Digitally signed by Damjan Zugelj
DN: cn=Damjan Zugelj, c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, Government,
serialNumber=1235227414015
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2007.12.14 07:38:16 +01'00'

Uradni
list
Republike Slovenije

Razglasni del

Internet: www.uradni-list.si
Št.

115

e-pošta: objave@uradni-list.si
Ljubljana, petek

14. 12. 2007

ISSN 1318-9182
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Javni razpisi
Št. 354-101/07

Ob-33922/07
Preklic
Občina Kamnik preklicuje in razveljavlja
razpis za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov
za grobove v najem ter pogrebnih storitev,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112
z dne 7. 12. 2007.
Ponovni razpis bo izveden v začetku leta
2008.
Občina Kamnik
Ob-33792/07
Obvestilo
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa
za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu
2007/2008 (objava v Uradnem listu RS, št.
81 z dne 7. 9. 2007, Ob-24257/07), zaradi
porabe sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo
Ob-33914/07
Obvestilo
Javni razpis za izbor programov javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2008, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 95/07,
dne 19. 10. 2007, se z dnem 21. 12. 2007
zapira na področju območnih služb Celje,
Kranj, Ljubljana, Ptuj, Velenje ter v centralni
službi Zavoda RS za zaposlovanje zaradi
razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za
leto 2008.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Št. 403-1/2006

Ob-33592/07
Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja zaključitev javnega razpisa za dodelitev kreditov
za spodbujanje malega gospodarstva, obrti,
turizma in kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica
in subvencioniranje obrestne mere, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 86 z dne
11. 8. 2006, Ob-22887/06.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 5190-4/2007/2
Ob-33637/07
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 14/07 – uradno prečišče-

no besedilo) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
razpis
za sofinanciranje mednarodne
dejavnosti v vzgoji in izobraževanju
v Republiki Sloveniji v letu 2008
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih,
višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških
domov ter šol za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.
Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu
štejejo zlasti:
– mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih v Sloveniji organizirajo šole
v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo;
– udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev
na podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini;
– šolski projekti izmenjav in partnerstev,
ki se s strani Republike Slovenije ne financirajo ali sofinancirajo s sredstvi Evropske
unije.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva razpisana po tem razpisu
lahko kandidirajo vrtci, osnovne, srednje,
višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:
zavodi) za projekte, pri katerih kot partner
sodeluje tuja institucija.
Popolne prijave, ki bodo izpolnjevale vse
formalne razpisne pogoje in vsebovale vse
podatke, zahtevane z razpisom, bodo ocenjene po naslednjih merilih:
1. projekt vključuje eno ali obe prioritetni temi,
2. projekt izhaja iz večkulturne situacije
na zavodu,
3. inovativnost in ustvarjalnost,
4. interdisciplinarna naravnanost pro
jekta,
5. velikost ciljne publike,
6. aktivna in ustvarjalna vključenost ciljne publike,
7. sodelovanje z lokalnim okoljem,

