moral izbrani
ponudnik izvesti storitve skladno s specifikacijami in konkretnim povpraševanjem).
3. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo, ki je
brezplačna: GVO, d.o.o., Enota komerciale in marketinga, Cigaletova 10, Ljubljana,
informacije pri: mag. Anton Bergauer, tel.
01/234-19-14, internetni naslov, na katerem je dostopna razpisna dokumentacija:
www.gvo.si.
4. a. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo/prijavo za sodelovanje:
23. 11. 2007 do vključno 10. ure.
b. Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: GVO, d.o.o., Enota komerciale in
marketinga, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana.
5. Trajanje naročila: obdobje enega
leta.
6. Kraj izvedbe: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Nova Gorica.
7. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
8. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe.
9. Datum odposlane zahteve za objavo:
6. 11. 2007.
GVO, gradnja in vzdrževanje
telekomunikacijskih omrežij, d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 478-0006/07-185/11
Ob-30170/07
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(ZSPDPO – Ur. l. RS, št. 14/07) in 38. do 42.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07) ter
na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine
Preddvor št. 174 z dne 19. 7. 2007, objavlja Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
Postopek javne dražbe vodi komisija imenovana s sklepom župana št.
35100-0001/04-S040/10 z dne 25. 10.
2007.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine:
– parc. št. 396/1 travnik 3. razreda v izmeri 1057 m2,
– parc. št. 397/1 parkirišče v izmeri
240 m2,
– parc. št. 397/2 cesta 99 m2,
– parc. št. 399/1 stanovanjska stavba
v izmeri 111 m2, poslovna stavba v izmeri
50 m2,
– parc. št. 400/1 sadovnjak 3. razreda v
izmeri 1817 m2, dvorišče v izmeri 139 m2,
ki so vse vpisane v vl. št. 461, k.o. Breg
ob Kokri, kjer je vknjižena lastninska pravica v korist Občine Preddvor, Dvorski trg 10,
4205 Preddvor.
Navedene nepremičnine v naravi predstavljajo poslovni objekt Zdravstvena postaja Preddvor neto površine 121,72 m2,
štirisobno stanovanje v I. nadstropju neto
površine 124,02 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem v površini 3.557,00 m2.
Štirisobno stanovanje je zasedeno s stanovalci.
Nepremičnine so v prostorskih aktih Občine Preddvor razvrščene v območje za stanovanja z oznako S.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za predmet prodaje znaša
420.800,00 EUR (brez DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 1.000,00 EUR.
4. Ostali pogoji in pravila javne dražbe:
a) prodaja
Prodaja se vrši po načelu videno-kup
ljeno.
Kupec prevzema vse pravice in obveznosti do uporabnikov štirisobnega stanovanja v
I. nadstropju neto površine 124,02 m2.
Kupec soglaša s tem, da se obstoječi
prostori v izmeri 121,72 m2 brezplačno uporabljajo za potrebe dejavnosti zdravstvene
ambulante še 12 mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe. O morebitnem podaljšanju
navedenega roka se sklene dogovor med
kupcem in prodajalcem.
b) davčne obveznosti
Kupec plača poleg kupnine tudi DDV.
c) rok sklenitve pogodbe ter rok in način
plačila kupnine
Prodajna pogodba se podpiše z najugodnejšim ponudnikom v 15 dneh po končani

javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov
na njegovi strani, prodajalec obdrži njegovo
varščino.
Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni po podpisu prodajne pogodbe. Kupnina
se plača na podlagi računa, ki ga prodajalec izstavi na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih
strank. Že položena varščina se všteje v
kupnino.
Plačilo celotne kupnine v navedenem
roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
Prodajalec izstavi kupcu zemljiškoknjižno
dovolilo za vknjižbo lastninske pravice na
predmetu prodaje v roku 8 dni po prejemu
celotne kupnine.
e) varščina
Pred dražbo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene na račun
Občine Preddvor št. 01295-0100006887 pri
Banki Slovenije, s pripisom »varščina za
javno dražbo«.
Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, se varščina vrne brezobrestno na
njihov transakcijski račun, in sicer v roku 15
dni po zaključku javne dražbe.
f) kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 28. 11.
2007, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Preddvor na naslovu Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku.
g) udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe in predložiti kopije
naslednjih dokumentov:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
številko transakcijskega računa za primer
vračila varščine,
– potrdilo pristojnega organa (DURS) o
plačanih davkih in prispevkih, določenih z
zakonom, staro največ 30 dni,
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (potrdilo sodišča), ki ni starejše od 30 dni (velja
za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih 6
mesecih pred javno dražbo ni imel blokiranega transakcijskega računa,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni, odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni, potrdilo o državljanstvu za
fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša s
pogoji javne dražbe,
– pooblaščenci morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje dražitelja na
javni dražbi,
– davčno številko, matično številko (za
pravne osebe) EMŠO (za fizične osebe) in
telefonsko številko na kateri so dosegljivi.
Kolikor zgoraj navedeni pogoji niso kumulativno izpolnjeni se k draženju ne more
pristopiti.
h) izbira najugodnejšega dražitelja

Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, je pogodbeni
predmet prodan za izklicno ceno. Če sta
dražitelja dva ali če je več dražiteljev, ki
dražijo najvišjo ceno, predmet prodaje ni
prodan, če eden ne zviša cene.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne
more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli
razveljaviti.
Komisija za izvedbo dražbe lahko s soglasjem župana Občine Preddvor postopek
prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne
pogodbe.
i) pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07).
5. Dodatne informacije o predmetu prodaje: za vse dodatne informacije v zvezi s
predmetom prodaje in njegovim ogledom
je pristojen tajnik Občine Preddvor Marko
Bohinec, ki je dosegljiv na tel. 04/275-10-00,
in sicer v času uradnih ur od dneva objave
javne dražbe do 27. 11. 2007.
Občina Preddvor
Ob-30152/07
Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ulica 39,
1330 Kočevje, objavlja na podlagi 9.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov
v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 70/00)
javno dražbo,
ki bo v sredo, 21. 11. 2007, ob 9. uri na
sedežu Gozdarstva Grča, d.d., Rožna ulica
39, 1330 Kočevje, v prvem nadstropju, pisarna št. 201, za prodajo naslednjega blaga
– gozdnih lesnih sortimentov, v nadaljevanju
GLS:
Okrogli les smreke/jelke v lubju v skupni količini 1.400 m3 in okrogel les listavcev
bukve, hrasta, plemenitih listavcev v skupni količini 450 m3 oziroma vsega skupaj
1.850 m3 GLS.
1. Vsi GLS so na skladišču Gozdarstva
Grča, d.d., na Špediciji Kočevje, Novomeška
c. 7. Oblovina GLS je količinsko ocenjena,
za točnost oddaje pa se bodo ob prevzemu
kupca vsi sortimenti uradno tehtali, in sicer
s faktorji pri iglavcih 1 m3 = 850 kg in pri listavcih 1 m3 = 1 tona.
2. Vse GLS si lahko interesenti ogledajo na skladišču koncesionarja na Špediciji Kočevje, Novomeška c. 7, od 15. 11.
2007 dalje po predhodnem dogovoru na tel.
01/89-53-331 (Vilhar, Kapš), kjer dobite tudi
druge podrobnejše informacije.
3. Izklicna cena za 1.850 m3 GLS je
59.200 € brez DDV. Blago – GLS se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo domače in
tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je
zavezanec za DDV.
Tuje pravne ali fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV, morajo prodajalcu
predložiti potrdilo, da so zavezanci za DDV
v svoji državi.
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5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno
predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s
pripisom »Javna dražba – Ne odpiraj« na
naslov Gozdarstvo Grča, d.d., Rožna ul. 39,
1330 Kočevje. Rok za predložitev ponudb je
torek, 20. 11. 2007, do 10. ure.
V ponudbi naj bo navedena cena ter potrdilo, kolikor ste zavezanec za DDV.
Pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva javne dražbe.
Fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta,
samostojni podjetniki pa priglasitveni list.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca
št. 02320-0015889381 pri NLB, d.d., Podružnica Kočevje, ter dokazilo o vplačilu v
originalu predložiti najkasneje do 20. 11.
2007 do 10. ure na Gozdarstvo Grča, d.d.,
Rožna ul. 39, 1330 Kočevje (Ada Beljan, tel.
01/89-53-331).
7. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo pred dražbo predložiti notarsko over-

jeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi. Komisija prodajalca bo vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihovih pooblaščencev
identificirala na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu prispetja
oziroma predložitve. Kolikor kavcija ne bo
poravnana ali bo ponudba nepravilna, je komisija ne bo upoštevala. Kriterij za najboljšo
ponudbo je izključno najvišja cena.
V primeru dveh enakih cen bo komisija
izvedla dodatno ustno dražbo, pri kateri bo
vsaka nova izklicna cena višja za 5% od
zadnje najvišje ponujene cene.
Javna dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat neuspešno ponovi zadnjo
najvišjo ponudbo.
Ugovor proti dražitvenemu postopku je
možno podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe.
Odločitev komisije je dokončna in se lahko izpodbija na pristojnem sodišču.
9. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo,
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pa neobrestovano vrne najkasneje v 8 dneh
od dneva dražbe na njegov TR. Udeležencu
javne dražbe, ki javno dražbo zapusti pred
njenim zaključkom, ali kupcu, ki ni plačal
kupnine, se kavcija ne vrne.
10. Prodaja GLS na javni dražbi se opravi po sistemu videno – kupljeno in ni možnosti kasnejšega uveljavljanja reklamacij.
11. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v roku pet dni po javni dražbi. Pogodbo ponudniku predloži prodajalec.
Če pogodba iz razloga na strani ponudnika
ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži
kavcijo.
12. Razlika kupnine mora biti plačana
najkasneje v roku osem dni od dneva javne
dražbe na TRR, št. 02320-0015889381 in
GLS odpeljani iz skladišča najkasneje v 10
dneh po plačilu celotne kupnine. Po pretečenem roku bomo skladiščenje dodatno
zaračunali, in sicer 1 €/m3 na dan za vse
neodpeljane m3 GLS.
13. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
Gozdarstvo Grča, d.d.

Stran

7304 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Razpisi delovnih mest
Št. 110-295/2007-31111
Ob-30154/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/2007 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 57/2007):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili
in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-293/2007
Ob-30155/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-294/2007-31111
Ob-30156/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-30157/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07-UPB3) Občina Rače - Fram objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat 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,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se
skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem
znanosti ali doktoratom znanosti.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih se na javni natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
ustreznega izpita za imenovanje v naziv,
pod pogojem, da bodo v primeru izbire na
razpisano delovno mesto, ustrezen izpit za
imenovanje v naziv opravile najkasneje v
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roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
Od kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske
sposobnosti, sposobnosti timskega dela,
poznavanje področja, za katerega kandidira,
in poznavanje upravnega poslovanja.
Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin, za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župana in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali
delavci občinske uprave,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji,
– nuditi strokovno pomoč županu
– in druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter navedbo morebitnih drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat
pridobil poleg formalne izobrazbe,
2. izjavo 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,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave,
5. izjavo o opravljenem izpitu iz upravnega postopka,
6. 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.
7. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Rače - Fram pridobitev podatkov iz uradne evidence, navedenih v 6. točki. V primeru, da kandidat ne
bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktorja občinske uprave opravljal v
nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje
5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih
Občine Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327
Rače.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto direktor
občinske uprave« na naslov: Občina Rače
- Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače, in sicer
do vključno 19. 11. 2007.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Sabina Zorec, na tel.
02/609-60-23.
Občina Rače - Fram

Št. 110
Ob-30158/07
Svet Osnovne šole Polhov Gradec, Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – 53. člen ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo 6. 5.
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 najkasneje do
vključno 23. 11. 2007 na naslov: Svet OŠ
Polhov Gradec, Polhov Gradec 95, 1355
Polhov Gradec z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Polhov Gradec
Št. 01-20071097
Ob-30159/07
Nadzorni svet SGP Zasavje Trbovlje, Savinjska cesta 15, Trbovlje na podlagi Statuta
družbe razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) družbe SGP Zasavje
Trbovlje, d.d.
Kandidat mora poleg pogojev določenih
v 255. členu ZGD-1, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj višjo izobrazbo gradbene,
ekonomske ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih delovnih mestih,
– znanje enega tujega jezika,
– dosedanjo uspešnost dela,
– poznavanje in obvladovanje sistema
kakovosti ISO 9001:2000.
Mandat direktorja traja 5 let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Prijavi morajo kandidati predložiti življenjepis ter vizijo razvoja družbe SGP Zasavje
Trbovlje d.d. za dobo naslednjih 5 let in dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih
pogojev.
Rok za oddajo prijave na razpisano delovno mesto direktorja je 8 dni po objavljenem razpisu. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po tem, ko bo nadzorni svet
družbe opravil izbiro.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki,
ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – za razpis« na naslov: SGP
Zasavje Trbovlje, Savinjska cesta 15, 1420
Trbovlje.
SGP Zasavje Trbovlje
Št. 11007-1/2007
Ob-30164/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ob
javlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
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svetovalec za javne finance v Skupni
občinski upravi občin Tabor - Vransko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 8 let v računovodstvu,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom; odlično poznavanje programov MS
Office, zaželeno poznavanje programa Grad
ter aplikacij Appra in Oppra.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo
v primeru izbora na delovno mesto navedeni
izpit opravile v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pravilno in pravočasno izvajanje obračuna plač in drugih stroškov dela,
– priprava osnutka predloga proračuna,
rebalansa ter nadziranje njegovega izvrševanja v skladu s predpisi,
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa,
– priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja financ,
– samostojno vodenje, organiziranje in
korektno delo s področja računovodstva in
financ,
– opravljanje drugih strokovnih nalog z
delovnega področja.
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 obsojeni 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 Tabor pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalca za javne finance opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo
napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
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delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec za javne finance« na naslov:
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/705-70-82.
Občina Tabor
Št. 11007-2/2007
Ob-30165/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, ob
javlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
Svetovalec za okolje in prostor ter komunalno infrastrukturo v Občinski upravi
Občine Tabor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka univerzitetna izobrazba ekonomske, organizacijske ali gradbene smeri,
– najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj
na enakem delovnem mestu,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom;
odlično poznavanje programov MS Office,
AutoCad-aplikacija MapGuide (izdajanje lokacijskih informacij, izračun komunalnega
prispevka).
Delovno področje:
– priprava zahtevnih analiz, razvojnih
projektov, informacij, poročil in drugih gradiv
s področja okolja in prostora ter komunalne
infrastrukture,
– sodelovanje pri izvajanju javnih naročil
s področja okolja in prostora ter komunalne
infrastrukture,
– izvajanje nalog v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem in urejanjem komunalne infrastrukture,
– pripravljanje in izvajanje ukrepov s področja varstva okolja oziroma ekologije iz
pristojnosti občine v skladu z zakoni,
– nadzor nad zbiranjem in porabo okoljskih dajatev,
– priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov s področja okolja in prostora,
– spremljanje uradnih objav, razpisov,
natečajev za pridobitev sredstev za delovanje in razvoj občine,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje drugih strokovnih nalog z
delovnega področja.
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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 obsojeni 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 Tabor pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalca za okolje in prostor ter
komunalno infrastrukturo opravljal v nazivu
svetovalec III, z možnostjo napredovanja v
naziv svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Občine Tabor, Tabor 21, 3304
Tabor.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
Svetovalec za okolje in prostor ter komunalno infrastrukturo« na naslov: Občina Tabor,
Tabor 21, 3304 Tabor, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/705-70-82.
Občina Tabor
Su 010603/2007-5
Ob-30167/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02, s spremembami in dopolnitvami),
Okrožno sodišče v Celju, Prešernova ul.
22, 3000 Celje, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– znanje uradnega jezika;
– poznavanje dela z računalnikom;
– znanje tujega svetovnega 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.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli sodnik;
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve;
– priprava obrazložitve odločitve;
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature;
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik;
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika;
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv;
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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 Okrajnemu sodišču
v Celju pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrožnem sodišče v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06)
formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
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javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji pravosodni svetovalec, številka:
»Su 010603/2007-5« na naslov Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova
22, 3000 Celje, 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: urad.ozce@sodisce.si,
pri čemer veljavnosti prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na
spletni strani Okrožnega sodišče v Celju,
http://www.sodisce.si/okroce/. Informacije o
izvedbi javnega natečaja daje Eva Lubej,
tel. 03/427-53-03.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 110-296/2007-31111
Ob-30222/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-296/2007-31111
Ob-30223/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljutomeru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-297/2007-31111
Ob-30224/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
b) 1prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega to-
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žilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata 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 imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, 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 imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika 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. 721/2007
Ob-30236/07
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 33331 Nazarje, razpisuje prosto delovno mesto:
– učitelja slovenskega jezika za določen čas s polovičnim delovnim časom za
poučevanje slovenskega jezika in izbirnega
predmeta »turistična vzgoja«, in sicer od
19. 11. 2007 do 15. 3. 2008.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Prijave in
dokazila o izpolnjevanju pogojev in potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
iz kazenske evidence pošljite na naslov šole
v 8 dneh po objavi razpisa.
Osnovna šola Nazarje
Št. 110-299/2007-31111
Ob-30430/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
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Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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Druge objave
Št. 478-469/2006
Ob-30441/07
Na podlagi 12. točke prvega odstavka
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradne objave št.
84/07) izdajam
sklep
o ustavitvi postopka prodaje
nepremičnin objavljeno v Uradnem
listu RS dne 26. 10. 2007, št. objave
97-98/2007
I. Na podlagi 12. točke prvega odstavka
44. člena Uredbe o stvarnem premoženju,
države, pokrajin in občin (Uradne objave št.
84/07), se ustavi postopek prodaje nepremičnin, objavljenih v Uradnem listu RS dne
26. 10. 2007, št. objave 97-98/07.
II. Organ, ki je pristojen za izvrševanje
proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti,
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
III. Ta sklep velja takoj.
Mestna občina Koper
Ob-30431/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada št. IS 8-462/07, z dne 5. 11. 2007, 5.
člena Zakona o filmskem skladu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 17/94, 22/00
– ZJS in 59/01), 4. in 12. člena Sklepa
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02),
četrtega odstavka 1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list
RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr.
in 134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo) ter Pravilnika o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja projektov in festivale v letu 2007
za črpanje evropskih sredstev
iz programa MEDIA 2007
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva:
– zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja projektov in festivale v letu 2007
za črpanje evropskih sredstev iz programa
MEDIA 2007.
2. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjena za javni poziv je skupaj do
120.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nada-

ljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti oziroma
organizacijo dogodkov (v nadaljevanju: predlagatelji).
3.2. Za sredstva Sklada se lahko poteguje samo pravna oseba, ki je za predlagani
projekt že pridobila del sredstev na razpisih
programa Evropske komisije MEDIA 2007
v letu 2007, in sicer na razpisih za razvoj
projektov (razpis 16/2006 Podpora za razvoj
samostojnih projektov, razpis 16/2006 Podpora za razvoj financiranja skupin projektov
1 in 2, razpis 16/2006 Podpora za »Media
novi ustvarjalci«) ali na razpisu za festivale
(razpis 09/2007 Podpora za promocijo in
dostop do trga v povezavi z avdiovizualnimi
festivali).
3.3. Predlagatelj, ki je z istim programom
ali projektom kandidiral za proračunska
sredstva in pridobil proračunska sredstva
drugega sklada s področja avdiovizualnih
medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira
za proračunska sredstva drugega sklada s
področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji, se ne more z istim programom ali
projektom potegovati na tem javnem pozivu
za sredstva Filmskega sklada.
3.4 V postopku za sofinanciranje programov in projektov lahko kandidira in pridobi
sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
4. Kriterij poziva
Kriterij za izbor razvoja projektov je:
– pridobljeni odstotek sredstev za prijavljeni projekt v okviru razpisa MEDIA 2007
za razvoj projektov in festivale, izračunan
glede na višino skupno višino razpoložljivih
sredstev tega poziva.
5. Uporaba kriterija in izbor programov
oziroma projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo
posamično in vsaka praviloma predstavlja
ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele
na poziv, bodo odprte po vrstnem redu prispetja. Po vrstnem redu prispetja, bo vloge ocenjevala tudi strokovno – programska
komisija.
Na predmetnem javnem pozivu bodo
izbrane tiste vloge, katerih predlagatelj bo
izpolnjeval kriterij poziva. Izbirna strokovna
komisija bo ustreznost vlog preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnem listu
in v obveznih prilogah.
6. Obvezni prijavni obrazci:
1. izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec,
2. kopije iz MEDIA vloge:
a) izpisek iz sodnega registra oziroma
registra društev oziroma evidence ustanov,
iz katerega je razvidna oziroma s katerim se
dokazuje registracija prijavitelja za opravljanje filmske ter video dejavnosti, ki ne sme
biti starejši od šest mesecev;
b) razrez stroškov projekta (v razpisni
dokumentaciji MEDIA označen kot Detailed
Budget);

c) za razvoj projektov fotokopije avtorskih pogodb, ki dokazujejo ureditev avtorskih pravic.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. junija 2008.
8. Trajanje poziva
Poziv se začne z objavo v Uradnem listu
RS in traja do porabe sredstev oziroma do
konca poziva dne 9. 12. 2007.
Datum zasedanja strokovne komisije je:
13. 12. 2007.
9. Dokumentacija obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni list.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada
http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi
vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti,
povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana in mora vsebovati vse
obvezne priloge ter podatke, ki so določeni
v dokumentaciji poziva. Predlagatelj mora
v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad,
Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: »Ne odpiraj – javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje
razvoja projektov v letu 2007 za črpanje
evropskih sredstev iz programa razvoja projektov MEDIA 2007 v letu 2007« do 9. 12.
2007, oziroma najkasneje ta dan oddana na
pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba predlagatelja: ime pravne osebe in
naslov sedeža pravne osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki
jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva in ki ni izpolnjena v skladu z
drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil ustrezne pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo s skladom sklenil
pogodbe, se bo štelo, da je umaknil vlogo
za sofinanciranje.
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12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,
elektronski naslov: danica@film-sklad.si.
13. Vpogled v dokumentacijo poziva:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. in 16. uro.
Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad
Ob-30150/07
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina, kot prodajalec, na podlagi 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), po sklepu Občinskega
sveta Občine Rogaška Slatina ter Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
je naslednja nepremičnina: poslovni prostor
v pritličju poslovno stanovanjskega objekta
na naslovu Ulica XIV. divizije 12, Rogaška
Slatina; izmeri 42,21 m2, na parc. št. 1129/5
stanovanjska stavba v izmeri 275 m2, vl. št.
1401, k.o. Rogaška Slatina – na stavbi je
vzpostavljena etažna lastnina.
2. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino
primernih kupcev:
– najnižja
ponudbena
vrednost
za nepremičnino pod točko 1. znaša
30.500,00 EUR.
3. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz registra pravnih oseb in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom o državljanstvu,
– za sodelovanje na razpisu je potrebno vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene, najkasneje do roka za predložitev
ponudb na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Rogaška Slatina št.:
01306-0100004020, sklic 714199, odprtega pri Banki Slovenije – dokazilo o plačani
varščini se predloži pisni ponudbi in je njen
sestavni del,
– vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja, razen stroškov za vpis v zemljiško knjigo, plača kupec,
– kupec je dolžan pogodbo podpisati v
roku 15 dni po izbiri ponudnika, preostanek
kupnine pa plačati najkasneje v roku 8 dni
po podpisu pogodbe (bistvena sestavina
pogodbe). Kolikor kupec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni po končani izbiri, se mu
plačana varščina ne vrne in se šteje, da je
odstopil od ponudbe.
4. Osnovni kriterij, po katerem se bodo
vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena.
5. Ogled nepremičnine je mogoč do dne
22. 11. 2007, po predhodnem dogovoru, tel.
03/818-17-15. Kontaktna oseba je Petra Gašparić.
6. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo
na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, Rogaška Slatina, v sprejemni pisarni.
7. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno dne
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23. 11. 2007 do 10. ure, priporočeno v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, ali osebno
na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden polni naslov
ponudnika.
8. Javno odpiranje ponudb bo dne
23. 11. 2007, ob 11. uri, v prostorih sejne
sobe občinske zgradbe, Izletniška ulica 2,
Rogaška Slatina.
9. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno,
– na javnem odpiranju ni višanja ponudb,
– upoštevale se bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene,
– ponudbe bo obravnavala komisija, ki
bo županu predlagala sklenitev pravnega
posla z najugodnejšim ponudnikom,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh po prejemu sklepa
o izboru,
– postopek razpolaganja se lahko ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije,
– obveznost Občine Rogaška Slatina, da
sklene pogodbo z najuspešnejšim ponudnikom je izključena,
– podrobnejše informacije dobite pri Petri
Gašparić, tel. 03/818-17-15.
Občina Rogaška Slatina
Št. 478-10/2007
Ob-30151/07
Na podlagi določil 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št.
29/99, 24/03, 106/05 in 23/07), Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07) in Sklepa občinskega
sveta z dne 19. 10. 2005, Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parkirnih mest
v stanovanjskem bloku
v Slovenj Gradcu, Ronkova 6
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/881-21-11, faks 02/881-21-18.
2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je 19 parkirnih mest v
drugi etaži stanovanjskega bloka P-1, Ronkova ulica 6, Slovenj Gradec, stoječega na
parc. št. 790/25, k.o. Slovenj Gradec. Predmet prodaje so naslednja parkirna mesta:
Št. parkirnega
mesta
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Površina v m2
21,14
18,18
18,18
18,18
18,18
18,18
18,18
18,18
17,07

Št. parkirnega
mesta
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Površina v m2
14,89
14,89
14,89
14,89
14,89
16,52
16,25
16,25
16,25
16,47

3. Izhodiščna cena parkirnih mest znaša
495,85 EUR/m2: v izhodiščni ceni ni zajet
20% davek na dodano vrednost.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za
resnost ponudbe v višini 10% od navedene izhodiščne cene. Varščina se nakaže
na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic
478-10-2007. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim
ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v
roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
V primeru večjega števila cenovno enakih
ponudb za isto parkirno mesto, bo imel prednost pri izbiri ponudnik, ki je lastnik stanovanja v stanovanjskem bloku na Ronkovi 6.
V primeru, da se tudi na podlagi tega
merila ne bo dalo izbrati najugodnejšega
ponudnika, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja ali bo izvedla javno
dražbo.
Ponudbe, prispele po prvem roku, bodo
obravnavane po vrstnem redu prispelosti.
Prednost iz drugega odstavka se bo upoštevala samo v primeru, da na isti dan prispe
več ponudb.
6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– navedbo parkirnega mesta,
– ponujena cena za m2 parkirnega mesta,
– potrdilo o državljanstvu ponudnika (za
fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih (za samostojne podjetnike in pravne osebe),
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
izhodiščne cene,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi prenosom lastninske pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo) nosi kupec.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
Ponudnik je vezan na dano ponudbo najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ta razpis velja do odprodaje vseh parkirnih mest oziroma do objave novega razpisa.
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8. Sklenitev pogodbe: vsi ponudniki bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba
najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše
pogodbe v navedenem roku iz razlogov na
strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj
Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim
ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
parkirnega mesta v stanovanjskem bloku na
Ronkovi 6 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Prvi rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 26. november 2007, do 10. ure.
Pri prvem odpiranju ponudb bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne
občine Slovenj Gradec. Ponudbe za še neprodana parkirna mesta, prispele po prvem
roku, bodo obravnavane po vrstnem redu
prispelosti.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Prvo
odpiranje ponudb bo dne 26. 11. 2007 na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje ponudb ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktni osebi Dražen Topič,
tel. 02/881-21-45 za tehnični del prodaje
in ogled parkirnih mest ter Silva Tomažič,
tel. 02/881-21-55 za postopek zbiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 478-157/2007
Ob-30166/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 29. 10. 2007, objavlja
javno ponudbo
za prodajo 4 zasedenih stanovanj
1. Predmet javne ponudbe
Predmet prodaje so štiri stanovanja v
Ajdovščini, ki so oddana v najem z najemno
pogodbo za nedoločen čas, in sicer:
Zap. št. 1): stanovanje z identifikacijsko številko 2392-1018-10 in klet (nestanovanjski del) z identifikacijsko številko

2392-1018-22, ki se nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelni številki
1275/11 k.o. Ajdovščina, na naslovu Bevkova ulica 13, 5270 Ajdovščina. Stanovanje
in klet se prodajata skupaj. Stanovanje se
nahaja v 3. nadstropju in po elaboratu za
etažno lastnino meri 55,08 m2, klet (nestanovanjski del) se nahaja v kleti in po elaboratu za etažno lastnino meri 6,48 m2. Po
zapisniku o točkovanju merita stanovanje
in klet skupaj 58,32 m2. Stanovanju in kleti
pripadajo idealni solastniški deleži 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 2392-968-43 in klet (nestanovanjski
del) z identifikacijsko številko 2392-968-84,
ki se nahajata v večstanovanjski stavbi, stoječi na parcelni številki 1275/32 in 1275/33,
obe k.o. Ajdovščina, na naslovu Bevkova
ulica 3, 5270 Ajdovščina. Stanovanje in klet
se prodajata skupaj. Stanovanje se nahaja
v 3. nadstropju in po elaboratu za etažno
lastnino meri 56,21 m2, klet (nestanovanjski del) se nahaja v kleti in po elaboratu za
etažno lastnino meri 3,6 m2. Po zapisniku o
točkovanju merita stanovanje in klet skupaj
58,01 m2. Stanovanju in kleti pripadajo idealni solastniški deleži na skupnih delih stavbe, ki pa še niso določeni, ker pogodba o
medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki
še ni sklenjena.
Zap. št. 3): stanovanje z identifikacijsko
številko 2392-678-2, 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 55,47 m2, po
elaboratu za etažno lastnino pa 49,31 m2 in
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše.
Predmet prodaje je tudi drvarnica na parc.
št. 1450/43 v izmeri 11 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. 4): stanovanje z identifikacijsko
številko 2392-678-1, 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 46,09 m2, po
elaboratu za etažno lastnino pa 36,44 m2 in
se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše.
Predmet prodaje je tudi drvarnica na parc.
št. 1450/44 v izmeri 11 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.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za stanovanje navedeno v prvi točki pod
zap. št. 1 znaša 62.300,00 EUR,
zap. št. 2 znaša 71.800,00 EUR,
zap. št. 3 znaša 36.200,00 EUR in pod
zap. št. 4 znaša 27.320,00 EUR.
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.
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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
27. 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 po pod zap.
št. 1 v višini 6.300,00 EUR,
– za stanovanje navedeno pod zap. št. 2
v višini 7.200,00 EUR,
– za stanovanje navedeno pod zap. št. 3
v višini 3.700,00 EUR in
– za stanovanje navedeno pod zap. št. 4
v višini 2.800,00 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 7. 12. 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.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
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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. 134
Ob-30182/07
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na
podlagi 16. člena Statuta Občine Šenčur
(UVG, št. 9/04 in 25/06) in 43. in 45. člena
Uredbe o stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 84/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Občina Šenčur želi na svojem območju
povečati ponudbo prodaje stanovanj za trg.
Na zemljiščih se lahko zgradi večstanovanjski objekt.
1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj.
2. Predmet prodaje: nepremičnini parc.
št. 448/9, k.o. Šenčur, travnik v izmeri
609 m2, in parc. št. 897/12, k.o. Luže, pašnik, v izmeri 591 m2.
3. Planska namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
3501-4334/07, z dne 17. 10. 2007, ki je na
vpogled pri občinskem organu.
Za zemljišči poteka postopek sprememb
in dopolnitev PUP Šenčur in Srednja vas.
Zemljišči ležita v Sajovčevem naselju v
Šenčurju in mejita na obstoječi večstanovanjski objekt in zaklonišče. Zemljišči sta
komunalno urejeni.
Natančna lega zemljišč je razvidna iz
mapne kopije.
Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo lokacijske informacije, mapno kopijo ter osnutek
odloka predlaganih sprememb in dopolnitev
PUP Šenčur in Srednja vas.
4. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
nepremičnin znaša 230 EUR za 1 m2. V
izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano
vrednost in komunalni prispevek, kar plača
izbrani ponudnik.
5. Nepremičnini se prodajata kot celota
po načelu videno-kupljeno.
6. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur, št. 01317-0100006973, obvezno
navesti namen nakazila: kavcija, sklic blok.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Pisnim ponudbam morajo biti priloženi
naslednji dokumenti in podatki:
– 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
ali fco. osebne izkaznice,
– fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
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številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja
od izhodiščne cene določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
8. Ponudnikov je lahko več, vendar morajo nastopati enotno in za vse ponudnike
veljajo isti pogoji.
9. Nepopolne in nepravočasne prejete
ponudbe ne bodo upoštevane.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku 15 dni
od prejema odločitve. Odločitev bo sprejeta
v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Šenčur zadržala
njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo na osnovi predloga komisije odločal župan Občine Šenčur.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija.
V primeru, da komisija oceni, da zgolj na
osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega
ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove
vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo
v posameznih elementih. Komisija bo po
zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
12. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8 dneh od
sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Izbrani ponudnik bo dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma
zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
13. Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Občini Šenčur, Oddelku za gospodarsko in
komunalno dejavnost, kontaktna oseba Aleš
Puhar, tel. 04/251-91-05.
14. Občina Šenčur lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom
povrne plačane kavcije. Prav tako si Občina
Šenčur pridržuje pravico, da ne glede na
prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
15. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z
oznako: »Ponudba ne odpiraj – blok«. Rok
za oddajo ponudb je 15. dan po objavi v
Uradnem listu RS.
16. Javno odpiranje ponudb bo 26. 11.
2007, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šenčur,
Kranjska cesta 11.
Občina Šenčur
Ob-30215/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 9., 10. in 33.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) in
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 478-185/2007, sprejetega na seji dne
29. 10. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
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2. Namen, predmet prodaje in opis nepremičnin
Namen javnega zbiranja ponudb je prodaja stavbnih zemljišč v k.o. Ajdovščina v
skupni izmeri 6.212 m2, in sicer:
– parc. št. 1788 v izmeri 2.026 m2,
– parc. št. 1789/1 v izmeri 1.262 m2,
– parc. št. 1787/1 v izmeri 1.823 m2,
– parc. št. 1785/1 v izmeri 626 m2,
– parc. št. 1914/49 v izmeri 22 m2 in
– parc. št. 1824/4 v izmeri 453 m2.
Parcele št. 1789/1, parc. št. 1787/1, parc.
št. 1785/1, parc. št. 1914/49 in parc. št.
1824/4, vse k.o. Ajdovščina so nastale iz
parc. št. 1789, parc. št. 1787, parc. št. 1785,
parc. št. 1914/12 in parc. št. 1824/1, vse
k.o. Ajdovščina. Nahajajo se v Obrtni coni
Mirce v Ajdovščini in tvorijo zaokroženo zem
ljišče, namenjeno poslovni dejavnosti. Po
parc. št. 1824/4, k.o. Ajdovščina trenutno
poteka dostopna pot k višje ležečim zemljiščem (predvsem parc. št. 1786 in parc. št.
1784, vse k.o. Ajdovščina in posredno do
ostalih parcel v coni Mirce), za katero pa je
predvidena prestavitev.
Parc. št. 1788, parc. št. 1789/1, parc. št.
1787/1, parc. št. 1785/1, parc. št. 1914/49
in parc. št. 1824/4, vse k.o. Ajdovščina se
prodajajo skupaj, pri čemer se bo prenos
lastninske pravice na parc. št. 1824/4, k.o.
Ajdovščina opravil po prestavitvi poti.
Komunalna opremljenost: območje še ni
komunalno opremljeno, se pa ureja. Komunalni prispevek je investitor dolžan plačati
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
3. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe
Prispele ponudbe se bodo vrednotile po
naslednjih kriterijih:
A) ponudbena cena – največ 70 točk
Najmanjša ponudbena cena znaša 53
EUR/m2 (brez davkov).
Najvišja ponudbena cena se oceni s 70
točk. Število točk se izračuna po naslednji
formuli:
Cena (št. točk) =

Ponujena cena brez davkov (v eur)
× 70
Najvišja ponujena cena brez davkov (v eur)

Po tej formuli dobi najvišja cena 70 točk,
ostale pa ustrezno manjše število točk.
Uspeli ponudnik je dolžan poleg kupnine
plačati tudi davek na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene za nezazidana
stavbna zemljišča parc. št. 1788, parc. št.
1789/1, parc. št. 1787/1 in parc. št. 1785/1,
vse k.o. Ajdovščina ter davek na promet nepremičnin v višini 2% od ponujene cene za
zazidani stavbni zemljišči parc. št. 1914/49
in parc. št. 1824/4, obe k.o. Ajdovščina.
B) predvideno število in struktura zaposlenih, ki jih bo omogočala investicija na
nepremičninah, ki so predmet prodaje – največ 10 točk
Ponudnik mora k ponudbi dostaviti enostaven kadrovski načrt za obdobje
2008– 2013, iz katerega bo razvidno število
zaposlenih po posameznih letih, ločeno po
izobrazbeni strukturi.
Število točk se izračuna po naslednji formuli:
Seštevek točk ocenjevane
ponudbe
Predvideno število
=
× 10
in struktura zaposlenih (št. točk)
Seštevek točk najvišje ocenjene
ponudbe
Število točk se dobi tako, da se sešteje
produkte: število zaposlenih v določenem
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letu pomnožene s faktorjem, ki velja za posamezno stopnjo izobrazbe.
Stopnja izobrazbe
I. – osnovnošolska izobrazba
II. – osnovnošolska izobrazba z
dvoletnimi poklicnimi tečaji
III. – dveletna ali poklicna
izobrazba
IV. – triletna poklicna ali
strokovna izobrazba
V. – štiri ali petletna srednja
izobrazba
VI. – dve ali triletna visoka
izobrazba
VII. – štiri ali večletna
visokošolska, univerzitetna in
podiplomska izobrazba
VIII. – doktor znanosti

Faktor
1
2
3
4
5
6
7
8

Primer izračuna števila točk:
Stopnja
izobrazbe
Osnovnošolska
izobrazba (I)
Srednja
izobrazba (V)

2008

2009

2010

2

5

5

2

2

2

2*1 + 2*5 + 5*1 + 2*5 + 5*1 + 2*5 = 42
točk
C) dejavnost – največ 10 točk:
Ponudniki, ki v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07), opravljajo glavno dejavnost na
oddelkih z oznakami št., 20., 21., 26. in
72., se točkuje z 10 točkami. Ponudniki, ki
glavne dejavnosti ne opravljajo na oddelkih
navedenih v prejšnjem odstavku se točkujejo z 0 točkami.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnine se prodajajo v stanju
kakršnem so, po sistemu »videno-kupljeno«.
b) Pri javnem zbiranju ponudb 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) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. O odločitvi prodajalca
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od
odpiranja prispelih ponudb.
d) Izbrani najugodnejši ponudnik mora
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po izboru in plačati celotno kupnino za vsa nezazidana zemljišča vključno z
davkom na dodano vrednost v roku 8 dni od
izstavitve računa ter celotno kupnino za zazidano stavbno zemljišče parc. št. 1914/49,
k.o. Ajdovščina, v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo kupnine za zazidano stavbno
zemljišče parc. št. 1824/4, k.o. Ajdovščina,
se opravi ob prenosu lastninske pravice, pri
čemer se ponujena cena revalorizira na dan
sklenitve aneksa h kupoprodajni pogodbi.
e) Ponudniki morajo v roku za oddajo
ponudbe za razpis plačati varščino v višini
33.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
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Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila.
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.
f) Zagotovila, ki jih bodo ponudniki navajali pod točko 3 (B in C) in plačilo kupnine so
bistvena sestavina pogodbe.
g) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
5. Ponudba
Ponudba mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV, brez davka na promet nepremičnin);
– kadrovski načrt;
– dokument, iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni (izpis iz poslovnega registra Slovenije);
– potrdilo o vplačani varščini;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti
in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup zemljišč v OC Mirce
v Ajdovščini«. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 27. 11. 2007
do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudb bo potekalo istega dne ob 13.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
7. Informacije
Ogled zemljišč je možen ob predhodni
najavi na kraju samem in sicer v četrtek
22. 11. 2007 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba
Katarina Ambrožič ali na tel. 05/365-91-18
kontaktna oseba je Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-30161/07
Vabilo k oddaji ponudb
za Izdelavo udarnih plošč mlinov KSG
90.60 kotla OP 380b bloka 125 MW
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: izdelavo udarnih plošč mlinov KSG 90.60 kotla OP 380b
bloka 125 MW.
Ponudba se izdela v celoti.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati
na TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– Izdelava udarnih plošč mlinov KSG 90.60
kotla OP 380b bloka 125 MW«. Ponudniki
morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobijo
zainteresirani ponudniki v Termoelektrarni
Trbovlje pri Borisu Plantan.
Rok za oddajo ponudb je 26. 11. 2007
do 12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-3/2007
Ob-27769/07
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše
Sindikat L EGOLES Škofja Loka, Kidričeva c. 56, ki je bil vpisan pod zaporedno
številko 85.
Matična številka zgoraj navedenega sindikata je 1607847.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-30181/07
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, Mag, delo.si, MM Marketing magazin,
Grafičar, Total tedna, Maturant&ka.
Imena članov uprave Delo, d.d.: Peter
Puhan, predsednik uprave.
Ob-30225/07
Ime medija: Radio Murski val.
Izdajatelj: Radio Murski val, radijska
družba, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,
9000 Murska Sobota.
Lastniki, ki imajo najmanj 5% upravljalskih pravic: Podjetje za informiranje, d.d.,
Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska
Sobota, 100%.
Odgovorna oseba izdajatelja: Dejan
Fujs, direktor.
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Objave gospodarskih družb
Ob-30160/07
Na podlagi 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) poslovodstvi prevzemne družbe Adria Capital Koper, finančni
inženiring, d.d. in prevzete družbe SALI FIN,
finančne in borzne storitve, d.d. Ljubljana,
objavljata obvestilo, da je bila dne 30. 10.
2007 sodnemu registru pri Okrožnemu sodišču v Kopru in dne 2. 11. 2007 sodnemu registru pri Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložena pogodba o pripojitvi z dne 26. 10.
2007 prevzete družbe SALI FIN, finančne
in borzne storitve, d.d. Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani in naslovom Železna cesta 18,
vpisane v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani v reg. vl. št. 1/16028/00 k prevzemni družbi Adria Capital Koper, finančni
inženiring, d.d, s sedežem v Kopru in naslovom Pristaniška ulica 8, vpisani v sodni
register Okrožnega sodišča v Kopru reg. vl.
št. 1/00858/00.
Pripojitveno pogodbo sta pregledala nadzorni svet prevzemne in prevzete družbe, ki
sta dala soglasje k nameravani pripojitvi.
O soglasju k pripojitvi bosta odločali
skupščini prevzemne in prevzete družbe.
Vsi delničarji prevzemne in prevzete družbe
imajo v roku enega meseca pred zasedanjem skupščin pravico do vpogleda v vse
listine, ki so določene v drugem odstavku
586. člena ZGD-1, na sedežu prevzemne
družbe, vsak delovni dan med 9. in 14. uro.
Družba mora vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dati prepis teh listin.
Adria Capital Koper, d.d.
direktor Janez Lenarčič
SALI FIN, d.d. Ljubljana
direktor Robert Biček
Ob-30216/07
Poslovodstvo družb POM-INVEST d.d.
in POMFIN, d.o.o., obe Cankarjeva ulica 6,
Maribor na podlagi drugega odstavka 599.
člena Zakona o gospodarskih družbah (v
nadaljevanju: ZGD-1) v povezavi s 586. členom ZGD-1 objavlja obvestilo:
1. Dne 9. 11. 2007 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru predložena Pogodba o pripojitvi družbe POMFIN,
d.o.o. k družbi POM-INVEST d.d.
2. Na sedežu družb POM-INVEST d.d.
in POMFIN, d.o.o., je od objave tega obvestila do dneva, ko bo edini družbenik
družbe POMFIN, d.o.o. odločal o soglasju
za pripojitev, v času od 8. do 12. ure na
vpogled gradivo iz drugega odstavka 586.
člena ZGD-1.
3. Družbi bosta delničarjem, družbeniku, upniku ali delavcu na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno dala
prepis listin iz prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem družbenika o soglasju k pripojitvi bo direktor POMFIN-a,
d.o.o. razložil pogodbo o pripojitvi, prav
tako pa bo družbenika obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva sestave
pogodbe o pripojitvi do odločanja družbenika o soglasju za pripojitev. Za pomembno

se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
5. Delničarji družbe POM-INVEST d.d.,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v enem mesecu od
dneva, ko bo sprejel sklep o soglasju za
pripojitev družbenik družbe POMFIN, d.o.o.,
to je od 10. 12. 2007, zahtevajo sklic skupščine družbe POM-INVEST d.d, ki naj odloči
o soglasju za pripojitev.
POM-INVEST d.d.
POMFIN, d.o.o.
Ob-30227/07
Družba Projektni studio R.E.A.L. d.o.o.,
Slovenska cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka 1964801, je dne 29. 10. 2007 registrskemu organu predložila delitveni načrt
(prvi odstavek 629. člena v povezavi s prvim
odstavkom 586. člena ZGD-1).
Projektni studio R.E.A.L. d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-30226/07
Skupščina družbe Mikro + Polo d.o.o., s
sedežem Zagrebška cesta 22, 2000 Maribor, matična številka 5303753, je na skupščini dne 31. 8. 2006, sprejela sklep številka
2 o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
z umikom lastnih poslovnih deležev.
Umakneta se celotna lastna poslovna
deleža družbe Mikro + Polo d.o.o., in sicer:
– prvi lasten poslovni delež v višini
2.093.811,00 SIT in
– drugi lasten poslovni delež v višini
22.922.568,94 SIT,
oziroma v skupni nominalni vrednosti
25.016.379,94 SIT.
Zaradi umika obeh lastnih poslovnih deležev se osnovni kapital družbe Mikro + Polo
d.o.o., iz dosedanjih 44.946.213,60 SIT, zniža za 25.016.379,94 SIT, na 19.929.833,66
SIT.
Upnike se poziva, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Mikro + Polo d.o.o.
direktor
Vojko Podgornik
Ob-30228/07
Na podlagi sklepa družbenika družbe
Aston d.o.o., s sedežem Dunajska cesta
22, Ljubljana, mat. št. 1953729, z dne 6. 4.
2007, se zmanjša osnovni kapital družbe
za 29.210,48 EUR, iz dosedanjih 83.458,52
EUR na 54.248,04 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 pozivam upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Aston d.o.o.
Aleš Ajdarović
direktor