8. vključuje sodelovanje z državami JV
Evrope,
9. kot zunanjega/tujega partnerja vključuje tudi predstavništvo tuje države v Sloveniji,
10. vpetost projekta v mednarodno mrežo ali organizacijo,
11. zagotovljeno sofinanciranje s strani
sponzorjev.
Komisija bo po vsakem izmed meril, ki
skupaj predstavljajo 100% ocene, prijavljenemu projektu prisodila ustrezno število
točk. Podrobna obrazložitev meril in način
dodeljevanja točk sta razvidna iz razpisne
dokumentacije. Na podlagi števila skupnih
točk za posamezen projekt bo komisija pripravila razvrstitveno listo prijaviteljev.
Izbranim prijaviteljem bodo projekti sofinancirani do največ 4.000 €.
Sofinanciranih bo 15 projektov, ki bodo
zbrali največ točk. Kolikor po navedeni razdelitvi ostane del sredstev nerazdeljen, se
preostanek sredstev za sofinanciranje prenese na naslednje prijavitelje po vrstnem
redu z največ doseženimi točkami.
4. Višina
razpoložljivih
sredstev:
60.000 EUR.
5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od 1. 2.
2008 do 30. 9. 2008.
6. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja: vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 10. 1. 2008 ob 12. uri.
Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo
pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo
in šport RS, Kotnikova 38, p.p. 104, 1001
Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis
št. 5190-4/2007/2«.
7. Datum odpiranja vlog: 14. 1. 2008.
8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov
bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od
zaključka razpisa.
9. Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport www.
mss.gov.si, dodatne informacije pa dobite v Službi za mednarodno sodelovanje
in evropske zadeve pri Bronki Straus, tel.
01/478-43-94, e-pošta bronka.straus@gov.si
in Anžetu Likozarju, tel. 01/478-43-44, e-pošta: anze.likozar@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 4301-2/2007-84
Ob-33923/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
objavlja
javni razpis
za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj
– ESRR, 2. razvojna prioriteta:
gospodarsko-razvojna infrastruktura,
prednostna usmeritev: 2.2.
informacijska družba, projekt gradnja,
upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti
Javni razpis je namenjen lokalnim skup
nostim.
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega telesa, ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega
razpisa: javni razpis se izvede na podlagi
Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 92/07
- UPB1), Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB1), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Uredbe
sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 6. 2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210
z dne 31. 7. 2006, str. 25), Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 7. 2006 o Evropskem skladu
za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1783/1999 (UL L, št. 210 z dne
31. 7. 2006, str. 1), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (UL l, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str.
1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES, Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 41/07) in Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013 (potrjen na seji Vlade
Republike Slovenije, dne 26. 4. 2007).
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje gradnje
odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele
lise so za potrebe tega razpisa definirane
kot območja, kjer ob času prijave na razpis širokopasovni priključki niso omogočeni,
oziroma kot območja, kjer novi interesenti
nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni priključki.
Neobstoj komercialnega interesa pa je
izkazan na področjih, kjer se v naslednjih
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24 mesecih od datuma objave javnega
razpisa s strani operaterjev elektronskih
komunikacij ne planira gradnje širokopasovnega omrežja, ki bi omogočila povezovanje končnih uporabnikov s hitrostjo vsaj
1 Mb/s po končnem uporabniku in je z analizo poslovnega modela možno dokazati,
da takega omrežja ni mogoče zgraditi in
upravljati brez ustvarjanja izgube iz poslovanja. Območja belih lis, kjer se ne planira
gradnja s strani operaterjev, so objavljena
na spletni strani ministrstva (http://www.
mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/ostalo/R.Cehajic_-_BELE_LISE.
pdf). Omrežje mora biti zgrajeno po projektu in s soinvestitorjem, ki ga je izbrala
lokalna skupnost na transparenten način
na podlagi postopkov in v skladu z veljavno
zakonodajo s področja javno-zasebnega
partnerstva oziroma javnega naročanja.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje
upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij
v lokalnih skupnostih na območjih belih lis.
Na podlagi drugega odstavka 7. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 - UPB1) in v povezavi
z 21.a točko in 10. točko 3. člena je gradnja
odprtega širokopasovnega omrežja v javnem interesu.
Na podlagi tega razpisa se potrjen projekt
oziroma projekt, za financiranje katerega se
odobrijo sredstva državnega proračuna za
kohezijsko politiko, imenuje operacija.
Cilj tega razpisa je skladen s cilji prednostne usmeritve Informacijska družba,
Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, ki
je zagotovitev dostopa do širokopasovnih
povezav uporabnikom na celotnem ozemlju
Slovenije z najprej funkcionalno zadovoljivo hitrostjo nato pa tudi dostop do večjih
hitrosti s končnim dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem omrežju. Cilj prednostne usmeritve
po zaključku programskega obdobja 2007–
2013 je povečanje pokritosti prebivalstva
z možnostjo priključitve na širokopasovno
omrežje s sedanje ocene 92 odstotkov na
100 odstotkov.
4. Odprta širokopasovna omrežja oziroma njihove sestavne dele je glede na različne načine financiranja možno zgraditi na
naslednje načine:
Tip omrežja A – Del omrežja je v celoti
zgrajen z zasebnimi sredstvi – komercialni
del omrežja.
Tako zgrajen del omrežja ni predmet sofinanciranja tega razpisa, njegovi učinki na
področju belih lis pa se upoštevajo pri merilih tega razpisa. Tako zgrajeno omrežje se
upravlja povsem tržno. Lastnik omrežja je
zasebnik, ki s tem omrežjem tudi upravlja in
ga vzdržuje. Zasebna sredstva investirana
v tako zgrajeno omrežje se upoštevajo pri
merilih tega javnega razpisa pod pogojem,
da je tako zgrajeno omrežje odprto in se
zgradi v kombinaciji s tipom omrežja B.
Tip omrežja B – Del omrežja je zgrajen
v celoti s sredstvi državnega proračuna za
kohezijsko politiko.
Tako zgrajen del omrežja ustvarja prihodke, vendar ti ne presegajo tekočih stroškov tega omrežja. Med tekoče stroške
sodijo stroški vzdrževanja, upravljanja, financiranja in amortizacije pasivnega dela
omrežja. V idealnem primeru mora sistem
zaračunavanja temeljiti na dejanski porabi