Sklici skupščin
Ob-30229/07
Preklic
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
preklicuje 13. skupščino, ki je sklicana za
četrtek dne 15. 11. 2007, prav tako pa tudi
nasprotne predloge.
Uprava družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Ob-30144/07
1. Uprava družbe v skladu z 295. členom ZGD, 12. in 13. členom Statuta d.d.,
sklicuje
redno skupščino družbe
za poslovno leto 2006,
ki bo dne 10. 12. 2007 ob 16. uri, v Domžalah, Fajfarjeva 15.
2. Dnevni red:
2.1. Otvoritev skupščine.
2.2. Ugotovitev sklepčnosti.
2.3. Potrditev dnevnega reda.
2.4. Imenovanje predsednika skupščine
in namestnika.
2.5. Imenovanje zapisnikarja.
2.6. Imenovanje dvočlanske verifikacijske komisije.
2.7. Imenovanje notarja.
2.8. Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagani dnevni red, imenuje predsednika
skupščine in njegovega namestnika, zapisnikarja in dvočlansko verifikacijsko komisijo
ter notarja.
2.9. Poslovno poročilo za leto 2006.
2.10. Predlog sklepa:
a) skupščina potrdi poslovno poročilo za
leto 2006,
b) skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu.
2.11. Razdelitev dobička za leto 2006 po
sklepu skupščine.
2.12. Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, da se čisti dobiček za leto 2006 ne
razporedi in gre na nerazporejeni čisti dobiček in obvezne zakonske rezerve.
2.13. Uprava družbe predlaga v skladu s
Standardno klasifikacijo dejavnosti družbe
razširitev dejavnosti družbe na:
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
51.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov
51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov,
51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
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51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami
51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki
51.360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki
51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
51.410 Trgovina na debelo s tekstilom
51.420 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo
51.450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko
51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
51.570 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji
51.830 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo
51.840 Trgovina na debelo z računalniško opremo
51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo
51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem
51.900 Druga trgovina na debelo
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
52.410 Trgovina na drobno s tekstilom
52.420 Trgovina na drobno z oblačili
52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki
63.120 Skladiščenje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu
63.230 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
63.400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem
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70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
2.14. Predlog sklepa: skupščina sprejme
razširitev dejavnosti družbe iz točke 2.13.
2.15. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe v skladu s 14. členom statuta družbe.
Sedanjim članom nadzornega sveta
družbe v letu 2007 poteče mandat. Uprava
predlaga, da se sedanjim članom podaljša
mandat za dobo 4 leta.
2.16. Predlog sklepa: skupščina sprejme
izvolitev pod 2.15.
2.17. Vprašanja in pobude delničarjev.
3. Gradivo za skupščino je na razpolago
delničarjem na sedežu družbe en mesec
pred skupščino, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
4. Dopolnitve dnevnega reda v skladu z
ZGD in Statutom družbe.
5. Skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali pooblaščeni oziroma zakoniti
zastopniki.
Delničarji oziroma pooblaščenci morajo prijaviti udeležbo na skupščini skladno s
statutom družbe in ZGD.
6. Pooblaščenci morajo oddati pooblastilo ob prihodu na skupščino.
Pooblastilo mora biti overjeno pri notarju.
7. Glasovanje: javno.
8. Sklepčnost: če ni sklepčnosti, se skupščina preloži za 1 uro, ko se ponovno sestane in sklepa ne glede na višino zastopanega
kapitala.
ISA Bled d.d.
uprava
Ob-30147/07
Na podlagi 22. člena Statuta Komunale komunalnega podjetja Nova Gorica d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, uprava in
nadzorni svet sklicujeta
14. redno skupščino
družbe Komunala komunalno podjetje
Nova Gorica d.d.,
ki bo v torek, dne 11. 12. 2007, s pričetkom ob 15. uri, na sedežu družbe, Cesta
25. junija 1 v Novi Gorici, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.
Skupščina se seznani, da skupščini
predseduje predsednik skupščine Djurdjević Miodrag.
Skupščina se seznani, da seji skupščine
prisostvuje notarka Zdenka Gustinčič.
Predlog sklepa št. 1.: ugotovi se, da je
skupščina sklepčna.
2. Imenovanje preštevalcev glasov na
skupščini.
Predlog sklepa št. 2:
Za preštevalce glasov se imenujejo:
– Skvarča Oskar,
– Rijavec Silvan,
– Murovec Damijana.
3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo na sedežu podjetja, Cesta 25. junija 1, v Novi Gorici.

Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, z vsemi
prilogami k posamezni točki dnevnega reda,
bo na voljo na sedežu družbe vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine do dneva
skupščine od 10. do 12. ure v sobi št. 6
– tajništvo direktorja.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi sklepov in gradiva za skupščino podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda,
oziroma nasprotne predloge k predlaganim
sklepom dnevnega reda. Skladno s 300.
členom ZGD-1 morajo biti predlogi pisni in
utemeljeni.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnicami.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 16. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda skupščine pisno sporočijo družbi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Komunala Nova Gorica d.d.
direktor
Andrej Miška, univ. dipl. inž. grad.
predsednik nadzornega sveta
Zlatko Martin Marušič
Št. 1-11704
Ob-30148/07
Na podlagi 11. in 16. člena Statuta družbe Varstroj, Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava družbe Varstroj, d.d., Industrijska
ulica 4, Lendava
17. skupščino
družbe Varstroj d.d.,
ki bo v četrtek, 13. 12. 2007, ob 9. uri, v
sejni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).
Predlog uprave in nadzornega sveta: za
predsednika se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalca glasov pa
osebi, ki ju predlaga uprava. Skupščini bo
prisostvovala vabljena notarka mag. Romana Gajšek.
2. Sprememba statuta družbe.
Predlog uprave in nadzornega sveta:
skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
3. Seznanitev z odstopom članice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog nadzornega sveta: ugotovi se,
da je članica nadzornega sveta Eva Kranjc
podala odstopno izjavo, na podlagi katere ji
preneha mandat članice nadzornega sveta
31. 1. 2008, in se glede na navedeno za
novega člana nadzornega sveta izvoli novi
član nadzornega sveta, ki ga predlagajo delničarji. Novi član se imenuje za mandatno
obdobje 6 let od 1. 2. 2008 do 1. 2. 2014.
4. Razveljavitev sklepa predhodne skupščine.
Predlog večinskega delničarja Clarinos,
d.o.o.: prva točka sklepa, ki je bil sprejet
pri drugi točki dnevnega reda skupščine
družbe Varstroj, d.d., dne 31. 8. 2007 in
ki se glasi: »Bilančni dobiček družbe, ki na
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dan 31. 12. 2006 znaša 65.121.479,67 SIT,
ostane nerazporejen.«, se razveljavi.
5. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog večinskega delničarja Clarinos,
d.o.o.: bilančni dobiček družbe, ki na dan
31. 12. 2006 znaša 65.121.479,67 SIT oziroma 271.747,12 EUR, se v znesku 0,40
EUR bruto pomnoženo s številom delnic,
ki so upravičene do dividende, uporabi za
izplačilo dividend, preostanek pa ostane nerazporejen.
Do dividende so upravičeni delničarji po
stanju njihovih delnic na dan zasedanja te
skupščine. V skladu z ZGD-1 do dividend
niso upravičene lastne delnice.
Družba izplača dividende v roku 8 dni od
sprejema tega sklepa.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na tretji dan pred skupščino in
katerih pisno napoved udeležbe je družba
prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za
zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarjev
(izpisek iz sodnega registra oziroma sklep
o imenovanju).
Gradivo
Celotno gradivo za skupščino, kakor tudi
obrazložitev sklepov skupščine je na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe
Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, Lendava,
od sklica skupščine do dneva skupščine od
9. do 13. ure.
Varstroj d.d., Lendava
predsednik uprave: mag. Drago Šulek
član uprave: Matjaž Vnuk
Ob-30149/07
Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah in določil Statuta družbe Finira, d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Finira, ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v kraju sedeža družbe v Ljubljani,
dne 14. 11. 2007, ob 13. uri, v sejni sobi na
naslovu Štefanova ulica 13a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa delničarja: za predsednika skupščine se imenuje Damjana Beliča.
Za preštevalko glasov se imenuje Andrejo Krebs. Seji bo prisostvoval notar Miro
Bregar.
2. Odločanje o umiku delnic z organiziranega trga.
Predlog sklepa delničarja:
Delnice izdajatelja Finira, d.d., Ljubljana
z oznako FIRR se umaknejo s prostega trga
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d.,
Ljubljana.
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnica
za denarno odpravnino v višini 7,51 EUR za
eno delnico.
Izjava družbe Finira, d.d. Ljubljana v povezavi z umikom delnic s prostega trga Lju-

bljanske borze vrednostnih papirjev, d.d.,
Ljubljana:
Družba Finira, d.d., Ljubljana v skladu s
101. členom Zakona o finančnih instrumentih (ZTFI) in tretjim odstavkom 648. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
izjavlja, da bo vsem delničarjem družbe Finira, d.d., Ljubljana, ki bodo na seji skupščine Finira, d.d., Ljubljana dne 14. 11. 2007
nasprotovali umiku delnic z oznako FIRR
izdajatelja Finira, d.d., Ljubljana s prostega
trga, z zapisnikom skupščine ponudila prevzem delnic z oznako FIRR proti primerni
denarni odpravnini v višini 7,51 EUR za eno
delnico.
Število delnic in glasovalne pravice
Skupno število izdanih delnic družbe je
2.470.000, vsaka delnica ima na skupščini
družbe en glas.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so na dan 11. 11. 2007 vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana. Delničar, ki ima pravico do udeležbe
na skupščini, se lahko udeleži skupščine in
uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnem skupščine prijavi svojo
udeležbo na skupščini družbi.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za
uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno. Delničar
mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz sodnega registra. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
poslovnih prostorih družbe, Štefanova ulica
13a, Ljubljana.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Štefanova ulic
13a, Ljubljana (v tajništvu uprave) od objave tega sklica, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Finira, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Primožič
Ob-30168/07
Na podlagi 7.3 točke Statuta družbe A1,
investicijsko upravljanje, d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93 in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
sklicuje
3. izredno skupščino
družbe A1, investicijsko upravljanje,
d.d., Ljubljana, Vodovodna cesta 93,
ki bo 10. 12. 2007, ob 12. uri, na sedežu
družbe na Vodovodni cesti 93 v Ljubljani ter
predlaga naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Dušan Kecman iz Ljubljane.
Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Uvedba kosovnih delnic in prehod
osnovnega kapitala na evro s spremembo
statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1. Oblikujejo se kosovne delnice tako,
da se sedanjih 22.563 delnic z nominalno
vrednostjo 54.000 SIT/delnica nadomesti s
22.563 kosovnih delnic, ki jim pripada sorazmerni delež v osnovnem kapitalu družbe.
2. Po metodi iz drugega odstavka
693. člena ZGD-1 se izvede prehod osnov-
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nega kapitala na evre tako, da znaša
5.084.301,45 EUR.
3. Spremeni se prvi odstavek točke 4.1
Statuta družbe, tako da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
5.084.301,45 EUR in je razdeljen na 22.563
navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki se ne glasijo na nominalni znesek in
imajo vsaka enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo
se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za člane upravnega odbora se za mandatno obdobje 6 let
izvolijo: Franc Jakša, Aleš Bešter, Primož
Butinar, Bojan Šefman, Robert Vuga.
5. Določitev skupnega letnega zneska
plačil za delo in delovno uspešnost članov
upravnega odbora.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Znesek letnih bruto izplačil za osnovno
plačo in stimulacijo članov UO, v zvezi z
nalogami UO, sme znašati največ 1% od kapitala A1 d.d. na začetku obračunskega obdobja, korigiran za razlike med knjigovodsko
vrednostjo naložb in kapitali odvisnih družb
na zaključku obračunskega obdobja in čistega poslovnega izida matične družbe.
Sklep o znesku letnih bruto izplačil za
osnovno plačo in stimulacijo velja za obdobje od sprejema sklepa do sprejetja drugega
sklepa.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo, bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Ljubljani, Vodovodna cesta 93, vsak delovni dan od prvega
naslednjega delovnega dne od dne objave
sklica od 8. do 12. ure. Besedilo sprememb
statuta je objavljeno tudi na spletni strani
družbe www.a-1.si.
A1, investicijsko upravljanje, d.d.
uprava družbe: Franc Jakša
Ob-30169/07
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 6.3. in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe
sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Alpetour Potovalna
agencija d.d. Kranj,
ki bo v ponedeljek, dne 10. 12. 2007, ob
12. uri, na sedežu družbe v Kranju, Mirka
Vadnova 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov ter seznanitev
skupščine s prisotno notarko.
Predlog sklepa:
1.1. Za predsednika skupščine se imenuje Janez Hočevar, za preštevalca glasov se
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imenujeta Tomaž Medja in Katja Pristavec
ter seznani skupščino s prisotno notarko
Marjana Tičar Bešter.
2. Spremembe in dopolnitve statuta v
zvezi z odobrenim kapitalom, izključitev
prednostne pravice do novih delnic dosedanjih delničarjev in druge spremembe in
dopolnitve statuta.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina družbe sprejme spremembo statuta v zvezi z odobrenim kapitalom, in sicer tako, da se:
Statut družbe v podpoglavju Povečanje
in zmanjšanje osnovnega kapitala, ki spada
v poglavje 3 (tri) Osnovni kapital dopolni z
novo določbo pod zaporedno številko 3.11
(tri.enajst) glasi:
»Uprava družbe je pooblaščena, da v roku
5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register s soglasjem nadzornega
sveta poveča osnovni kapital iz sedanjih
3.220.088,47 EUR za največ 1.610.044,23
EUR, tako da po povečanju osnovni kapital
znaša največ 4.830.132,70 EUR.
Povečanje osnovnega kapitala se lahko
izvede z izdajo novih delnic za stvarne ali
denarne vložke, kar predstavlja odobreni kapital. Nove delnice se izdajo ob predhodno
podanem soglasju nadzornega sveta.
Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta dosedanjim delničarjem v
celoti izključi prednostno pravico do novih
delnic.
O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za
izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora
za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi
statut družbe, tako da se določbe statuta
ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi
povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«
2.2. Skupščina družbe sprejme še naslednjo spremembo in dopolnitev statuta,
tako da se:
Statut družbe v poglavju 5 (pet) Nadzorni svet, v določbi 5.1 (pet.ena) spremeni
in glasi:
»Nadzorni svet šteje 5 (pet) članov. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s statutom določeno drugače.«
2.3. Na podlagi zgoraj sprejetih sklepov
se izdela čistopis statuta.
3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1. Za novega člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje 4 let imenuje
Žarko Ždralič. Štiriletni mandat prične teči z
dnem imenovanja na skupščini in preneha
4. 7. 2010.
Delničarjem je gradivo, vključno s spremembami in dopolnitvami statuta, poročilom
uprave o utemeljenih razlogih za izključitev
prednostne pravice do novih delnic dosedanjih delničarjev ter utemeljitev predloga
za sprejemanje sklepov na vpogled v tajništvu uprave družbe, Mirka Vadnova 8, Kranj,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure od dneva objave do dneva skupščine. Gradivo je
na vpogled tudi na spletnih straneh družbe
www.alpetour.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe,
ki se vodi v centralnem registru nematerializi-
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ranih vrednostnih papirjev pri KDD v Ljubljani
na dan 2. 12. 2007, oziroma njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci. Delničar, njegov
pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko
udeleži skupščine in uresničuje glasovalno
pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil
družbi najmanj 3 dni pred skupščino. Prijava
naj vsebuje ime, priimek in naslov delničarja,
če se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, pa tudi
originalno pisno pooblastilo oziroma pravni
naslov za zastopanje. Predlagatelja sklepov
k točkam 1. in 2. sta uprava in nadzorni svet,
predlagatelj sklepa k točki 3. dnevnega reda
pa je nadzorni svet.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
pozivamo vse delničarje oziroma njihove
pooblaščence ali zastopnike, da se zglasijo
v prostorih družbe pri preštevalcih glasov
vsaj pol ure pred začetkom skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Alpetour, Potovalna agencija d.d.
uprava družbe
Ob-30230/07
Uprava družbe sklicuje na zahtevo
delničarja Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, 
Kamnik
13. skupščino
družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
ki bo v petek dne 14. 12. 2007, ob 15. uri,
v poslovni stavbi, Fužine 9 v Kamniku.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in imenovanje
organov skupščine.
2. Vložitev tožbe za povrnitev škode.
3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje posebnega revizorja.
5. Predložitev konsolidirane bilance
družbe Skupina KIK Kamnik d.d. za leto
2005 in leto 2006.
6. Uporaba bilančnega dobička oziroma
pokrivanje izgube za družbo Skupina KIK
Kamnik d.d. za leto 2006 ter razrešnica nadzornega sveta in uprave za leto 2006.
7. Skupščini bo prisostvoval notar Stane
Krainer.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
objavlja tudi nasprotne predloge delničarja
Equity d.o.o., Žebljarska pot 5, Kamnik in
Condor d.d., Lamutova 16, Ljubljana, ki se
dodajo k dnevnemu redu skupščine.
8.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
8.2. Imenujejo se organi vodenja skupščine in preštevalci glasov po predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity d.o.o.
9.1. Skupščina družbe ugotavlja, da je
ob prodaji nepremičnin družbe v velikosti
329.318 m² in 17.770 m² družbi Iskra Mehanizmi d.d., ki se je zgodila 28. 12. 2004,
družbi nastala škoda v višini 13.999.790
EUR. Zaradi tega skupščina družbe sprejme odločitev, da se proti članom uprave
in nadzornega sveta družbe Skupina KIK
Kamnik d.d., ki so sprejeli odločitev o prodaji nepremičnin, ter družbi Iskra Mehanizmi
d.d. vloži tožba, s katero se bo uveljavljalo
povračilo škode v višini 13.999.790 EUR
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od
28. 12. 2004 dalje.
9.2. Za posebnega zastopnika družbe za
vložitev tožbe proti članom uprave in nad-

zornega sveta iz prejšnje točke se imenuje
Marka Smoleta, Lamutova 16, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal družbo v postopkih proti
članom uprave in nadzornega sveta.
10.1. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. z dnem zasedanja te skupščine odpokliče sledeče člane
nadzornega sveta:
– Franc Gliha,
– Jure Prebil,
– Franc Kristan.
10.2. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta z dnem
zasedanja te skupščine imenuje nove člane
nadzornega sveta:
– Marko Smole,
– Aleš Erbežnik,
– Ferdinand Šegš.
11.1. Skupščina družbe se seznani s poročilom posebnega revizorja, ki je preveril
posle uprave družbe, ki so vezani na prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih
dogodkov s temi sredstvi od leta 2002 do
vključno leta 2007.
11.2. Skupščina družbe imenuje posebnega revizorja z nalogo preveriti posle družbe:
– posle uprave družbe, ki so vezani na
prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja poslovnih dogodkov s temi sredstvi od leta
2002 do vključno septembra 2007, zlasti vse
posle uprave družbe o prodaji nepremičnin
družbe družbi Iskra Mehanizmi d.d.,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinski družbi KIK
Kemijska industrija Kamnik d.o.o., v okviru
katere naj se ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov
delež v celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu poslovnih deležev družbe v hčerinskih družbah
Plastika d.o.o. v stečaju in Probio d.o.o.
oziroma KIK Plastika d.o.o., v okviru katere
naj se ugotovi zlasti vrednost poslovnih deležev, ki so bili preneseni, in njihov delež v
celotnem premoženju družbe,
– posle uprave družbe o prenosu dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v stečaju na
družbo KIK Plastika d.o.o. oziroma Probio
d.o.o., v okviru katere naj se ugotovi zlasti poštena tržna vrednost dejavnosti pro
izvodnje plastičnih izdelkov, pogodb, ki jih
je družba Plastika d.o.o. v stečaju imela
sklenjene s svojimi partnerji, vrednost tehnologije, opreme in znanja zaposlenih, ki so
bili neodplačno preneseni, in njihov delež v
celotnem premoženju družbe.
11.3. Za posebnega revizorja z nalogo
iz prejšnje točke se imenuje revizorja po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
12. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh delničarjem predloži
konsolidirano bilanco uspeha in stanja družbe za leto 2005 in 2006.
13. Nadzornemu svetu in upravi družbe
se za leto 2006 ne podeli razrešnica.
14. Skupščini bo prisostvoval notar po
predlogu delničarjev Condor d.d. in Equity
d.o.o.
15. Ker je bil prenos poslovnih deležev
družbe v družbah KIK Kemijska industrija
Kamnik d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in
Probio d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter
dejavnosti družbe Plastika d.o.o. v nasprotju z določbo 330. člena ZGD-1, se upravi
družbe naloži, da mora izvesti vse potrebne
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ukrepe, vključno z morebitnimi tožbami, da
se bo zagotovilo vračilo poslovnih deležev
v družbah KIK Kemijska industrija Kamnik
d.o.o., Plastika d.o.o. v stečaju in Probio
d.o.o. oziroma KIK Plastika d.o.o. ter dejavnosti družbe Plastika d.o.o. in vzpostavilo zakonito stanje. Prav tako mora uprava
družbe izvesti vse potrebne ukrepe, vključno
z morebitnimi tožbami, da se bo zagotovilo
vračilo nepremičnin, ki so bile s pogodbo z
dne 28. 12. 2004 prenesene na Iskro Mehanizmi d.d.
16. Skupščina družbe Skupina KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. naloži upravi
družbe, da v 30 dneh:
– delničarjem predloži poročilo o pošteni
vrednosti oziroma vrednotenju premoženja
družbe, ki ga bo izdelal sodno zapriseženi
cenilec finančnih sredstev, ter
– izda in izroči Klirinško depotni družbi
nalog za izdajo nematerializiranih vrednostnih papirjev, na podlagi katerega bo Klirinško depotna družba v centralni register
vpisala podatke o bistvenih sestavinah vseh
delnic družbe in delnice družbe vpisala na
račune njihovih imetnikov.
Na predlog uprave družbe Skupina KIK
Kamnik d.d. pa se predlaga dopolnilna točka
dnevnega reda:
Sklep:
17. Ugotovi se v kateri fazi je kazenska
ovadba proti Marku Smoletu in firmi Equity
d.o.o., ki govori o odtujitvi 6,5 mio EUR premoženja firme Skupina KIK Kamnik d.d.
Upravo se zadolži, da urgira pri pristojnih organih, da se postopek po tej kazenski
prijavi čim prej zaključi. Ta odsvojitev je ena
temeljih osnov, da ima Skupina KIK Kamnik
d.d. dolgoletne likvidnostne in razvojne probleme.
Uprava družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Št. 057
Ob-30234/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. člena Statuta družbe KAM-BUS, d.d. Kamnik, uprava družbe
sklicuje
13. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik,
ki bo v torek, 11. decembra 2007 ob
13. uri na sedežu družbe KAM-BUS, d.d.
Kamnik, industrijska cona Perovo 30, ob
kamniški obvoznici, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Boris Premk,
– za preštevalki glasov Mojca Kern in
Mojca Jašič,
– seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože
Rožman.
2. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe.
Na predlog nadzornega sveta, skupščina
sprejme naslednji sklep:
Na podlagi pisnih odstopnih izjav se z
dne 11. 12. 2007 razrešita dosedanja člana
nadzornega svet – predstavnika kapitala:
Žarko Ždralič in Uroš Janževič.
Za nova člana nadzornega sveta – predstavnika kapitala se z dne 11. 12. 2007 za
mandatno dobo štirih let izvolita: Ekart Anton, Ivanka Zupančič Gaber.

3. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Na predlog nadzornega sveta, skupščina
sprejme naslednji sklep:
Določi se sejnina članom in predsedniku
nadzornega sveta za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta družbe v višini 200
EUR za predsednika in 150 EUR za vsakega člana nadzornega svet v neto znesku.
S tem sklepom se nadomesti sklep št. 10
skupščine delničarjev družbe z dne 22. 7.
1996.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zasedanjem skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino, v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Vsak delničar lahko pri predlaganih
sklepih pri posameznih točkah dnevnega
reda poda razumno utemeljene nasprotne
predloge. Če bo delničar nasprotni predlog
vložil v roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo nasprotni predlog objavila uprava na
stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik,
»za 13. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 14. uri, na
istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina
veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktorica družbe
Sonja Zore
Ob-30235/07
Na podlagi določb ZFPPod, poročila
uprave o zagotovitvi kapitalske ustreznosti,
mnenja NS k poročilu, nadzorni svet družbe
na temelju izrecne določbe četrtega odstavka 281. člena ZGD-1, sklicuje
9., izredno, skupščino
družbe Sinfonika d.d., Trzin,
ki bo dne 19. 12. 2007 ob 11. uri v Konferenčni dvorani poslovne stavbe BIRING
(2. nadstropje) na naslovu Motnica 9, 1236
Trzin.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko
glasov se izvoli Nina Banko. Skupščini bo
prisostvoval vabljeni notar Andrej Škrk.
2. Predstavitev poročila uprave o zagotavljanju kapitalske ustreznosti in mnenja
nadzornega sveta družbe k poročilu.
Skupščina družbe se seznani s poročilom uprave in mnenjem nadzornega sveta.
3. Predstavitev morebitno prispelih ponudb potencialnih investitorjev in njihovih
pogojev.
Skupščina družbe se seznani s pogoji
morebitno prispelih ponudb.
4. Predstavitev pogledov delničarjev
družbe na nastalo situacijo, njihove namere glede glasovanja k nadaljnjim točkam
dnevnega reda ter namere izvedbe vplačil,
mnenja glede prispelih ponudb ter morebitni
predlogi rešitev.
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Skupščina se seznani z videnjem posameznih delničarjev družbe.
5. Povečanje
osnovnega
kapitala
družbe.
Predlog sklepa:
Na podlagi določb statuta družbe v zvezi
z določbami ZGD-1 o rednem, efektivnem
povečanju osnovnega kapitala družbe se:
Osnovni kapital družbe Sinfonika
d.d., Trzin poveča iz 104.229,15 EUR za
850.680,00 EUR na 954.909,15 EUR z izdajo skupno 204.000 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj z že
izdanimi delnicami (z oznako SIFR) tvorijo
isti razred. Povečanje osnovnega kapitala
se izvede z vplačilom (v denarju) emisijske
vrednosti na eno delnico v znesku 19,40
EUR oziroma v skupni emisijski vrednosti
3.957.600,00 EUR. Pri povečanju osnovnega kapitala se upošteva prednostna pravica
obstoječih delničarjev družbe do vpisa novih
delnic v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi
deleži v osnovnem kapitalu družbe, vendar
po naslednjem natančnejšem postopku.
Uprava družbe bo pozvala vse delničarje
družbe na dan skupščine, da v roku petih
dni, od poziva uprave, uveljavijo prednostno
pravico do novih delnic, tako da s pisno
izjavo na sedežu družbe vpišejo in vplačajo nove delnice v sorazmerju z obstoječim
deleži v osnovnem kapitalu. Uprava družbe bo v primeru, ko obstoječi delničarji ne
vpišejo in vplačajo vseh delnic, k vpisu in
vplačilu preostanka delnic ponovno pozvala
tiste delničarje, ki so v prvem krogu izkoristili
prednostno pravico, in sicer tako, da bodo ti
lahko vpisali preostale delnice v sorazmerju
z vplačili iz prvega kroga.
Če delničarji družbe tudi v drugem krogu
ne bi vplačali celotne emisijske vrednosti
lahko uprava družbe ob upoštevanju zakonskih določb morebitne preostale delnice
ponudi zainteresiranim tretjim osebam.
Vse delnice morajo biti ob nakupu vplačane v celoti, do celotne emisijske vrednosti. Celoten osnovni kapital družbe je po
povečanju razdeljen na skupno 228.995,00
kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe,
pri čemer pripada posamezni kosovni delnici
v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša zaokroženih 4,17
EUR na delnico.
6. Razrešitev in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe Sinfonika d.d.
Predlog sklepa nadzornega sveta: zaradi
podanih odstopnih izjav članov dosedanjega
nadzornega sveta družbe, ki so dane pod
odložnim pogojem, da skupščina družbe
ne izglasuje dokapitalizacije v taki višini, ki
odpravlja kapitalsko neustreznost družbe,
se razrešijo iz funkcije člana nadzornega
sveta družbe vsi dosedanji člani. Namesto
njih se za nove člane nadzornega sveta
imenujejo Danica Hadalin, Bojana Vinkovič,
Boris Hadalin, Stane Ficko. Za predstavnika
delavcev NS predlaga v imenovanje Rudi
Florjančič in Darja Mihevc. Novim članom
nadzornega sveta začne 4 letni mandat teči
z dnem imenovanja.
7. Imenovanje posebnega revizorja za
opravo revizije povečanja osnovnega kapitala družbe v zadnjih 5-ih letih teh poslov.
Predlog sklepa delničarjev:
Za revizijo poslov v zvezi s povečanjem
osnovnega kapitala družbe se imenuje revizijska družba Plus revizija, d.o.o., Špruha
19, 1236 Trzin.
Kolikor bo skupščina ugotovila, da je kot
posledica kršitve dolžnosti članov organov
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vodenja ali nadzora prišlo do oškodovanja
družbe Sinfonika d.d., se zoper odgovorne
osebe sproži odškodninska tožba ter poda
kazenska ovadba. Kolikor bo potrebno tožbo vložiti zoper osebo, ki na dan odločanja
skupščine še vedno opravlja vlogo direktorja oziroma člana nadzornega sveta družbe
se za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka
kot posebni zastopnik pooblašča odvetniška
družba Čeferin o.p., d.n.o.
8. Imenovanje posebnega revizorja za
opravo revizije vseh poslov, sklenjenih med
povezanimi osebami in transfernih cen.
Predlog sklepa delničarjev: za revizijo
poslovanja družbe med povezanimi osebami se imenuje revizijska družba Plus revizija, d.o.o., Špruha 19, Trzin. Kolikor bo
skupščina ugotovila, da je kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja ali
nadzora prišlo do oškodovanja družbe Sinfonika d.d., se zoper odgovorne osebe sproži odškodninska tožba ter poda kazenska
ovadba. Kolikor bo potrebno tožbo vložiti
zoper osebo, ki na dan odločanja skupščine
še vedno opravlja vlogo direktorja oziroma
člana nadzornega sveta družbe se za vložitev tožbe iz prejšnjega odstavka kot posebni
zastopnik pooblašča odvetniška družba Čeferin o.p., d.n.o.
Gradivo
Utemeljitev predlogov, poročilo uprave
o odpravi kapitalske neustreznosti, mnenje
nadzornega sveta o poročilu uprave, odstopne izjave članov NS družbe ter vse drugo
morebitno gradivo k sklicu te skupščine je
vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Sinfonika d.d. vsak delovni dan od
10. do 12. ure.
Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini, imajo tisti delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini pismeno prijavijo družbi
vsaj tri delovne dni pred skupščino, to je do
vključno 14. 12. 2007.
Zaradi potreb identifikacije upravičencev
do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje
svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki
se skupščine udeleži pravočasno. V ta namen bo prostor zasedanja skupščine odprt
30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Sinfonika d.d., Trzin
Borut Ošabnik
predsednik nadzornega sveta
Ob-30237/07
Na podlagi 30. člena Statuta POM-INVEST, d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami
in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) ter
na zahtevo POMHOLD, d.o.o., Cankarjeva ulica 6, Maribor (v nadaljevanju: POMHOLD, d.o.o. ali glavni delničar) uprava
družbe POM-INVEST, d.d., Cankarjeva ulica
6, Maribor (v nadaljevanju: POM-INVEST,
d.d., ali družba) sklicuje
skupščino
delničarjev družbe POM-INVEST, d.d.,
ki bo dne 10. 12. 2007, z začetkom ob 9.
uri, v konferenčni dvorani Hotela Piramida,
Ulica Heroja Šlandra 10, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta na predlog glavnega delničarja POMHOLD, d.o.o.: za predsednika skupščine se
izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak,
za preštevalko glasov pa Neli Hochegger.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta na predlog glavnega delničarja POMHOLD, d.o.o.:
Iz družbe POM-INVEST, d.d. se izključijo
vsi manjšinski delničarji družbe na način,
da se njihove delnice za plačilo primerne
denarne odpravnine prenesejo na glavnega
delničarja družbo POMHOLD, d.o.o., Cankarjeva ulica 6, Maribor (v nadaljevanju:
glavni delničar).
Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Poslovodstvo glavnega delničarja bo
na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register, pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana podalo nalog in sklenilo ustrezno
pogodbo za prenos delnic izdajatelja z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
Glavni delničar je dolžan najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o
prenosu delnic v sodni register manjšinskim
delničarjem plačati denarno odpravnino v
znesku 550,00 EUR za vsako delnico, ki se
bo prenesla na glavnega delničarja.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo
pravno dejstvo vpisano na presečni dan za
izbris te pravice oziroma pravnega dejstva
iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.
l. RS, št. 23/99 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZNVP);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenose
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
V skladu s tem sklepom se na glavnega
delničarja ne prenesejo lastne delnice družbe POM-INVEST, d.d. in družba POM-INVEST, d.d. ni upravičena do primerne denarne odpravnine v skladu s tem sklepom o
izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Delničar, ki se želi udeležiti skupščine,
mora svojo udeležbo na skupščini pismeno
prijaviti tako, da uprava prejme prijavo najpozneje 3 dni pred skupščino. Delničarjev
pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
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
Celotno gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine dalje na vpogled na
sedežu družbe POM-INVEST, d.d., Cankarjeva ulica 6, Maribor, v času od 9. do
12. ure.
Ostale informacije v skladu s 130. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov
POM-INVEST, d.d. ima na dan sklica
skupščine izdanih 22.790 kosovnih navadnih delnic z glasovalno pravico, od katerih
je 2.152 lastnih delnic.
Delničarjem je obrazec prijave in pooblastila za zastopanje na skupščini dostopen
na spletni strani www.pom-invest.si.
Objava na spletni strani
Navedeni sklic skupščine bo od 7. 11.
2007 do dneva skupščine objavljen na spletni strani www.pom-invest.si.
POM-INVEST
družba za investiranje d.d.
direktor
Ivan Vizjak

Razširitve dnevnih redov
Ob-30184/07
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na zahtevo in predlog družbe Infond Holding d.d., Titova cesta 2, 2000 Maribor, ki je lastnica 58,58%
delnic družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica,
glavni direktor družbe Iskra Mehanizmi d.d.,
Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, objavljam
razširitev dnevnega reda 13. seje skupščine družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica ki
je sklicana za dne 4. 12. 2007, s pričetkom
ob 13. uri, na sedežu družbe, z naslednjima
točkama dnevnega reda:
4. Odprodaja vrednostnih papirjev in poslovno nepotrebnih nepremičnin.
Predlog sklepa: skupščina družbe Iskra
Mehanizmi d.d., Lipnica, nalaga upravi družbe, da za razrešitev tekočih likvidnostnih
težav in za razdolžitev družbe, odproda še
preostale obveznice družbe Opalit d.d., Ljubljana, v vrednosti 1.350.000,00 EUR in da
odproda vse poslovno nepotrebne nepremičnine, ki so v njeni lasti. Nepremičnine se
proda po tržni ceni, ki pa ne sme biti nižja od
njihove knjigovodske vrednosti.
5. Dokapitalizacija družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica.
Predlog sklepa: skupščina družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica sprejme sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica za vrednost 3.000.000,00 EUR z izdajo dodatnih
150.000 delnic družbe. Število delnic družbe
po dokapitalizaciji znaša 349.513. Cena delnice za potrebe dokapitalizacije se določi v
vrednosti 20,00 EUR za delnico. Prednostna
pravica obstoječih delničarjev do vpisa in
prevzema novih delnic se izključi.
Gradivo
Zahteva in predlog delničarja z utemeljitvijo glasovalnega predloga sklepa je od
dneva te objave do dneva skupščine na
vpogled v prostorih uprave Iskra Mehanizmi
d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245 Kropa, vsak
delavnik od 9. do 11. ure.
Iskra Mehanizmi d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
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Zavarovanja terjatev
SV 784/07
Ob-30426/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 784/07,
opr. št. DK 20/07 z dne 6. 11. 2007, je bila
nepremičnina - poslovni prostor v skupni izmeri 70 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu
Gimnazijska cesta 22 a, Trbovlje, stoječi na
parc. št. 268/41, k.o. Trbovlje, vl. št. 1021,
last zastavitelja Bravec Zorana, EMŠO
2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje, do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 478-128/2006 0300 31 z dne
2. 10. 2006, sklenjene z Občino Trbovlje,
kot prodajalko in Bravec Zoranom, EMŠO
2810963500113, stan. Vreskovo 100, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnice NLB Banke Zasavje d.d., Trg revolucije
25 c, Trbovlje, matična številka 5026091,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
90.000,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 257/2007
Ob-30427/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Persea
Cetin iz Mozirja, opr. št. SV – 257/2007 z
dne 6. 11. 2007, je bilo stanovanje številka 5 v 3. nadstropju, na naslovu Na trgu
12, pošta Mozirje, stanovanje se nahaja v
stavbi, stoječi na par. št. 7/8, vpisani pri vl.
št. 145, k.o. Mozirje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih,
napravah in s pripadajočim funkcionalnim
zemljiščem stanovanjske hiše na naslovu
Na trgu 12, Mozirje, ki je v lasti kreditojemalca in zastavitelja Sarić Draga, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 10. 2007,
sklenjene med Občino Mozirje in Sarić Dragom, zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 27.000,00 EUR, s končnim rokom
vračila 20. 7. 2023 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrierte Genossenschaft mit beschrankter
Haftung, A 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653, do celotnega
poplačila terjatve.
SV 794/07
Ob-30432/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 794/07 z dne 6. 11. 2007,
je enosobno stanovanje s kabinetom št. 10,
ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala
Tita 10, stoječe na parc. št. 348/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 40,44 m2, last zastaviteljev Mirela Bešića, Kranj, Begunjska ulica
6 in Anele Djulkić, Jesenice, Ulica Franca
Benedičiča 2, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 5. 11. 2007 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 6. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Admirjem Bešićem, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 70.500,00 CHF s pripadki.

SV 341/2007
Ob-30433/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 341/2007 z dne
30. 10. 2007, je poslovni prostor – lokal številka 3, v skupni izmeri 44,60 m2, ki se nahaja v objektu »A« PSC Duplek, Cesta k Dravi
8, Spodnji Duplek, ki stoji na parceli številka
354/8, pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku številka 788, katastrska občina Spodnji
Duplek, katerega lastnik je Simon Krepek,
EMŠO 1810976500739, stanujoč Dvorjane
101, 2241 Spodnji Duplek, do celote, na
podlagi originalne overjene kupoprodajne
pogodbe z dne 5. 9. 2007, zastavljeno v korist NLB Leasing Maribor d.o.o., Titova cesta 2A, Maribor, matična številka 5968321,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 49.666,11 EUR s pripadki.
SV 1844/2007
Ob-30434/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 1844/2007
z dne 2. 11. 2007, so bile nepremičnine, in
sicer:
– številka 15 – poslovni prostori v medetaži v izmeri 113,57 m2, ki se vodi kot glavna
nepremičnina,
– številka 17 – kletni prostori v izmeri
121,93 m2,
– številka 18 – kletni prostori v izmeri
72 m2,
– številka 16 – pisarne v izmeri 70 m2, v
pritličju poslovne stavbe,
– številka 13 – lokal »Ribarnica« v pritličju v izmeri 84,02 m2,
– številka 14 – bife v pritličju v izmeri
60,69 m2,
ki se vsi nahajajo v poslovni stavbi na
naslovu Partizanska cesta 6 v Mariboru, stoječi na parcelah številka 1243/1 in 1243/7,
pripisanih pri vložni številki 674, katastrska
občina Maribor-Grad, ki so last zastavitelja
Moje nepremičnine d.o.o., matična številka 2271184, s sedežem Partizanska cesta
006, 2000 Maribor, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2007,
sklenjene s prodajalko Zvezo zadrug z.o.o.,
Partizanska cesta 006, Maribor, in zemljiško
knjižnega dovolila z dne 23. 10. 2007, zastavljene v korist upnice UniCredit Banke
Slovenije d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve upnice napram dolžniku
Moje nepremičnine d.o.o., Partizanska cesta 006, 2000 Maribor, matična številka
2271184, v višini 920.000,00 CHF s pripadki
oziroma v euro protivrednosti po prodajnem
podjetniškem tečaju upnice na dan plačila,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
dne 31. 10. 2022.
SV 708/2007
Ob-30435/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 708/2007
z dne 30. 10. 2007, je bila nepremičnina,

stanovanje št. 02 v II. nadstropju v izmeri
53,95 m2, s pripadajočo kletjo, v stanovanjski stavbi Vitanje 116, sedaj Na vasi 11 A,
3205 Vitanje, stoječi na parc. št. 54/2, ki je
vpisana pri vl. št. 210, k.o. Vitanje, katere
je lastnik Jakob Martin, na podlagi kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 680/2007,
z dne 18. 10. 2007 overjene pod opr. št.
OV 1443/2007 z dne 19. 10. 2007 in dodatka
k njej, opr. št. SV 680/2007-01 z dne 22. 10.
2007, overjenega pod opr. št. OV 1451/2007
z dne 22. 10. 2007, vse pri notarju Marguč
Urošu v Slovenskih Konjicah, sklenjenih s
prodajalcem Rotovnik Matejem, kupoprodajne pogodbe z dne 24. 11. 1998, overjene
pod opr. št. OV 45/99 z dne 7. 1. 1999, pri
notarju Marguč Francu v Slovenskih Konjicah, sklenjene med Pačnik Robertom in
Pačnik Ido, kot prodajalcema in Rotovnik
Matejem, kot kupcem, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-119/91-7
z dne 18. 11. 1991, overjene pod opr. št.
OV 1750/94, dne 13. 12. 1994, pri TS v Celju, Enoti v Slovenskih Konjicah, sklenjene
med Pačnik Robertom in Pačnik Ido, kot
kupcema in prodajalko Občino Slovenske
Konjice, zastavljena v korist Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka 5026121 v znesku a) 30.850,00 CHF
in b) 50.000,00 CHF, z vsemi obrestmi in
pripadki.
SV 710/2007
Ob-30436/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 710/2007
z dne 30. 10. 2007, je bila nepremičnina,
dvosobno stanovanje s kuhinjo, kopalnico,
straniščem in kletjo, v skupni izmeri 67 m2,
ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske
stavbe, ki stoji na parc. št. 404/10, ki je
vpisana pri vl. št. 657, k.o. Loče, na naslovu Mlače 34 a, Loče, katerega lastnica je
Javornik Viktorija, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 9. 2007, overjene pod
opr. št. OV 1427/2007 z dne 18. 10. 2007,
pri notarju Marguč Urošu v Slovenskih Konjicah, sklenjene s prodajalcem Voh Slavkom
in pravnomočne sodbe Okrajnega sodišča
v Slovenskih Konjicah z dne 20. 1. 2004,
št. P 111/2003, zastavljena v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 25.200,00 EUR,
z vsemi obrestmi in pripadki.
SV 766/07
Ob-30437/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 766/07 z dne 30. 10. 2007,
je bil poslovni prostor, ki se nahaja v objektu
»Samski dom Plavž«, Cesta maršala Tita
106, Jesenice, in sicer v pritličju v izmeri
25 m2, na parc. št. 157/3, k.o. Jesenice in
v pritličju v izmeri 45 m2, na parc. št. 157/4
k.o. Jesenice, last zastaviteljice Cvetke Kilibarde, na podlagi prodajne pogodbe št. SDP
6/2004 z dne 4. 10. 2004, zastavljen v korist
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upnice Posojilnica - Bank Borovlje-Celovec,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠO 1900650, Hauptplatz 16, A-9170
Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR s
pripadki.
SV 284/07
Ob-30438/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 284/07 z dne 1. 8. 2007,
notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca,
je bila nepremičnina – posebni del stavbe
z ident. št. 882-25-10, na naslovu Javornik
22, Ravne na Koroškem, z ident. št. 10.E stanovanje v izmeri 58,48 m2, v četrti etaži,
vpisanem v podvložek št. –/10 k.o. Ravne,
last zastaviteljice Črešnar Metke do celote,
zastavljena v korist upnice Nove KBM d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, mat. št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 34.000,00 EUR s pripadki.
SV 312/07
Ob-30439/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 312/07 z dne 5. 11. 2007, je dvosobno stanovanje št. 39, s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri 60 m2, v večstanovanjski
stavbi na naslovu Ulica Tončka Dežmana 6,
Kranj, stoječi na parc. št. 189/1, k.o. Huje,
zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve, v višini 118.000,00 CHF
z obrestno mero v višini veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne marže v višini
1,50% letno, z efektivno obrestno mero v vi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
šini 4,56% letno, po pogojih veljavnih na dan
25. 10. 2007 in ob predpostavki enkratnega
črpanja kredita, z rokom vračila v 295 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo 30. 6. 2032,
z možnostjo predčasne zapadlosti oziroma
enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v
devetnajsti točki pogodbe o dolgoročnem
deviznem kreditu v CHF, z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 317/07
Ob-30440/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
opr. št. SV 317/07 z dne 7. 11. 2007, je stanovanje št. 4 v prvem nadstropju, skupaj s
kletjo, v skupni izmeri 76,38 m2, ki se nahaja v stanovanjskem objektu Ravne 7, Tržič,
stoječem na parc. št. 392/2, k.o. Tržič, last
Nedžada in Asmire Alijagić, oba C. 1. maja
69, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10. 2007, sklenjene s prodajalko Viljemino Valjavec, Ravne 7, Tržič,
zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična št. 5446546, za zavarovanje njene
terjatve višini 100.600,00 CHF, z obrestno
mero, 12-mesečni Libor + obrestna marža v višini 1,60% letno, efektivno obrestno mero za najeti kredit v višini 4,67%
letno, z rokom vračila skupaj z obrestmi
v 360-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade v plačilo dne 30. 11.
2037, z možnostjo enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, ki so določeni v 19. točki pogodbe

o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF in
z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih banka imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 807/07
Ob-30442/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 807/07 z dne 7. 11. 2007,
je bilo stanovanje z oznako S1, ki se nahaja
v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Borovška cesta 68, Kranjska Gora,
stoječe na parc. št. 23, k.o. Kranjska Gora,
v skupni izmeri 83,55 m2, skupaj s podstrešjem v izmeri 38,00 m2, last zastavitelja Ercel-Inženiring d.o.o., na podlagi prodajne
pogodbe z dne 27. 12. 2004, sklenjene s
prodajalcem Flooring d.o.o., zastavljeno v
korist upnice Banke Celje d.d., matična številka 5026121, s sedežem v Celju, Vodnikova 2, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 141.855,38 EUR s pripadki.
SV 1625/2007
Ob-30558/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1625/2007 z dne 7. 11.
2007, je stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 0657-00537-003, v izmeri
72,99 m2, v hiši Aškerčeva 3, Maribor, ki stoji
na parceli št. 776/1, k.o. Maribor - Grad, last
Virc Dušana, stanujočega Maribor, Aškerčeva 3, do celote, na temelju prodajne pogodbe
številka 372-01-56/2009-9 z dne 2. 3. 2004,
z z.k. dovolilom številka 353-1/2007-173 z
dne 9. 10. 2007, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 30.000,00 EUR s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 156/2004
Os-30162/07
To sodišče je s sklepom St 156/2004
dne 25. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom EKO TECH, Podjetje
za ekologijo in trgovino d.o.o., Savlje 87,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2007
St 194/2005
Os-30163/07
To sodišče je s sklepom St 194/2005 dne
25. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom MF & M d.o.o. – v stečaju,
Zamostec 67, Sodražica.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2007
St 139/2006
Os-30171/07
To sodišče je s sklepom St 139/2006 dne
26. 10. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad stečajno maso dolžnika Instalaterstvo
CM Podjetje za instaliranje vodovodnih,
ogrevalnih in solarnih sistemov in trgovino d.o.o., Laze 21, Borovnica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2007
St 157/2007
Os-30172/07
To sodišče je s sklepom St 157/2007 dne
30. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Copy servis d.o.o., Zagrebška
26, Ljubljana, matična številka 5859328,
številka reg. vložka 12588900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Brane Gorše, Cesta v Gorice 8, 1000 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 14. uri, v razpravni
dvorani št. IV, v 1. nadstropju tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2007
St 51/2007
Os-30173/07
1. Z dnem 30. 10. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Goran Zrim s.p.,

Polo, Slovenska ulica 42, Murska Sobota,
matičan številka 5338681, davčna številka
19534914.
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 tej
objavi. 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 sod
nih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100517.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 2. 2008, ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 24.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka se dne 30. 10. 2007 nabije na oglasno
desko sodišča. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko
je oklic o začetku stečajnega postopka nabit
na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 2007
St 42/2007
Os-30174/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Cocktail bar Janez Belcl s.p., Križevci pri Ljutomeru 2 – v stečaju, matična številka 1878867, davčna številka 53624670, ki
je bil uveden s sklepom tukajšnjega sodišča
St 42/2007-6 z dne 21. 9. 2007 se ustavi.
Naroka za preizkus upniških terjatev
razpisan za dne 19. 12. 2007 ob 13.30 se
prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 2007
St 25/2007
Os-30175/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Intex Lendava d.o.o. – v stečaju,
Moše Pijade 10/a, Lendava (matična številka 5471168, davčna številka 12321664),
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 10. 2007
St 63/2006
Os-30176/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Mini bar lovec Luknjar Zdenka s.p.,
Logarovci 28, matična št. 5195665, davčna
št. 81704585, se po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 10. 2007

St 90/2007
Os-30177/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 90/2007 dne 29. 10. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Roj Petra s.p., Mesnica-okrepčevalnica, Cesta v
Rogozo 7, Miklavž na Dravskem polju.
Davčna številka: 45582734, matična številka: 2802974505211.
Odslej firma glasi Roj Petra s.p., Mesnica-okrepčevalnica, Cesta v Rogozo 7, Miklavž na Dravskem polju – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Štefan Rola, Zg. Korena 9, 2242 Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.000,00 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 17. 1. 2008, ob 11. uri, v sobi 253
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2007
St 124/2007
Os-30178/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 124/2007 dne 29. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elastika d.o.o., Zg. Velka 68/b, Zgornja Velka.
Davčna številka: 28418743, matična številka: 2160218.
Odslej firma glasi Elastika d.o.o., Zg. Velka 68/b, Zgornja Velka – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Rola, Zg. Korena 9, 2242 Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.000,00 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
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V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 1. 2008 ob 12.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2007
St 102/2007
Os-30179/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 102/2007 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Zidarstvo Rašić k.d.,
Slivniška ul. 9, Orehova vas – v stečaju.
Davčna številka: 71993126, matična številka: 1754823.
Odslej firma glasi Zidarstvo Rašić k.d.,
Slivniška ul. 9, Orehova vas – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zgornja Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave, tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 € (prej 1.900,00 SIT) in
največ 158,57 € (prej 38.000,00 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
tako poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 1. 2008, ob 11.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 29. 10.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2007
St 1/2007
Os-30180/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2007
z dne 3. 9. 2007 nad dolžnikom Paleto transport d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor,
ustavilo postopek prisilne poravnave.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 15. 9. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 2007
St 75/2004
Os-30231/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 75/2004 z dne 30. 10. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom VEPRI – Production, ekonomska propaganda, umetniško ustvarjanje, Ogrizek Primož s.p.,
Ulica Franca Smrduja 8, Postojna.
V stečajnem postopku se za dolžnika
uporablja ime VEPRI – Production, ekonomska propaganda, umetniško ustvarjanje, Ogrizek Primož s.p. – v stečaju, Ulica
Franca Smrduja 8, Postojna.
Za stečajnega upravitelja se določi Igor
Bončina, Valjhunova 11, Ljubljana.
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.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
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Narok za preizkus terjatev bo dne 11. 2.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 153 tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 10. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 10. 2007

novanjske stavbe na naslovu Kasaze 111,
Petrovče, v izmeri 58,89 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 10. 10. 2007

Lik 55/2007
Os-30232/07
To sodišče je s sklepom Lik 55/2007 dne
30. 10. 2007 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Stanovanjska zadruga
z.o.j. »Šport« Ljubljana, Lepi pot 28.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev

St 8/2007
Os-30233/07
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 8/2007 z dne 30. 10. 2007 sklenilo:
I. Likvidacijski postopek se ne izvede.
II. Zoper dolžnika Nogometno društvo
Prevalje, Ugasle peči 1, Prevalje, se začne stečajni postopek, ki se takoj zaključi, ker premoženja, ki bi prišlo v stečajno
maso, ni.
III. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris Nogometnega društva Prevalje, Ugasle peči 1, Prevalje, iz registra društev pri
Upravni enoti Ravne na Koroškem.
IV. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 10. 2007

Izvršbe
In 69/2007
Os-29093/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi opr. št. In 69/2007, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v
zadevi upnice Zavarovalnice Tilia d.d., Seidlova 5, Novo mesto, zoper dolžnika Andreja Albrehta, nazadnje stanujočega Šegova
ulica 18, Novo mesto, tudi Plešičeva 45,
Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča,
zaradi izterjave 2.204,65 EUR s pp, zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj, dolžniku postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Darjo Lazar.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dolžnika v izvršilni zadevi vse dotlej,
dokler se ne ugotovi njegovo prebivališče
oziroma dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 10. 2007
In 06/00137,
In 06/00138,
In 06/00139
Os-27448/07
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega sodišča v Žalcu z dne 16. 5. 2007,
opr. št. In 06/00137, In 06/00138 in opr.
št. In 06/00139 je bil v korist upnika Javnega komunalnega podjetja d.o.o., Žalec,
proti dolžnici Mačinkovič Vidi, Kasaze 111,
Petrovče, dne 27. 9. 2006 opravljen rubež
dolžnici lastne nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo in v naravi predstavlja
stanovanje št. 20, v IV. nadstropju večsta-

Dn 2695/2006
Os-27428/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Velinke Radošević, Planina 18, Kranj, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe z dne
31. 10. 1973, sklenjene med prodajalcem
SGP-Projekt Kranj in kupovalko Ivano Šmajdek, Tavčarjeva 22, Kranj, za stanovanje
št. 18 (danes 6), označenega z ident. št.
6.E, v 1. nadstropju stanovanjskega objekta
Planina 18, Kranj, vpisanem v vl. št. 393/6,
k.o. Huje in prodajne pogodbe z dne 29. 12.
1997, sklenjene med Dolenc Katarino, Planina 10, Kranj in kupcem K3 d.o.o., Maistrov
trg 12, Kranj, za stanovanje št. 18 (danes 6),
označenega z ident. št. 6.E, v 1. nadstropju
stanovanjskega objekta Planina 18, Kranj,
vpisanem v vl. št. 393/6, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Velinke Radoševič, roj. 4. 8. 1956, Planina
18, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodb z dne 31. 10. 1973 in 29. 12. 1997
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 10. 2007
Dn 1660/2007
Os-28701/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1660/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 25. 9. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 3 v I. nadstropju, Kidričevo naselje 24,
Postojna, v izmeri 38,60 m2, na parc. št. 896
in vl. št. 1802, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
030/61-16/94 z dne 25. 3. 1994, sklenjene med prodajalko Pekarno Postojna, pro
izvodnja kruha in slaščic ter kupcem Pahorič
Rafaelom-Vincencem, Kidričevo naselje 24,
Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Mišić Srđan,
Kidričevo naselje 24, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 10. 2007
Dn 596/2007
Os-28703/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 596/2007, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 11. 9. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
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št. 6 v II. nadstropju, Volaričeva ulica 44,
Postojna, v izmeri 42,75 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
030/61-16/94 z dne 25. 3. 1994, sklenjene
med prodajalcem SGP Primorje Ajdovščina
in kupcem Kravanja Stanislavom ter Katarino, Volaričeva ulica 44, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Nikolić Drago, Volaričeva 44, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 15. 10. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 55/2007
Os-28592/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Sima Vrliniča, Bojanci
35, Vinica, ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženim
strankam neznanim dedičem neznanega
prebivališča po neznano kje in kdaj umrlem Vrlinič Jovotu, Bojanci 37, Vinica, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve
z.k. listine, pcto 400,00 EUR, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
28. 9. 2007 postavlja začasnega zastopnika
neznanim dedičem neznanega bivališča po
neznano kje in kdaj umrlem Vrlinič Jovotu,
Bojanci 37, Vinica.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana 4.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po neznano kje in kdaj umrlem Vrlinič Jovotu, Bojanci 37, Vinica, vse
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 9. 2007
P 93/2007
Os-29095/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Sonje Nemanič, Grabrovec 37, Metlika, proti toženim strankam
neznanim dedičem neznanega prebivališča
po neznano kdaj in kje umrlem Niku Brajčiču, Veliko Liješče 18, Radatoviči, Republika
Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice
s priposestvovanjem in izstavitve zemljiško
knjižne listine, pcto 400 EUR, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
9. 10. 2007 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega bivališča
po neznano kdaj in kje umrlem Niku Brajčiču, Veliko Liješče 18, Radatoviči, Republika
Hrvaška.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, Ulica
Staneta Rozmana 8.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene stranke neznane dediče neznanega

prebivališča po neznano kdaj in kje umrlem
Niku Brajčiču, Veliko Liješče 18, Radatoviči,
Republika Hrvaška, vse do takrat, dokler le-ti
ali njihov pooblaščenec ne ob nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 10. 2007
In 01/85
Os-27453/07
Okrajno sodišče v Kopru je s sklepom opr.
št. In 85/2001 z dne 28. 9. 2007, dolžniku
Ljubu Jakominu postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Petra Kosa.
Začasni zastopnik je postavljen na podlagi prvega odstavka, v zvezi s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvržbi in zavarovanju.
Začasni zastopnik bo dolžnika 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 10. 207
I 2006/00482
Os-27630/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnice Adriatic Slovenica Zavarovalna
družba d.d., Koper, Ljubljanska 3a, Koper,
proti dolžniku Albreht Aleksandru Sašu, Ob
starem zidovju 13, Izola, sedaj neznanega
naslova, zaradi izterjave denarne terjatve, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Albreht Aleksandru Sašu se kot
začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2006/00482 postavi Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 4. 10. 2007
In 64/2007
Os-26599/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Darji Morelj, v izvršilni zadevi upnice
Republike Slovenije, Ministrstva za finance,
Davčne uprave RS, Davčnega urada Postojna, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo
RS, Oddelek v Kopru, proti dolžniku Francu
Smrdelu, nazadnje stanujočemu Postojnska
cesta 12, Pivka, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 5.396,73 EUR s pp,
izven naroka dne 25. 9. 2007 sklenilo:
dolžniku Francu Smrdelu, nazadnje stanujočemu Postojnska cesta 12, Pivka, sedaj
pa neznanega bivališča, se na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Uroš Milost, Ljubljanska cesta
5/a, Postojna.
Začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega
zastopnika.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, 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 Postojni
dne 25. 9. 2007
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Oklici dedičem
D 185/2006
Os-26025/07
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem
Martinu Srpčiču, rojenem 25. 1. 1944, nazadnje stanujočem Črešnjice pri Cerkljah
13, Cerkelj ob Krki.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Martinu Srpčiču, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v
Brežicah, v enem letu od objave tega oklica
v Uradnem listu RS.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 18. 9. 2007
D 279/2006
Os-26028/07
Anton Barbarič, sin Domenika, iz Sokoličev 37 (prej Sokoliči št. 12), je dne 24. 12.
1942 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, iz
Lucije, Vojkova 14c, p. Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 9. 2007
D 21/2007
Os-26024/07
Na okrajnem sodišču v Litiji je v teku
zapuščinski postopek po dne 19. 10. 2006
umrlem Maksu Koprivcu, roj. 22. 8. 1935,
nazadnje stanujočem Črni potok 13, Šmarno pri Litiji. Kot dediči po njem bi prišli v
poštev njegovi bližnji sorodniki, za katere
pa sodišče ne ve.
Sodišče poziva zakonite dediče, da se v
roku enega leta od objave tega oklica prijavijo sodišču kot dediči. Po preteku tega roka
bo sodišče zaključilo zapuščinsko obravnavo na podlagi razpoložljivih podatkov.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 11. 9. 2007
I D 394/2007
Os-28763/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Konradu Juršaku, sinu Jožefa, rojenem 11. 10. 1932,
nazadnje stanujočem Srebotje 17, pošta
Šentilj, umrlem 9. 2. 2007.
Sodišče poziva vse dediče pokojnega
in tiste ki bi karkoli vedeli o njegovih dedičih, da to sporočijo okrajnemu sodišču v
Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 10. 2007

Oklici pogrešanih
N 24/2007
Os-28766/07
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem teče
pod opr. št. N 24/2007 postopek za razglasitev pogrešanega Stanislava Papeža, roj.

Stran

7328 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. 12. 1926 v Brezovem Dolu, materi Zajc
Franci in očetu Papež Stanislavu, nazadnje
stanujočega Brezovi Dol 11, Ambrus, pogrešanega od leta 1967, za mrtvega.
Pogrešanemu je postavljen skrbnik za
poseben primer Branko Papež, Brezovi Dol
37, Zagradec.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi, prav tako pa poziva tudi vse, ki kaj
vedo o njegovem življenju, da to sporočijo
sodišču v 3 mesecih po objavi tega oglasa.
Po preteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 11. 9. 2007
N 368/2007
Os-29091/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku nepravdni postopek zaradi razglasitve
Avgusta Seligerja, roj. 15. 5. 1922, zadnje
stalno prebivališče Št. Vid nad Ljubljano 88,
za mrtvega.
Pogrešani je bil 27. 4. 1945 sprejet v
bolnišnico na Golniku. Zadnji ga je videl
oče konec maja ali v začetku junija 1945.
Pri naslednjem obisku v bolnišnici je oče
izvedel, da je milica pogrešanega v juniju
1945 odpeljala v Kranj. Od tedaj se je vsaka
sled za njim izgubila, od znancev ali sorodnikov pa zanj nihče več ni slišal. Imel je
tudi nezakonsko hči, ki jo je pred sodiščem
v Kranju priznal za svojo, vendar se tudi njej
ni več javil.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Avgusta Seligerja
poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njegovem življenju pa, da to v treh mesecih od
objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1214/2007
Rg-26225/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Imperial Palace – hotelirstvo
d.o.o., s sedežem v Portorožu, Obala 45,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/04868/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne 22. 5.
2007.
Družbenika Istrabenz hoteli Portorož,
hotelirstvo in turizem, d.o.o., Obala 33, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe in družba nima neporavnanih zapadlih
obveznosti družbe do tretjih, da družba v
času izbrisa ne zaposluje delavcev in da ima
družba urejena vsa razmerja z delavci ter da
solidarno prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe do
upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.
Celotno premoženje družbe, terjatve in
morebitne obveznosti družbe, ki bodo ostale
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenesejo na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 2007
Srg 1049/2007
Rg-22143/07
Družba Center Brdo, sklad za razvoj
managementa, d.o.o., Kranj, s sedežem
Predoslje 39, Brdo pri Kranju, vpisana na
reg. vl. št. 1/04149/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13,
1000 Ljubljana.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 7. 2007
Srg 13444/2006
Rg-36701/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe A.V. Ena,
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela,
d.o.o., Ribičičeva ulica 21, Ljubljana, objavlja sklep:
družba A.V. Ena, gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela, d.o.o. Ribičičeva
ulica 21, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 11. 2006.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Mihalič Miran, Vrhnika,
Lošca 54 in Vitez Marjan, Vrhnika, Bevke
44, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2006
Srg 10226/2007
Rg-27644/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Talros, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška cesta 2, objavlja sklep:
družba Talros, storitve in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 2, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jurković Darijo, Grosuplje,
Adamičeva cesta 3c, 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 3. 10. 2007
Srg 11360/2007
Rg-27645/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pirus d.o.o., Vrhnika, Podlipa 94c, ki jo zastopa notar Peter
Meze iz Vrhnike, objavlja sklep:
družba Pirus, družba za trgovino z lesom d.o.o., Vrhnika, Podlipa 94c, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kaučič Primož, Vrhnika,
Podlipa 94c, 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 3. 10. 2007
Srg 11065/2007
Rg-27650/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sky-Land-Ocean
Podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Črnuče, Strniševa cesta 27, objavlja sklep:
družba Sky-Land-Ocean Podjetje za
storitve in trgovino d.o.o., Ljubljana Črnuče, Strniševa cesta 27, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Yasuhiro Todo, Strniševa
cesta 27, Ljubljana - Črnuče, 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 3. 10. 2007
Srg 11031/2007
Rg-28586/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Fizioterapija M opravljanje fizioterapevtske dejavnosti
d.n.o., Ljubljana, Zupanova ulica 4, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Fizioterapija M opravljanje fizioterapevtske dejavnosti d.n.o. Ljubljana,
Zupanova ulica 4, reg. št. vl. 1/25495/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Milič Bojana, Zupanova
4, Ljubljana in Milič Elizabeta, Zrinjskega
17, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2007
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Srg 407/2007
Rg-19054/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba S IN R, trgovina s tekstilom
d.o.o., 9240 Ljutomer, Miklošičev trg 6,
reg. št. vl. 1/03051/00, matična številka
2196255, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po
skrajšanem postopku brez likvidacije.
Družbenika Ronasi Zsolt, Lenti, Jokai
Utca 5, Madžarska in Szmolicza Tamas Attila, Lenti, Szovetkezeti Ut 12/2, Madžarska,
izjavita, da so poplačane vse obveznosti
družbe S IN R, trgovina s tekstilom d.o.o.,
9240 Ljutomer, Miklošičev trg 6 in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenika Ronasi Zsolt, Lenti, Jokai
Utca 5, Madžarska in Szmolicza Tamas Attila, Lenti, Szovetkezeti Ut 12/2, Madžarska,
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 19. 6. 2007
Srg 779/2007
Rg-28587/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Odi-Se-Brunec, storitvena in
trgovska dejavnost d.n.o., 9000 Murska Sobota, Kocljeva 6, matična številka
5587611, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po
skrajšanem postopku brez likvidacije.
Družbenika Brunec Jože in Brunec Pavlina oba Murska Sobota, Kocljeva 6, izjavita, da so poplačane vse obveznosti družbe
Odi-Se-Brunec, storitvena in trgovska dejavnost d.n.o., 9000 Murska Sobota, Kocljeva
6 in da so urejena vsa razmerja z delavci
družbe.
Družbenika Brunec Jože in Brunec Pavlina, 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 12. 10. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Amon Valentina, Virštanj 069, Podčetrtek,
potni list, št. P00976758, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnu-277601
Avsec Lara, Podpeška cesta 093B,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00619391,
izdala
UE
Ljubljana.
gnr-277604
Avsec
Oliver,
Podpeška
cesta
093B, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00619400, izdala UE Ljubljana.
gns-277603
Avsec
Oliver,
Podpeška
cesta
093B, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00311041, izdala UE Ljubljana.
gnd-278018
Avsec Vid, Podpeška cesta 093B,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št.
P00619395,
izdala
UE
Ljubljana.
gnt-277602
Benčić Kobal Helena, Bonini 019A, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00892719,
izdala UE Koper. gnd-277868
Burnić Enis, Smrekarjeva ulica 048, Izola
– Isola, potni list, št. P00171153, izdala UE
Izola. gnj-278012
Burnić Ismeta, Smrekarjeva ulica 048,
Izola – Isola, potni list, št. P00633898, izdala
UE Izola. gni-278013
Burnić Sajra, Smrekarjeva ulica 048,
Izola – Isola, potni list, št. P00633351, izdala
UE Izola. gnh-278014
Cvetko Matej, Mavsarjeva cesta 026,
Notranje Gorice, potni list, št. P00938392,
izdala UE Ljubljana. gnc-277594
Čepon Tjaša, Cankarjeva ulica 023,
Maribor, potni list, št. P00401824, izdala UE
Maribor. gng-277590
Dermastija Veronika, Litijska cesta
317, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. P00773520, izdala UE Ljubljana.
gnx-277873
Gradišek Simona, Sveti Lenart 003,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št.
P01103026, izdala UE Kranj. gnt-278002
Grimšič Jan, Lesjakova ulica 049,
Maribor, potni list, št. P01028455, izdala UE
Maribor. gnl-278010
Hodžić Emina, Betnavska cesta 049,
Maribor, potni list, št. P01118044, izdala UE
Maribor. gnb-277595
Hodžić Merima, Betnavska cesta 049,
Maribor, potni list, št. PB0264684, izdala UE
Maribor. gnx-277598
Horvat Jožef, Prešernova ulica 001,
Turnišče, potni list, št. P01072061, izdala
UE Lendava. gni-277588
Jesenšek Aleš, Rusjanov trg 001,
Ljubljana, potni list, št. P00311755, izdala
UE Ljubljana. gnc-277869
Kastelic Avsec Martina, Podpeška
cesta 093B, Brezovica pri Ljubljani, potni
list, št. P00883773, izdala UE Ljubljana.
gnq-277605
Kelc Mateja, Goričak 058, Ptuj,
maloobmejno prepustnico, št. AH 000009316,
izdala UE Ptuj. gnw-277624

Klep Vlasta, Suhadolčanova ulica 090,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00079187,
izdala UE Maribor. gno-277607
Kranjc Marin, Babno polje 7 A,
Cerknica,
maloobmejno
prepustnico,
št. AH 000003722, izdala UE Cerknica.
gni-277888
Kranjec Erika, Partizanska cesta 001,
Maribor, potni list, št. P00931202, izdala UE
Maribor. gnf-277866
Lavrič Jurij, Šolska ulica 006, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00834764, izdala
UE Ljubljana. gnp-277606
Levpušček Dejan, Ulica Sv. Barbare 003,
Idrija, potni list, št. P00895294, izdala UE
Idrija. gnc-278019
Longoria Vanessa, Nedelica 046A,
Turnišče, potni list, št. P00996707, izdala
UE Lendava. gnm-278009
Malešević Tamara, Rogaška cesta 019,
Šmarje pri Jelšah, potni list, št. P00317106,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnk-278011
Mavrič Borut, Ulica Istrskega odreda
010, Izola – Isola, potni list, št. P00222538,
izdala UE Ljubljana. gnn-278008
Mihalič Aleš, Dekani 060, Dekani,
potni list, št. P00910386, izdala UE Koper.
gnd-277593
Mljač Matej, Vojkovo nabrežje 014, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00052314,
izdala UE Koper. gnf-277591
Murić Hana, Ižanska cesta 398H,
Ljubljana, potni list, št. P00953133, izdala
UE Ljubljana. gne-277592
Muznik Darjo, Gradnikova cesta 133,
Radovljica, potni list, št. P00168345, izdala
UE Radovljica. gnr-278004
Novak Dejan, Agrokombinatska cesta
004A, Ljubljana, potni list, št. PB0044973,
izdala UE Ljubljana. gne-278017
Pajmon Anton, Pod Stolnim vrhom 009,
Maribor, potni list, št. P00406583, izdala UE
Maribor. gnb-277870
Petrinčič Manca, Ulica Danila Bučarja
014, Novo mesto, potni list, št. PB0007445,
izdala UE Novo mesto. gnw-277599
Petrović Saša, Kunaverjeva ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00701017, izdala
UE Ljubljana. gnn-277608
Plohl Peter, Ločica ob Savinji 056I,
Polzela, potni list, št. P00090554, izdala UE
Žalec. gno-278007
Pongračič Anita, Bukovec 022, Zgornja
Polskava, potni list, št. P01085992, izdala
UE Slovenska Bistrica. gng-278015
Ramoveš Silvo, Št. Jurij 073, Grosuplje,
potni list, št. P01079178, izdala UE
Grosuplje. gny-277872
Rohwer Lončarič Jožef, Černetova ulica
001B, Ljubljana, potni list, št. P00281765,
izdala UE Ljubljana. gnz-277871
Sobočan Anamarija, Racovnik 031,
Železniki, potni list, št. P00343344, izdala
UE Škofja Loka. gnl-277610
Stojković Nikola, Runkova ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00626780, izdala
UE Kamnik. gny-277597
Šijaković Ljubo, Majaronova ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. P01185877, izdala
UE Ljubljana. gne-277867
Šteharnik Suzana, Ulica Pohorskega
bataljona 047, Maribor, potni list,

št. P00231716, izdala UE Maribor.
gnm-277609
Štelcl Marko, Vrazova ulica 044, Maribor,
potni list, št. P01030341, izdala UE Maribor.
gnh-277589
Tekavec Denis, Knafljev trg 011, Ribnica,
potni list, št. P00842632, izdala UE Ribnica.
gnz-277596
Trošt Ivana, Hruševje 062, Hruševje,
potni list, št. P00157846, izdala UE Postojna.
gns-278003
Volaš
Ostoja,
Bernetičeva
ulica
020, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00635574, izdala UE Koper. gnq-278005
Vračun Jožef, Cesta 1. maja 006,
Senovo, potni list, št. P00351651, izdala
UE Krško. gnv-277600
Zager Dominik, Ponikva 061, Ponikva,
potni list, št. P01074972, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnf-278016
Živković Predrag, Frankopanska ulica
024, Ljubljana, potni list, št. P00686578,
izdala UE Ljubljana. gnp-278006

Osebne izkaznice preklicujejo
Andlovic Marjan, Vojkova ulica 016,
Vipava, osebno izkaznico, št. 000221490.
gnn-277908
Andrej
Taja,
Ulica
Pohorskega
bataljona 010, Ruše, osebno izkaznico, št.
0002047726. gni-277513
Andrejka Beno, Rafolče 051, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001244343.
gne-277767
Anžlovar Andrej, Ulica Milana Majcna
008, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001729997. gnp-277831
Avguštin Suzana, Kočevske Poljane
033, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001631698. gnv-277525
Babić Branko, Bavdkova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000506172.
gnx-277823
Babnik Lidija, Jemčeva cesta 021 B,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000855267.
gnb-277770
Balažic Miha, Sodinci 004 A, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001752925.
gni-277713
Barber Marija, Čepinci 115, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001489561.
gny-277747
Barle Vera, Gorenje Selce 005,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001207859.
gns-277678
Bauman Jure, Kettejeva ulica 024,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002098997.
gnp-277781
Bedeničar Domen, Ljubljanska cesta
033, Celje, osebno izkaznico, št. 001870065.
gng-277740
Bedenik Maksimiljan, Sitež 007,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002041841.
gnt-277502
Begović Alen, Šišenska cesta 053,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001770503.
gnh-277939
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Benko Helena Mihaela, Reboljeva ulica
003, Trzin, osebno izkaznico, št. 001069143.
gnc-277944
Bergant Marija Breda, Podgorje 097,
Podgorje, osebno izkaznico, št. 001668753.
gnv-277750
Bertalanič Bela, Borejci 014, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001539638.
gnc-277744
Bizjak Marjan, Mladinska ulica 036,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000659837.
gnf-277791
Bizjak Zoran, Ulica Rezke Dragarjeve
009, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002077606. gnm-277709
Bjegojević Nedeljko, Preglov trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711151.
gnu-277801
Blatnik Ana, Privoz 006 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001193294.
gnr-277829
Bogdan Jožef, Dobrovnik 007A,
Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico,
št. 000699703. gne-277492
Bolčina Dejan, Male Žablje 010,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002139226. gns-277528
Božič Boštjan, Pokopališka ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002037620.
gnx-277798
Božič Ivana, Kajuhova ulica 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085557.
gnr-277804
Brajdot Lopes Martina, Cankarjeva ulica
084, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
002221151. gni-277538
Bratož Suzana, Poreče 027, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001555482.
gnu-277701
Brumec Nada, Popovičeva ulica 028,
Celje, osebno izkaznico, št. 000600356.
gnk-277736
Cimerman Marko, Fulneška ulica 006,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001964944.
gnb-277695
Cvetko Matej, Mavsarjeva cesta 026,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001095797. gno-277682
Čerin Peter, Lutverci 068, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000517960.
gng-277890
Dakić Aleš, Bilečanska ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272514.
gnl-277810
Djekić Janja, Skorba 058, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001039433. gnw-277499
Djordjevič Kamenik Alen, Šaleška cesta
018 D, Velenje, osebno izkaznico, št.
001933046. gnw-277674
Donik Marjana, Činžat 014, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001523826.
gnk-277686
Duh Andrej, Površje 003, Krško, osebno
izkaznico, št. 001936792. gnq-277755
Erjavec Olga, Ljubljanska cesta 054,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001013402.
gnn-277733
Erjavec Tjaša, Goriška ulica 022,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000764027.
gnq-277780
Faflek Štefka, Beblerjeva ulica 006,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002025322. gni-277563
Fekonja Marija, Vinski Vrh 055,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001755615.
gnl-277735
Felicjan Darinka, Gregorčičeva ulica
030, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
001570912. gnm-277684
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Finc Uroš, Mašera-Spasičeva ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160903.
gnf-277841
Finžgar Almira, Nova vas pri Lescah
005 A, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000564345. gnd-277718
Fras Darko, Ulica Silvire Tomassini 018,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001709582. gnd-277493
Fric Gvido, Dobrnava 122, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000947245. gnv-277500
Fricelj Rok, Ulica 21. oktobra 019 A,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002230226.
gnv-277900
Frim Primož, Cesta 9. avgusta 030,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000169689. gnx-277723
Galičič Bojan, Puštal 116, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001515400.
gnr-277679
Gerdenc Petra, Gorenje Karteljevo
011, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000887983. gne-277892
Gliha Verica, Dvor 100, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000812230.
gnz-277896
Godnjov Igor, Ravnikova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001044188.
gny-277797
Grkman Sanja, Dobeno 105, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001956989.
gng-277940
Grom Marjan, Storžev Grič 007,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000836887.
gny-277972
Guzelj Marija, Novo Polje cesta XIV 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000810913.
gnp-277806
Heine Dušan, Slovenska cesta 024 A,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001102144.
gnc-277769
Heric Tadej, Cven 013, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 001622723. gnc-277694
Herman Vesna, Trg Pohorskega
batgaljona 001, Kisovec, osebno izkaznico,
št. 002107419. gnx-277923
Horvat Igor, Gregoričeva ulica 008,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000812577.
gnl-277510
Hrausky Libuša, Oražnova ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001978763.
gng-277815
Hribar Matoh Lučka, Moškričeva ulica
040 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000428424. gnf-277816
Hribernik Miha, Grušovlje 011, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001704299.
gnj-277512
Humar Darija, Kunaverjeva ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001781634.
gnt-277827
Ivanoš Boštjan, Topole 024 A, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000171772.
gnv-277675
Jakopič Mateja, Mošnje 006 D,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 002205896.
gne-277717
Jambrošić Ljerka, Trubarjeva ulica 002,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002071934. gnm-277559
Janežič Valentin, Pšata 015, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001572155.
gng-277765
Japelj Ljudmila, Tržaška cesta 347,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000347277.
gnl-277485
Japelj Ljudmila, Tržaška cesta 347,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000347277.
gns-277828

Jenko Frančiška, Praše 031, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000981998.
gnt-277727
Jert Miroslava, Vodovodna ulica 057,
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001232543. gnf-277716
Jurgec Nik, Ceršak 002, Ceršak, osebno
izkaznico, št. 000914422. gnq-277905
Kajbič Marko, Savska cesta 037,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000183085.
gnf-277766
Kaš Ana Marija, Kaminova ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000436741.
gnn-277808
Kavčič Jožefa, Drenov Grič 040,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000174548.
gnk-277511
Kep Rajko, Jurski Vrh 037, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 000687645.
gnc-277844
Kerševan Tom, Delpinova ulica 024, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000661681.
gnk-277536
Klanjšček Peter, Ulica 9. septembra
203, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001913548. gnp-277531
Kmetec Sebastijan, Na gomili 001,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000941857. gnn-277508
Kočevar Vesna, Ločica ob Savinji 034,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001049612.
gnh-277689
Kogej Romana, Strossmayerjeva ulica
014, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000967342. gnw-277824
Kolar Žiga, Ulica Rudija Papeža 034,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001707165.
gnr-277729
Kompara Nejc, Tržaška cesta 049 B,
Postojna, osebno izkaznico, št. 002051010.
gnm-277509
Koprivnikar Katja, Vinje 097, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002247560.
gng-277840
Kos Tanja, Neblo 035, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 000507539. gno-277532
Kosmačin Ljudmila, Jezdarska ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000058586.
gnu-277776
Kotar Majda, Peščenik 018, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000879127.
gno-277732
Kotar Tanja, Peščenik 018, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001991174.
gnq-277730
Kovač Samo, Župančičeva ulica 006,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001811276. gnz-277921
Kozar Natalija, Ulica Rose Luxemburg
025, Maribor, osebno izkaznico, št.
001120779. gnr-277779
Krivec Ksenija, Srpenica 087, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000791401.
gnz-277696
Križman Oto, Ljubljanska cesta 099,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001162252.
gnd-277768
Kukec Branko, Cesta v Lahovno 005,
Celje, osebno izkaznico, št. 001258625.
gnd-277743
Kužner Stanislav, Štihova ulica 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001498823.
gni-277813
Labrović Zlatko, Ulica Elizabete Zorko
012, Brežice, osebno izkaznico, št.
002131216. gne-277692
Lajkovič Anton, Polje cesta VI 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000634341.
gnh-277814
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Lazić Mara, Preglov trg 011, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000733266.
gnt-277802
Leban Marija, Ulica Moše Pijada 045,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000010699.
gnk-277786
Leskovšek Marjetka, Ojstro 016 A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001433474.
gnp-277681
Lešnjek Dejan, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002263565.
gnh-277789
Levstik Manca, Ulica Milana Majcna
006, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002107714. gnb-277520
Likar Jožef, Cesta na Brdo 119,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001631632.
gne-277842
Lipovec Ivan, Ulica Heroja Marinclja 008,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000578617.
gnr-277704
Logonder Jaka, Čelesnikova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002159112.
gnm-277834
Lorber Ivan, Vranji Vrh 017 B, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001096580.
gnr-277904
Luckmann Michael, Na jami 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000564891.
gnk-277811
Majcen Marija, Muretinci 064 A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000085688.
gnt-277902
Majzelj Teja, Račje selo 012, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
002107969.
gnl-277710
Majzelj Timotej, Račje selo 012,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002107965.
gnk-277711
Marin Branko, Bezena 073, Ruše, osebno
izkaznico, št. 000654334. gnh-277514
Marinc Vera, Pražakova ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002079174.
gnh-277839
Markovinovič Peter, Celjska cesta 024,
Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000768715. gnf-277916
Maroša Igor, Poljanski nasip 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002103328.
gnz-277821
Mastnak Ana, Cesta na Vrbje 001,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001737686.
gni-277688
Medica Roland, Istrska cesta 063,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001493088. gnr-277854
Medved Marica, Malnarjeva ulica 035,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001447252.
gnw-277799
Milanović
Radoslav,
Finžgarjeva
ulica 014, Lesce, osebno izkaznico, št.
000994243. gnb-277720
Mistral Lili, Dolenjska cesta 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002051479.
gni-277838
Mistral Mark, Kačiče-Pared 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001528411.
gng-277690
Mlakar Anton, Pod Plevno 077, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002262740.
gnq-277680
Mlekuž Nina, Ulica Cirila Kosmača 017,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 002217905.
gnx-277698
Mlinarič Branko, Dragomilo 009, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001603363.
gnb-277495

Modrijan Milojka, Šubljeva ulica 013,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000004236.
gnz-277771
Može Helena, Reboljeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093910.
gne-277817
Može Helena, Reboljeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000093910.
gnc-277819
Možina Damjan, Poljanski nasip 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840976.
gnb-277820
Mravljak Sonja, Tomšičeva ulica 037,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000317602. gnv-277700
Munih Demi, Gregorčičeva ulica 019,
Deskle, osebno izkaznico, št. 000374715.
gnj-277537
Nerat Frančiška, Spodnja Korena 069 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001050919.
gnr-277504
Novak Anton, Janežovski Vrh 039,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000701779.
gns-277903
Novak Matej, Pot Draga Jakopiča 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001734797.
gnk-277836
Novinić Zdravko, Petišovska ulica 007,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001811486. gny-277922
Ojsteršek Marija, Koprivnica 012,
Krško, osebno izkaznico, št. 000620844.
gno-277757
Pahor Bojan, Osterčeva ulica 001,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001917335.
gnz-277496
Pajk Marija, Stanetova ulica 019,
Celje, osebno izkaznico, št. 002052930.
gnh-277739
Palatinus Igor, Ponoviče 009, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000772463.
gnx-277748
Pavlovič Franci, Prvomajska ulica 023,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000309854.
gnl-277910
Peroša Mirjana, Grinjan 006 B, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000817698. gnl-277560
Pesek Mateja, Vegova ulica 022,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002054204.
gny-277497
Peterčič Vlado, Podvinci 006, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001586435.
gnx-277498
Pifar Marija, Ulica dr. Bogomira
Magajne 012, Divača, osebno izkaznico, št.
001988115. gnu-277901
Pikunić Alojzija, Lamutova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000686409.
gnm-277809
Pipan Valerija, Ulica Matije Blejca 010,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000695839.
gnu-277751
Pivec Borut, Knafelčeva ulica 032,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000888838.
gnx-277773
Plavčak Primož, Sv. Florijan 028, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001677877.
gnu-277676
Podreka Jožica, Volče 141 A, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000231618.
gnw-277699
Postrašija Andrej, Ulica Planinčevih 030,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001327142.
gnt-277777
Prijol Katja, Zgornji Kamenščak 002 A,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001554978.
gnd-277693
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Pugelj Ignacij, Klemenova ulica 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000594741.
gnv-277800
Radomilovič Samo, Slatina 009,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001115111. gnz-277846
Rajovc Jože, Vransko 109, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000834686. gnd-277918
Raspor
Stanislav,
Vrhpolje
001
E, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001417838. gnt-277702
Razboršek Martina, Škvarčeva ulica 014,
Celje, osebno izkaznico, št. 001779797.
gni-277738
Rebolj Barbara, Selo pri Vodicah 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001432208.
gnm-277534
Rebolj Mubi Timotej, Selo pri Vodicah
034, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001643953. gnl-277535
Rešetar Sever Eva, Vožarski pot 003 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002252143.
gnl-277835
Retar Adrijana, Hrastje pri Mirni peči
025, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001985453. gng-277565
Retar Žan, Hrastje pri Mirni peči
025, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001666111. gnf-277566
Ropret
Angela,
Podsvetija
001,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001456090. gnh-277914
Ručman Anton, Šentjanž 020 C,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001615244.
gnp-277706
Rudolf Tomaž, Vilharjeva ulica 011,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001762695.
gnu-277526
Rupnik Lidija, Reboljeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685445.
gnq-277830
Rus Igor, Ulica Miroslava Turka 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001859882.
gnt-277577
Sajko Simona, Maroltova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001638565.
gnj-277812
Sedej Marija, Sketova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000006167.
gnv-277825
Seidl Miha, Leška cesta 005 A,
Mežica, osebno izkaznico, št. 002040305.
gnt-277527
Selan Franc, Cesta na Vrhovce 010 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422937.
gno-277807
Selinšek Miran, Mestni Vrh 052,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002197869.
gns-277503
Senica Janez, Velike Gorelce 019,
Laško, osebno izkaznico, št. 000671657.
gnm-277909
Simončič
Andraž,
Stožice
049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077558.
gno-277832
Sinkovič Andrej, Partizanska pot
001, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000352609. gnz-277721
Skok Janjić Jasna, Vileniška ulica 2,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001963857.
gnf-277691
Smolič Bojan, Frankolovska ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001960101.
gnn-277783
Srejš Andreja, Kukeč 004, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001107020.
gnb-277745
Stepan Igor, Golnik 055, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000374992. gns-277728
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Strand Ivana, Tolstojeva ulica 009,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001613945.
gnd-277943
Strašek Iztok, Mestinje 074, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 002110670.
gne-277917
Strnad Dušica, Zalarjeva cesta 035,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000724892.
gnx-277973
Šalja Avdulah, Gregorčičeva ulica 036,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000466665.
gnv-277775
Šega Magda, Linhartova cesta 066,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001503804.
gnq-277805
Šegatin Mojca Zmagoslava, Gerbičeva
ulica 022, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002262786. gny-277822
Šisernik Iztok, Turnerjeva ulica 036,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001179071.
gno-277782
Škergat Mantegari Giorgina, Vidalijeva
ulica 001, Piran – Pirano, osebno izkaznico,
št. 001774341. gnn-277683
Škvaridlo Katja, Kočenska ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001525613.
gnz-277796
Šoba Ivan, Ulica Veljka Vlahovića 049,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001433081.
gnw-277774
Štamfelj Mitja, Prečna 029 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002189796.
gnw-277899
Štrajhar Jože, Jeronim 051, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000144705. gng-277490
Štrasberger Tina, Šmarjeta 061, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000127635.
gnd-277518
Štrubelj Mitja, Dragomelj 158, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001925276.
gne-277942
Šturm Gorazd, Ulica Simona Jenka 003,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000535780.
gnf-277941
Šubic Marija, Cankarjeva cesta 015 A,
Bled, osebno izkaznico, št. 000072816.
gnc-277719
Šumer Andreja, Stantetova ulica 002,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001324669.
gnc-277494
Švegl Polona, Hardek 006 A, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
002165884.
gng-277715
Toporiš Janja, Cesta proletarskih
brigad 064, Maribor, osebno izkaznico, št.
001956469. gni-277788
Tošić Emil, Gorenje Blato 045 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000189778.
gnn-277833
Trampuš Mitja, Gosposvetska cesta 055,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001475791.
gny-277772
Tratnik Miran, Pot na Jeranovo 019,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000883839.
gns-277753
Trebše Kaja, Grilčeva ulica 030,
Idrija, osebno izkaznico, št. 002157253.
gng-277515
Turk Ivan, Kočevarjeva ulica 010 B, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001716858.
gnq-277705
Us Francka, Trubarjeva ulica 011,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000773211.
gnh-277764
Vajngerl
Duša
Mara, Trubarjeva
ulica 012, Maribor, osebno izkaznico, št.
000629619. gnj-277787
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Valič Ema, Vogrsko 007 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002076472.
gnn-277533
Vašl Anton, Polzela 123, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000610569. gnj-277687
Veber Rok, Partizanska cesta 053,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001784548.
gnk-277761
Venetič Tomaž, Vrčice 003, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001893961.
gnc-277894
Višček Mojca, Račje selo 012, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001184208.
gnj-277712
Vodišek Oton, Rove 024, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001728552.
gnf-277516
Vodopivec Miroslav, Cesta 1. maja 016,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000560162.
gnn-277758
Vogrinčič Irena, Podgrajska cesta 009,
Podgrad, osebno izkaznico, št. 000255944.
gns-277803
Vojska Darko, Šolska ulica 008,
Dob, osebno izkaznico, št. 000155297.
gnj-277762
Vovk Frančiška, Ragovska ulica
008, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000562365. gnz-277521
Vrbnjak Alja, Ljubljanska cesta 033,
Celje, osebno izkaznico, št. 001728873.
gnf-277741
Vuksanović Igor, Zikova ulica 004,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001979639.
gnr-277754
Završki Tanja, Bolgarska ulica 007,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002128633.
gns-277778
Zonta Suzana, Škocjan 031, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001776652. gno-277557
Zupančič Jože, Dolenje Karteljevo
031, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000160278. gny-277897
Žabkar Alenka, Ravno 020, Krško, osebno
izkaznico, št. 000709469. gnm-277759
Žgajner Silvestra, Leskovec 024,
Celje, osebno izkaznico, št. 000744058.
gnj-277737
Živec Uroš, Podbrdo 056 A, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000763283.
gny-277697
Žnidarič Elizabeta, Mlinska pot 013,
Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
000280101. gnl-277785
Žun Sonja, Ulica Vide Šinkovčeve 009,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000718125.
gnw-277724

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajster Tina, Hrastje 007, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001533915, reg.
št. 120691, izdala UE Maribor. gnk-277961
Alkić Nenad, Bulevar Despota Stefana
006, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat.
A1ABBECCED1D1EDDEGH,
št.
S 003208637, reg. št. 289737, izdala UE
Ljubljana. gnq-277580
Atanasov Meri, Marindol 12, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št. S 13663,
izdala UE Črnomelj. gne-277967
Avbelj Milena, Peče 006 A, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003048661, izdala UE Domžale.
gnu-277926

Barle Vera, Gorenje Selce 005,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001655738, reg. št. 6375, izdala UE
Trebnje. gny-277847
Begić Samir, Ulica Ivana Selana 19,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001824879, reg. št. 261352,
izdala UE Ljubljana. gne-277467
Benko Helena Mihaela, Reboljeva ulica
003, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001780728. gns-277928
Bernik Peter, Medenska cesta 030,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BBECCEGH, št. S 001820939, reg. št.
123998, izdala UE Ljubljana. gno-277707
Bertalanič Bela, Borejci 014, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001839543, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gno-277982
Bizjak Zoran, Ulica Rezke Dragarjeve
009, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003119425, izdala UE Ljubljana.
gnn-277708
Bogdan Jožef, Dobrovnik 007, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. SM 000001956, reg. št. 218, izdala UE
Lendava. gnf-277541
Bratuša Dušanka, Korenjak 3, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S2254901,
izdala UE Ptuj. gnt-277627
Brlan Drago, Ilirska ulica 006, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEFGH, št.
S 003190400, reg. št. 127136, izdala UE
Ljubljana. gnm-277584
Bukovec Anita, Nova pot 066, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002092150, reg. št. 207060, izdala UE
Ljubljana. gnu-277576
Cvetek Marija, Ukanc 078, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000193789, izdala UE Radovljica.
gnt-277552
Cvetko Matej, Mavsarjeva cesta 026,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 000062647, reg. št. 181934, izdala
UE Ljubljana. gnv-277575
Čare Tomaž, Ljubljanska ulica 015 A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001675335, izdala UE Pesnica.
gnk-277911
Danijela Grilc, Titova cesta 94, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20583, izdala UE Krško. gnj-277962
Dečko Denis, Škapinova ulica 004,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001888576, reg. št. 41425, izdala UE
Celje. gnp-277756
Djordjevič Kamenik Alen, Šaleška cesta
018 D, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001889713, reg. št. 129, izdala
UE Velenje. gny-277947
Dolinšek Humar Darija, Kunaverjeva
ulica 014, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGHA-50km/h, št. S 002080303, reg. št.
132609, izdala UE Ljubljana. gnn-277858
Domnik Tomaž, Cerkova ulica 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002116167, reg. št. 180074, izdala UE
Ljubljana. gng-277865
Dremelj Ksenija, Dragovšek 013,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001782912, reg. št. 9288, izdala UE Litija.
gnv-277950
Đekovski Tomi, Križevci 156 A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001553060, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnp-277981
Erznožnik Gregor, Ob potoku 017,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. A-25kW ali
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0.16kW/kg,BGH, št. S 003001491, reg. št.
180, izdala UE Škofja Loka. gne-277792
Faflek Štefka, Beblerjeva ulica 006,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000043047, izdala UE
Koper. gnj-277562
Flisar Mira, Cafova ulica 006, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001220916, reg. št. 2210, izdala UE
Maribor. gnl-277960
Furlan Erik, Otlica 7, Ajdovščina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3203920, reg. št.
16461, izdala UE Ajdovščina. gnr-277529
Galičič Bojan, Pod Plevno 017, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002004145, reg. št. 179, izdala UE Škofja
Loka. gnw-277549
Goli Franc, Zbure 040 A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000777803, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnb-277570
Gostiša Matej, Hotedršica 002 D,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001675788, reg. št. 7404, izdala UE
Logatec. gnd-277543
Greifoner Mario, Štrihovec 061 A,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 002000697, izdala UE
Pesnica. gnd-277843
Heine Dušan, Slovenska cesta 024
A, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat.
BBECCEGH, št. S 001974181, izdala UE
Domžale. gnq-277930
Helbl Jože, Lehen na Pohorju 38A,
Podvelka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2155290, reg. št. 12553, izdala UE
Radlje ob Dravi. gng-277915
Heric Tadej, Cven 013, Ljutomer, vozniško
dovoljenje, kat. VFGH, št. S 002157754, reg.
št. 218, izdala UE Ljutomer. gnw-277574
Horvat Ivan, Sp. Polskava 12, Slovenska
Bistrica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABBECCEFGH, št. S 1203471, reg. št. 021,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnj-277837
Hribar Leon, Ulica Slavka Gruma 068,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001415864, reg. št. 218, izdala
UE Novo mesto. gnc-277569
Hušić Denis, Novi trg 011, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003199341,
izdala UE Celje. gne-277742
Ivančič Uroš, Vandotova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
voznik začetnik, št. S 003191592, reg. št.
290999, izdala UE Ljubljana. gno-277482
Ivanuša Leonida, Dobravska ulica 007,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002157543, reg. št. 218, izdala UE
Ormož. gnr-277554
Jakob Andrej, Stržovo 84, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1980992, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnz-277946
Jambrošić Ljerka, Trubarjeva ulica 002,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000067305, izdala UE
Koper. gnp-277556
Jani Horvatiček, Titova cesta 118,
Senovo,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH, reg. št. 15128, izdala UE Krško.
gnq-277955
Januš Barbara, Zgornje Hlapje 036,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003180154, izdala UE
Pesnica. gnb-277845
Japelj Ljudmila, Tržaška cesta 347,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001991985, reg. št. 114776, izdala UE
Ljubljana. gnm-277484

Jodl Jasna, Kuman 42 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002124882, reg. št. 939, izdala UE Ruše.
gnu-277951
Jurman Miran, Triglavska ulica 021,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002148809, izdala UE Idrija. gnx-277948
Kajbič Marko, Savska cesta 037,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001004426, izdala UE Domžale.
gnp-277931
Katja Krvina, Podlipa 42 A, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2238509, reg. št. 14521, izdala UE
Vrhnika. gnc-277969
Keranović Alija, Golarjeva ulica 004,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGHA-50km/h, št. S 001717246, izdala UE
Ljubljana. gnj-277862
Kokalj Alenka, Srednja vas 002,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001790195, izdala UE Radovljica.
gnu-277551
Kolman Irena, Kamenskega ulica 002,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. 218, št. S 001878691, reg. št. 218,
izdala UE Koper. gnt-277852
Kovačič Andrej, Drama 014, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 003152760, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnh-277564
Kozar Natalija, Ulica Roze Luxemburg
25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A-50km/hBGH, št. S 1861723, reg. št.
90894, izdala UE Maribor. gnn-277958
Kranjc Cecilija, Prešernova ulica 014,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001053979, izdala UE Krško. gnl-277985
Križman Oto, Ljubljanska cesta 099,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 000397801, izdala UE Domžale.
gno-277932
Kukec Branko, Cesta v Lahovno 005,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000782965, reg. št. 30335, izdala UE
Celje. gnt-277752
Kukuljčić Nasir, Kidričeva ulica 3, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEGH, št.
S 1447474, izdala UE Žalec. gnq-277980
Kunej Simona, Trg 23, Rogatec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1948048, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnm-277784
Kunič Jožefa, Mokrška ulica 038,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002036300, reg. št. 68717, izdala UE
Ljubljana. gnr-277579
Kuzma Dejan, Tišina 033, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001274843. gnn-277983
Laki Denis, Velika Polana 055, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002066750, reg. št. 218, izdala UE
Lendava. gnx-277548
Lašič Marko, Zdravkova ulica 014,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003142559, reg. št. 27272, izdala UE
Slovenska Bistrica. gno-277957
Leskovar Rok, Tomšičeva ul. 6,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1402612, reg. št. 021, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnd-277818
Levičnik Tjaša, Podgrajska cesta 007,
Podgrad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001524399, reg. št. 246374, izdala UE
Ljubljana. gnp-277581
Lisjak Tomaž, Krkavče 102, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001900038, izdala UE Koper.
gnu-277851
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Logar Dražen, Pot za Bistrico 032,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003048512, reg. št. 3106, izdala UE
Domžale. gnk-277586
Lucu Boštjan, Južna ulica 032, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001604713, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnt-277977
Majhenič Dejan, Belakova ulica 008,
Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001785982, izdala UE Celje.
gnw-277749
Marinič Bojan, Zali breg 008, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001835855, reg. št. 27256, izdala UE
Nova Gorica. gng-277790
Marjan Grom, Storžev Grič 7,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003092355, izdala UE Vrhnika.
gnw-277974
Medved Marica, Malnarjeva ulica 035,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002093128, izdala UE Ljubljana.
gnh-277864
Mistral Lili, Dolenjska cesta 034,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003102598, reg. št. 281783, izdala UE
Ljubljana. gns-277578
Nedeljko Niko, Savci 003, Ormož,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S 001569125, reg. št. 218, izdala UE Ormož.
gns-277553
Nerat Frančiška, Spodnja Korena
069 A, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000875354, izdala UE Maribor.
gng-277965
Novinić Zdravko, Petišovska ulica 007,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SM 000010985, izdala UE
Lendava. gnu-277976
Oberlajt Milan, Spodnja Voličina 088 A,
Lenart v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001600514, reg. št. 218,
izdala UE Lenart. gnx-277573
Obranovič Nik, Mestni Log IV 005,
Kočevje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BBECCEGH, št. S 003077628, izdala UE
Kočevje. gnw-277949
Ozu Damir, Spodnja Polskava 153,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
A-50BGH, št. S 002104938, reg. št. 021,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnq-277855
Pavlin Žiga, Kosovelova ulica 007,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002235001, izdala UE Domžale.
gnl-277935
Pavlina Uroš, Malagajeva ulica 002,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003098118, reg. št. BGH, izdala UE Celje.
gnz-277746
Pavlovič Franci, Prvomajska ulica 023,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001772061, reg. št. 7004, izdala UE
Sevnica. gni-277913
Peček Stanislav, Josipa Ogrinca 002
A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000208355, reg. št. 5961, izdala UE
Kamnik. gny-277722
Pelcl Jožef, Brunšvik 042 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEGH,
št. S 000915404, izdala UE Maribor.
gnp-277956
Peterčič Vlado, Podvinci 6, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 3040350, reg.
št. 218, izdala UE Ptuj. gng-277540
Petra Selič, Cesta 4. julija 66, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19660, izdala UE Krško. gnm-277959

Stran

7336 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

Petrović Saša, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 001327883, reg. št. 227623, izdala UE
Ljubljana. gnl-277660
Petrović Zoran, Šabac, Šabac, vozniško
dovoljenje, kat. B BE C CE G H, št.
S 003218748, reg. št. 17615, izdala UE
Slovenske Konjice. gnx-277473
Pivec Borut, Knafelčeva ulica 032,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000016214, reg. št. 93112, izdala UE
Maribor. gnr-277954
Plaskan Domen, Polzela 136 A, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1563056, reg. št. 218, izdala UE Žalec.
gnb-277545
Pogorevc Neža, Cankarjeva ul. 1,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2213954, reg. št. 021, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnd-277793
Pozderec Andreja, Brezovica 045,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003075356, reg. št. 218, izdala
UE Lendava. gne-277542
Prevolšek Edvard, Celjska cesta 062,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1727288, reg. št. 14420, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnb-278095
Primožič Katarina, Regentova ulica 009,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001180087, reg. št. 48493, izdala UE
Maribor. gnz-277971
Radunović Vesna, Preglov trg 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001234285, reg. št. 147795, izdala UE
Ljubljana. gno-277582
Raspor Stanislav, Vrhpolje 1 E,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2056576, reg. št. 6279, izdala UE
Ajdovščina. gns-277703
Razpotnik Miha, Perkova ulica 027,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002228142, izdala UE Domžale.
gnk-277936
Rebec Vesna, Slivice 035 A, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2160277, reg. št. 8322, izdala UE
Cerknica. gnf-277966
Rengeo Leon, Melinci 120 A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003225969, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gns-277978
Rešetar Sever Eva, Vožarski pot 003 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001365038, reg. št. 231709, izdala UE
Ljubljana. gnn-277583
Rudolf Tomaž, Vilharjeva ulica 011,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001924087, izdala UE Logatec.
gnv-277850
Rupnik Lidija, Reboljeva ulica 012,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001587648, reg. št. 252581, izdala UE
Ljubljana. gno-277857
Savić Petar, Kosovelova ulica 004, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 51257, reg. št. 11960, izdala UE Piran.
gnl-277685
Selan Franc, Cesta na Vrhovce 010 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000391905, reg. št. 89110, izdala UE
Ljubljana. gnm-277859
Skalič Nino, Gornji Petrovci 049, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001476377, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnr-277979
Skok Martin, Gorenjska cesta 033,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003079461, izdala UE Ribnica.
gnq-277555
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Smirnov Igor, Reteče 097, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001997554, reg. št. 182, izdala UE Škofja
Loka. gnp-277731
Snoj Bojan, Sneberska cesta 162 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001991388, reg. št. 144138, izdala UE
Ljubljana. gnj-277587
Srejš Andreja, Kukeč 004, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001350295, reg. št. 218, izdala UE
Murska Sobota. gnm-277984
Stepan Igor, Golnik 055, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002192784,
izdala UE Kranj. gnw-277924
Struna Anton, Plečnikova ul. 2,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEFGH, št. S 759706, reg. št. 6044,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gny-277547
Supej Blaž, Lavričeva ulica 016,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002046505, reg. št. 129330, izdala UE
Maribor. gns-277953
Sušnik Franc, Kališe 007, Kamnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCFGH,
št. S 003151392, izdala UE Kamnik.
gnh-277714
Ščavničar Tone, Skakovci 018, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
S 001898016, izdala UE Murska Sobota.
gnt-277952
Šimenc Boštjan, Pristava 012, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000085262, reg. št. 22813, izdala UE
Domžale. gnc-277544
Širovnik Jožef, Polje, Cesta V 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001828727, reg. št. 260619, izdala UE
Ljubljana. gnw-277849
Šnut Lidija, Nova vas pri Lescah 027 B,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001712731, izdala UE Radovljica.
gnk-277986
Šporčić Nataša, Goriška ulica 008,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002217828, reg. št. 41650, izdala UE
Celje. gni-277763
Štamfelj Mitja, Prečna 029 A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003081994, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnw-277524
Šteharnik Suzana, Ulica Pohorskega
bataljona 047, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGHA-do50km/h, št. S 001691190, reg.
št. 62578, izdala UE Maribor. gnb-277970
Štrubelj
Mitja,
Dragomelj
158,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002228094, izdala UE Domžale.
gnj-277937
Šturm Gorazd, Ulica Simona Jenka 003,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001793523, reg. št. 149367, izdala UE
Ljubljana. gnn-277933
Tekavec Aleš, Suhor pri Vinici 012 A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCEGH, št. S 003196836, reg. št.
218, izdala UE Črnomelj. gny-277572
Tominc Tomaž, Apače 70, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1554151, reg.
št. 218, izdala UE Ptuj. gnr-277987
Trampuš Mitja, Gosposvetska cesta 55,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 1639239, reg. št. 11373, izdala UE
Maribor. gni-277963
Trebec Nina, Cesta Kokrškega odreda
12a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B G
H, št. S 1672540, reg. št. 57622, izdala UE
Kranj. gnl-277885
US Francka, Trubarjeva ulica 011,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 000064917, izdala UE Domžale.
gni-277938
Valdhuber Metka, Pivolska cesta 023,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001848851, izdala UE Maribor.
gnd-277968
Vasiljević Nuiovski Vera, Linhartova
ulica 004, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001619849, izdala UE Celje.
gnl-277760
Velkoski Toni, Ulica Gorenjskega odreda
014, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002038723, reg. št. 59182, izdala UE
Kranj. gnt-277927
Vesel Peter, Trata XI 001, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000664038, izdala UE Kočevje.
gnx-277848
Vikić Vjekoslav, Cesta na Markovec 001
C, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCGH, št. SI 000067247, izdala UE
Koper. gnk-277561
Virtnik Aleš, Strnišče 12, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2177221, reg. št.
218, izdala UE Ptuj. gni-277988
Višček Mojca, Račje selo 012,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000906698, reg. št. 7951, izdala UE
Trebnje. gnb-277945
Vnuk Stjepan, Podljubelj 071, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003224617, izdala UE Tržič. gnb-277920
Vovk Frančiška, Ragovska ulica 008,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 000588711, reg. št. 218,
izdala UE Novo mesto. gnd-277568
Vovko Bojan, Drama 021, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001658387, reg. št. 218, izdala UE Novo
mesto. gnz-277571
Vujanović Vlade, Ulica Rudija Papeža 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S 1603418, reg. št. 15985, izdala UE
Kranj. gnx-277673
Vuksanović Igor, Zikova ulica 004,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003221473, izdala UE Kamnik.
gnu-277726
Windschnurer Adolf, Kajuhova ulica
034 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001502955, izdala UE Ljubljana.
gnl-277860
Zgoznik Roki, Ranca 002 D, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. A1BGH,
št. S 003006066, izdala UE Pesnica.
gno-277907
Žagar Viljem, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001820025, reg. št. 219894, izdala UE
Ljubljana. gni-277863
Židan Boris, Jakčeva ulica 036, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGHAdo 50km/h,
št. S 002079895, reg. št. 140936, izdala UE
Ljubljana. gnl-277585
Žohar Herman, Borova vas 030, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCED1DFGH,
št. S 001741061, izdala UE Maribor.
gnh-277964

Spričevala preklicujejo
Adamič Nataša, Lahovče 103, Ptuj,
diplomo PTT Srednješolski center Ljubljana,
izdano na ime Tominc Nataša. gnf-277470
Alija Valerija, Štrekljeva 68, Maribor,
spričevalo I. letnika Srednje poslovne in
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strojne šole, smer administrator, izdano leta
2007. m-1124
Bele Maja, Hajnsko 95, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 2. letnika Gimnazije
center Celje, izdano leta 2007. m-1132
Borovnik Stanislav, Lokovica 34, Šoštanj,
spričevalo o končani OŠ Miha Pintar,
Velenje, izdano leta 1986/87. gnt-277877
Cimerman Gregor, Imovica 22, Domžale,
maturitetno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole in Gimnazije Ljubljana, izdano leta
1999. gnf-277891
Čibarić Nikola, Klapičina 91, Sveti
Martin na Muri, spričevalo 1. 2. in 3. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem, smer
kuhar, izdano leta 86/87, 87/88, 88/89.
gnl-277539
Dokl Tatjana, Grajzarjeva ulica 28,
Ljubljana, diplomo Srednje upravnoadmnistrativne šole. gnu-277826
Dropuljić Tadej, Zabretova 15č, Ljubljana,
maturitetno spričevalo SŠTP Ljubljana,
izdano leta 2005. gny-277472
Edelbaher Dejan, Ulica Staneta Severja
12, Maribor, spričevalo I. in II. letnika Srednje
prometne šole v Mariboru, izdano leta 1996,
1997. m-1123
Fartelj Janez, Sebeborci 21, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1998.
gnj-277462
Gajšak Damjan, Škocjan 34a, Koper
– Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
tehnične in kovinarske šole Koper, izdano
leta 1999/00. gnx-277898
Grandljič Romana, Travnik 91, Loški
Potok, spričevalo letno Gimnazije Kočevje,
št. 1-G/182, izdano leta 1990-91, izdano na
ime Kordiš Romana. gns-277478
Grilc Marija, Vrhe 46, Slovenj Gradec,
spričevalo o končani OŠ Šentjanž
pri Dravogardu, izdano leta 1960/61.
gnv-277875
Gundelj Cvetka, Dražen vrh 35, Sv. Ana
v Slov. goricah, diplomo Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1986. m-1133
Harl Sabina, Drvanja 46, Benedikt,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje tekstilne
šole Murska Sobota, izdano leta 1993/94,
1994/95. gnw-277474
Henigman Karin, Stara Cerkev 46, Stara
Cerkev, spričevalo 1. letnika Srednje šole v
Kočevju, smer – tekstilno konfek. tehnologije,
izdano leta 1990/91. gnh-277889
Henigman Karin, Stara Cerkev 46,
Stara Cerkev, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne, obutvene in gumarske šole, Kranj,
smer – tekstilni tehnik, izdano leta 19993/94.
gnd-277893
Himelrajh Tadej, Meljska cesta 67,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Andragoški
Zavod – Ljudska Univerza MB, izdano leta
2005. m-1125
Hočevar Srečko, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
grafične šole v Ljubljani, izdano leta 1987.
gnk-277861
Horvat Sandra, Žice 37, Sv. Ana v Slov.
goricah, spričevalo I. letnika I. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 2003. m-1112
Horžen Vera, Breg pri Ribnici 60a,
Ribnica, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kočevje, izdano leta 1977, izdano na ime
Tekavčič Vera. gno-277657
Ivankovič Melanie, Dalmatinska 41,
Maribor, spričevali za I. in II. letnik, Srednja
prometna šola Maribor – smer prometni
tehnik, izdani leta 2004, 2005. m-1130

Jalušić Nina, Na gmajni 026, Mengeš,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
Ljubljana. gny-277997
Jeraj Milan, Valburga 82, Smlednik,
diplomo Ekonomske fakultete Borisa Kidriča
v Ljubljani, št. 3098. gnz-277925
Jeran Luka, Gorkičeva ulica 2, Ljubljana,
indeks, št. 62010586, Fakulteta Turistika,
leto izdaje 2001/02. gnb-277795
Kaltenekar Matic, Kališka ulica 23, Kranj,
indeks, št. 11242007038, izdal Inštitut in
akademija za multi medije leto izdaje 2007.
gng-277990
Kodrič Marina, Fram 40 a, Fram,
diplomo Visoka zdravstvena šola, Univerza
v Mariboru, izdana leta 2000. m-1126
Kolar Erna, Vogričevci 69, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Janko Ribič
Cezanjevci. gny-277647
Korošec Domen, Dolgi vrh 26, Laporje,
spričevalo o opravljeni maturi Gimnazije
Želimlje, št. 458, izdano leta 2005.
gnr-277883
Koršič Urh, Skapinova 3, Ljubljana,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta
2003/04, 2004/05, 2005/06. gnn-277483
Kostevc Edi, Seča 164, Portorož –
Portorose, spričevalo 8. razreda posebne
OŠ Center za usposabljanje Elvire Vatovec,
Strunjan, izdano leta 1980. gnk-277886
Kraner Boštjan, Zamarkova 6, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Kmetijska šola Maribor, smer kmetijski
tehnik, izdano leta 1998. m-1140
Krivec Alojz, Selovec 43, Šentjanž pri
Dravogradu, spričevalo zaključno Srednje
gradbene šole Muta, izdano leta 1995.
gnr-277879
Kronoveter Mateja, Dragučova 64,
Pernica, spričevalo I. in II. letnika Srednje
strojne in poslovne šole Maribor – smer
administrator, izdano leta 2005, 2006.
m-1128
Kušar Petra, Mokrška ulica 60, Ljubljana,
indeks, št. 18021181, Filozofska fakulteta.
gnz-277996
Lesjak Miha, Žerjav 27, Črna na
Koroškem, maturitetno spričevalo PTERŠ
Velenje, izdano leta 2000, izdano na ime
Lesjak Miha. m-1137
Lisak Danijel, Zolajeva 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
gradbena šola Maribor, izdano leta 1981.
m-1120
Ljubec Branko, Lovska pot 13, Lovrenc
na Pohorju, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbena šola Maribor, smer vozni ličar
– plekar, izdano leta 1981. m-1110
Matjašič Darko, Gibina 15, Vitomarci,
spričevalo zaključno Kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 1997/98. gnw-277874
Medica Roland, Istrska cesta 63, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje šole Nova
Gorica, za poklic živilec-mesar, izdano leta
1997. gns-277632
Medica Roland, Istrska cesta 63, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu za poklic trgovski poslovodja, izdal
izobraževalni center Memory d.o.o., izdano
leta 2001. gnt-277635
Medica Roland, Istrska cesta 63, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske in družboslovne šole
Koper, izdano leta 1998. gnn-277637
Motnikar Aleksander, Cesta zmage 18,
Zagorje ob Savi, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje,

Št.

102 / 9. 11. 2007 /

Stran

7337

Poklicna šola, smer elektrikar-elektronik,
izdano leta 1998/99, 1999/00. gnj-277887
Možina Nadja, Ulica Milana Klemenčiča
3, Solkan, potrdilo o uspešno končanem
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe za
program voznik inštruktor, št. Xa/379R-VI/D
90/91, izdala Srednja šola tehničnih strok
in osebnih storitev Ljubljana, leta 1991.
gnq-277880
Nosan Tanja, Dolenji Suhadol 2a,
Brusnice, spričevalo 3 letne Gostinske šole
– smer kuhar. gns-278028
Novak Joško, Vogričevski 15, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Cezanjevci, izdano
leta 1985. gni-277463
Panažic Jasmina, Krožna cesta 8, Koper
– Capodistria, spričevalo SEDŠ Koper,
izdano leta 1984. gnr-278029
Panedl Zlatko, Mlekarniška 12, Maribor,
preklic 6., 7. in 8. razreda OŠ Ljudska
Univerza – Andragoški zavod Maribor,
izdano leta 1985. m-1134
Petrovčič Deborah, Gaberke 050,
Šoštanj, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gnw-277999
Pipenbaher Mojca, Ptujska cesta 71,
Rače, spričevalo 1. letnika Srednje šole
III. gimnazije Maribor, izdano leta 1991/92.
gng-277665
Planinc Matjaž, Puhova ulica 15,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika
in potrdilo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol, Ljubljana, izdano leta 1992,
1993, 1994. gns-277878
Planteu Sašo, Bohova 47 a, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesna šola v
Mariboru, izdano leta 2005. m-1142
Ploj Karmen, Osek 81, Sv. trojica v Slov.
goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednja zdravstvena šola MB, izdano leta
2007. m-1135
Pollak Mateja, Toško čelo 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazija Poljane,
izdano leta 1982. gnv-278000
Porenta Mirjana, Podlubnik 125, Škofja
Loka, spričevalo zaključno Zdravstvene šole
Jesenice – ambulantno bolnišnična smer,
izdano leta 1977/78. gnh-277664
Prasl Dario, Cankova 38, Cankova,
indeks, št. 83039669, EPF MB. m-1139
Presl – Radi David, Hrvatini 32, Ankaran –
Ankarano, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 2001. gnd-277668
Radakovič Uroš, Cesta zmage 34,
Zagorje ob Savi, spričevalo 4. letnika
Tehniške gimnazije, izdano leta 2004/05.
gnz-277671
Rudolf Beno, Kuratova 4, Kranj, obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Kranj, št.
3100 z dne 16. 7. 2007. gnu-277476
Sajnkar Samo, Slomškova ul. 7a,
Slovenske Konjice, spričevalo o končani
Srednji gradbeni šoli – smer gradbeni tehnik,
izdano leta 1985. gnz-277471
Savič Daliborka, Vojkova 4, Postojna,
spričevalo o končani OŠ Miroslava
Vilharja v Postojni, izdano leta 15. 6. 1995.
gnc-277469
Simonič Roselito, Ferkova 18, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Angel Besednjak
Maribor, zaključno spričevalo 8. razreda,
izdano leta 1981. m-1117
Sitar Simona, Cesta 53, VidemDobrepolje, spričevalo Osnovne šole
Oplotnica, izdano leta 1987. gnb-277895
Sladič Mateja, Brezovo 13, Litija, indeks,
št. 18030118, izdala Filozofska fakulteta leto
izdaje 2003. gnd-277993
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Slak nina, Seidlova 56, Novo mesto,
indeks, št. 20980506. gnr-277629
Sreš Jure, Dokležovje ob Naklu 15,
Beltinci, indeks, št. 12140137163, Višja
lesarska šola Maribor. m-1131
Svalina Anja, Lubanjškova ulica 8,
Maribor, spričevalo maturitetno spričevalo
Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
smer gimnazija, izdano leta 2000. m-1121
Šemrov Sabina, Ljubljanska cesta 1,
Vrhnika, spričevalo o končani OŠ Cene
Štupar Ljubljana. gnc-277619
Šibila Mitja, Tržec 46, Videm pri Ptuju,
letno spričevalo in spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje lesarske šole v Mariboru,
izdano leta 1994, izdano na ime Šibila Mitja.
m-1136
Šnuderl Anja, Kuraltova ulica 14, Maribor,
spričevalo III. letnik, Druga Gimnazija
Maribor, izdano leta 2007. m-1113
Štor Tina, Antoličičeva 10, Maribor,
spričevalo 2. in 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 2005, 2006. m-1115
Temnikar Blaž, Golavabuka 44, Šmartno
pri Slov. Gradcu, spričevalo o poklicni maturi
in obvestilo o poklicni maturi, Srednje
zdravstvene šole. gnn-277658
Toplak Janja, Šober 52 c, Bresternica,
spričevalo IV. letnik in maturitetno spričevalo,
Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano
leta 1977, 1977. m-1111
Urbanč Marija, Veliki Kamen 62,
Koprivnica, spričevalo Poklicne kmetijske
šole Svečina, Kungota, za dvoletni
program izobraževanja - smer kmetovalka
– gospodinja, izdano leta 1980, izdano na
ime Bogovič Marija. gnm-277884
Venta Slavko, Cvetkovci 95a, Podgorci,
diplomo Biotehniške šole Maribor TOZD
Šola kmetijske meh. Maribor, št, 373, izdano
25. 6. 1987. gnv-277975
Vreš Jasna, Podnart 25b, Podnart,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
in gumarske šole – smer frizer, izdano
leta 98/99, izdano na ime Dimič Jasna.
gnn-277558
Vršič Milica, Pristava 31, Ljutomer,
spričevalo
zaključno
za
pomočnika
tekstilnega konfekcionarja Srednješolskega
centra
tehniško-pedagoške
usmeritve
Murska Sobota, izdano leta 1985, izdano
na ime Pevec Milica. gnp-277856
Žust Vinko, Velika Štanga 4, Šmartno pri
Litiji, spričevalo o končani OŠ Šmartno pri
Litiji. gni-277667

Drugo preklicujejo
Altinos Burcin Fatih, Izletniška pot 26,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnw-277649
Balija Beba, Gramscijeva ulica 6, Piran
– Pirano, delovno knjižico. gnb-277670
Barbalić Bernarda, Črtomirova ulica
29, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19833745, izdala Ekonomska fakulteta.
gnp-277906
Cebin Sonja, Jelarji 15, Škofije, delovno
knjižico. gnv-277650
Crnčec Maja, Rogaška cesta 1d, Miklavž
na Dravskem polju, preklic delovne knjige,
reg. št. 11694, izd. 1998 v MB, izdano na
ime Baloh Maja. m-1144
Čeh Irena, Spodnji Kamenščak 36, Ljutomer, študentsko izkaznico, št. 61225901,
Filozofski fakulteti Maribor. m-1118
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Djordjević Marko, Javornik 20, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
18060044, izdala Filozofska fakulteta.
gnh-277989
Draksler Matjaž, Kidričeva cesta 76,
Škofja Loka, študentsko izkaznico, št.
26106936, FGG. gnb-277995
Ekart Tina, Loka 13 a, Starše, vozno
karto, št. 8265, relacija Loka – Maribor, izdal
Veolia transport. m-1122
Finec Borut s.p., Vir pri Stični 104,
Ivančna Gorica, izvod licence skupnosti
za vozilo Scania LJ 88-2VE, izdano 11. 5.
2006, z veljavnostjo 12. 11. 2007, izdan pri
OZS. gne-277517
Frigo transport Pišek & HSF d.o.o.,
Lopata 17, Celje, licenco za tovorno vozilo
reg.št. CE R 7 967, izdala Gospodarska
zbornica Slovenije. gny-277672
Grandošek Maja, Plečnikova 7, Maribor,
preklic delovne knjige, št. reg. 13997, izdana
leta 1999 v Mariboru. m-1116
Harter Annekathrin, Tugomerjeva ulica
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070116. gno-277507
Huskić Benjamin, Preglov trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23070300, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnv-277725
Hvala Mitja, Ulica 25. maja 73, Nova
Gorica, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-2210/00-99.
gnq-277505
Ivanušič Marta, Ulica padlih borcev 4,
Črnomelj, delovno knjižico. gne-277567
Ižanec Gregor, Žubina 20, Veliki Gaber,
delovno knjižico. gnj-277487
Jalovec Uroš, Volovnik 3, Krško,
študentsko izkaznico, št. 71030561, izdala
Biotehniška fakulteta. gnc-277794
Jarc Gorazd, Viška cesta 42, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-277666
Jarni Ivan, Prečna ulica 11, Oplotnica,
preklic delovne knjige, reg. št. 15428, ser.
št. 349718, izdano leta 1983 v Slovenski
Bistrici. m-1114
Jazbec Janez, Cesta Alojza Rabiča 56,
Mojstrana, delovno knjižico. gnb-278020
Jenič Petra, Rakovnik pri Birčni vasi
6, Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
18060084, izdala Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani. gnf-277491
Jovanović Saša, Pokopališka 40,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
22057170, izdala Fakulteta za šport.
gny-277522
Kaltak Merdijana, Polje cesta VIII/2,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gnu-278001
Klančišar Petra, Izlake 68, Izlake,
študentsko izkaznico, št. 61229875,
Filozofski fakulteti v Mariboru. m-1143
Kobentar Boris, Šempeterska ulica
47, Kranj, službeno izkaznico, št.
012086, Ministrstvo za notranje zadeve.
gnp-277881
Kocjančič Vladimir, Bonini 16a, Koper
– Capodistria, orožni list, št. OL 61069.
gns-277853
Korenjak Jadran, Nazorjev trg št. 4,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gnd-277468
Košti Janko, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, izkaznico vojaškega vojnega
invalida, izdala UE Ljubljana-Šiška.
gnc-277919
Kotnjek Saša, Ulica Dr. Antona Korošca
7, Sveti Jurij ob Ščavnici, študentsko
izkaznico, št. 27004850, izdala Univerza v
Ljubljani. gnz-277546

Kučan Damjan, Partizanska 13, Murska
Sobota, delovno knjižico. gnw-278024
Kukec Branko, Cesta v Lahovno 5, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-02295-0/01. gnx-278023
Kumar Igor, Zarnikova ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-277659
Lakožič Jure, Aškerčeva 9, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20040508, Pravna
fakulteta, Univerza v Ljubljani. m-1138
Malogorski Darja, Rošnja 49c, Starše,
študentsko izkaznico, št. 19991531, izdala
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.
gnh-277489
Mavčec Dušan, Velika Polana 82, Velika
Polana, delovno knjižico. gnv-278025
Mavri Jure, Poče 014, Idrija, študentsko
izkaznico, št. 23030307, Fakulteta za
strojništvo. gnx-277998
Mlakar Sebastijan, Ingoličeva 11,
Slovenska Bistrica, potrdilo za voznika št.
000743/AD60-2-5888/2006, izdano na ime
Robert Slunjski, izdano 18. 10. 2006 in
veljavnostjo 31. 1. 2007. gnj-277912
Murkovič Nino, Raičeva 3, Maribor, vozno
karto, št. 10159, izdal Veolia transport,
relacija Maribor Slavija – Slivnica. m-1127
Nastovski Natse, Erjavčeva 36, Nova
Gorica, delovno knjižico. gnk-277461
Nastran Vinko – avtoprevozništvo s.p.,
Na vasi 10, Šenčur, dovolilnico za BiH
070/11, izdala Obrtna zbornica Slovenije.
gnm-277934
Nerad Mateja, Kajuhova ulica 16, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 81630819, izdala
Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna
fakulteta Maribor. gni-277488
Palko Simon, Trbonje 4, Trbonje, delovno
knjižico. gnp-277506
Pavlič Zvonko, Kladje 1, Blanca,
dovolilnica za mednarodni prevoz blaga v
cestnem prometu BiH 070/11 2007, ser. št.
1009444. gnt-277677
Pavlišič Beni, Pavšičeva 32, Logatec,
študentsko izkaznico, št. 01003297, izdala
Pedagoška fakulteta. gnc-277519
Petrovčič Biserka, Idrijska cesta 3,
Ajdovščina, delovno knjižico. gnk-277486
Plohl Sandi, Drstelja 22, Destrnik,
delovno knjižico. gny-278022
Potočnik Gregor, Stražišče 23A, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
64070308, izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnr-277929
Praprotnik Anica, Dr. Kovačiča 2/a,
Ormož, delovno knjižico. gnh-277464
Rameša Martina, Ulica Metoda Mikuža
12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21050638, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnc-277669
Rastoder Elvis, Pot na Poljane 2, Kamnik,
delovno knjižico. gnz-278021
Ražem Zmago, Barka 41, Vremski Britof,
delovno knjižico. gnt-277477
Samastur Peter, Dol pri Stopercah 1,
Stoperce, delovno knjižico. gni-277638
Sever Tanja, Bič 5, Veliki Gaber,
študentsko izkaznico, št. 31240125, izdala
Univerza v Ljubljani. gnq-277530
Simončič Andraž, Stožice 49, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdal izdal ŠCPET.
gnn-277991
Sitar Peter, Muljava 35, Mengeš, potrdilo
o uspehu za 4. letnik Šolskega centra
Ljubljana, Srednja strojna šola, Ljubljana.
gnu-277501
Sladič Mateja, Brezovo 13, Litija,
študentsko izkaznico, št. 18030118, izdala
Filozofska fakulteta. gne-277992
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Slovenc Dejan, Bukošek 24, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 93548828, FERI.
m-1119
Špilak Anton s.p., Trg Jožeta Lampreta 2,
Šoštanj, Izvod licence za vozilo Xara CE V7
447, izdano pri Obrtni zbornici Slovenije dne
20. 12. 2004 do 14. 1. 2008. gnv-277475
Štampar Vladimir, Grabe 27, Središče ob
Dravi, delovno knjižico. gng-277465
Štefanič Marko, Krška vas 34a, Krška
vas, digitalna tahografska kartica, št.
107050009459000, izdal Cetis Celje.
gnr-277479
Štelcer Aleš, Pobrežje 118, Videm pri
Ptuju, delovno knjižico. gnu-277876
Štok Tina, Štorje 25, Sežana, delovno
knjižico. gnq-277480
Tomažič Tomaž, Cigonce 24, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 9868, izdal Veolia.
m-1141
Tratnik Mirjam, Preški vrh 50, Kotlje,
delovno knjižico. gnt-278027
Ušeničnik Peter, Rakovnik 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64020197, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnc-277994
Vidmar Alenka, Dolenja vas 3, Senožeče,
študentsko izkaznico, št. 31200064, izdala
Fakulteta za farmacijo. gnf-277466
Vrecl Andrej, Hrastje 15, Limbuš,
delovna knjiga št. 11705, izdana leta 1987 v
Mariboru. m-1129
Zupanc
Filip,
Gorenjska
cesta
22, Radovljica, potrdilo o strokovni
usposobljenosti, id št. 601637. gno-277882
Zupanič Davorin, Na postajo 17,
Ptuj, kartico za elektr. tahograf. št.
107050001068300, izdal Cetis Celje.
gnu-278026
Železnik Kovšca Nataša, Šmihel 10,
Pivka, študentsko izkaznico, št. 19942285,
Ekonomska fakulteta. gnp-277481
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VSEBINA

Javni razpisi

7295

Javne dražbe

7302

Razpisi delovnih mest

7304

Druge objave

7309

Evidence sindikatov

7315

Objave po Zakonu o medijih

7316

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

7317
7317
7317
7322

Zavarovanja terjatev

7323

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

7325
7325
7326
7326
7327
7327
7327

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

7329
7329

Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

7331
7331
7331
7334
7336
7338
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7341

PRAVKAR IZŠLO

PREVOZNE POGODBE
Matjaž Kovač

Z ALOŽBA

Pogodbena razmerja med subjekti
v prevozu so posebne narave, kar
pomeni, da je treba osvojiti tako veščine
splošnega dela pogodbenega prava kot
posebne določbe pogodbenih razmerij
v prometu. Poleg »običajnih« pogodbenih
razmerij, ki urejajo tovor, njegov prevoz
in zavarovanje, mag. Matjaž Kovač v
strokovnem delu Prevozne pogodbe
podrobneje predstavi tudi posebna
pogodbena razmerja, ki v celoti ne
spadajo pod termin »prevozne pogodbe«,
a v pogodbenih obveznostih vsebujejo
tudi prevoz blaga ali oseb oziroma se
nanj nanašajo. Posebno pozornost
avtor posveti tudi vse bolj pomembnim
vprašanjem turističnih aranžmajev,
kjer med strankami velikokrat pride do
nesoglasij, spor pa se pogosto konča
s sodbo na sodišču.
– broširana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


65 EUR

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

PREVOZNE POGODBE Matjaž Kovač
– broširana izdaja

65 EUR

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

Stran

7342 /

Št.

102 / 9. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Prvih 50 kupcev

Kazenskega prava

d o bi gratis
Kazenski zakonik

Z ALOŽBA

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

Kazensko
y

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

pravo

– 260924 broširana izdaja 62,39 EUR

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

Izdajatelj Služba Vlade
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