sredstev, tarife pa morajo kriti vsaj operativne stroške in stroške vzdrževanja ter
pomemben del amortizacije naložbe. Predvideti je treba ustrezno tarifno strukturo,
s katero se bodo v največji meri skušali
povečati prihodki projekta pred prejemom
javnih subvencij, pri čemer se bo upoštevala cenovno dostopnost. Tako zgrajeno
omrežje preide takoj, ko je zgrajeno, v celoti v last lokalne skupnosti. Prenos lastništva
omrežja se zagotovi s pogodbo o prenosu
lastništva med lokalno skupnostjo in izbranim soinvestitorjem. Vso aktivno opremo, ki
je nujna za delovanje tega omrežja, investira izbrani soinvestitor v celoti in jo zadrži
v svoji lasti. Izbrani soinvestitor vsaj 20 let
(vendar največ 30 let) upravlja in vzdržuje tako zgrajen del omrežja. Upravljavec
ne sme biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju
oziroma mora ponujanje storitev končnim
uporabnikom zagotoviti v pravno neodvisni
družbi. Pri tem tipu omrežja je nujen obstoj
vložka lokalne skupnosti v obliki služnosti,
v obliki obstoječe infrastrukture, v obliki
sinergijskih učinkov zaradi skupne gradnje
druge javne infrastrukture ali v drugačni
obliki. Vse vložke lokalne skupnosti je potrebno ovrednotiti.
Tip omrežja C – Del omrežja je zgrajen
s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko in z zasebnimi sredstvi.
Tako zgrajen del omrežja ustvarja prihodke pod tržnimi pogoji. Zgradi se s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko in z zasebnimi sredstvi. Neto sedanja
vrednost razlike med ocenjenimi prihodki in
tekočimi stroški (upravljanje, vzdrževanje,
stroški financiranja in stroški amortizacije
pasivnega dela omrežja) določi minimalno
višino zasebne investicije. V idealnem primeru mora sistem zaračunavanja temeljiti
na dejanski porabi sredstev, tarife pa morajo kriti vsaj operativne stroške in stroške
vzdrževanja ter pomemben del amortizacije naložbe. Predvideti je treba ustrezno
tarifno strukturo, s katero se bodo v največji
meri skušali povečati prihodki projekta pred
prejemom javnih subvencij, pri čemer se
bo upoštevala cenovno dostopnost. Tako
zgrajen del omrežja se takoj po izgradnji
prenese v last lokalne skupnosti oziroma
soinvestitorja v razmerju vloženih sredstev.
Izbrani soinvestitor vsaj 20 let (vendar največ 30 let) z omrežjem upravlja in vzdržuje
tako zgrajen del omrežja. Gre za t. i. BOT
model (build-operate-transfer), ki ga Zakon
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) predvideva v prvem odstavku 80. člena. Prvih 20 let po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo
za del pasivnega dela omrežja, zgrajenega
z zasebnimi sredstvi, zasebno, za del pasivnega dela omrežja, zgrajenega s sredstvi
državnega proračuna za kohezijsko politiko,
javno, po preteku vsaj 20 let (vendar največ
30 let) pa izbrani soinvestitor prenese svojo
lastninsko pravico na lokalno skupnost. Vso
aktivno opremo, ki je nujna za delovanje
tega omrežja, investira izbrani soinvestitor
v celoti in se ne upošteva v deležu sredstev
zasebnega investitorja pri določanju lastniškega deleža zasebnega partnerja v omrežju. Strošek amortizacije pasivnega dela
omrežja se mora prikazati v celoti in posebej za del omrežja, zgrajenega z zasebnimi
sredstvi soinvestitorja. Upravljavec ne sme
biti sočasno tudi ponudnik storitev končnim
uporabnikom na tem omrežju oziroma mora
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ponujanje storitev končnim uporabnikom zagotoviti v pravno neodvisni družbi.
Odprto širokopasovno omrežje za potrebe tega javnega razpisa je lahko zgrajeno
ali kot kombinacija tipa omrežja A in B, ali
v celoti zgrajeno omrežje kot tip omrežja B,
ali v celoti zgrajeno omrežje kot tip omrežja
C. Ocenjeni prihodki naj bodo izračunani
ob predpostavki vsaj 20 priključkov na 100
prebivalcev. Cene, ki se zaračunavajo ponudnikom storitev, in stroški upravljanja in
vzdrževanja se letno lahko povečujejo največ do ravni rasti cen na drobno v preteklem
letu ob upoštevanju 5% diskontne stopnje,
v skladu s Smernicami glede metodologije
za izvedbo analize stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi
analize stroškov in koristi.
Aktivna oprema je za potrebe tega razpisa definirana kot oprema, ki je potrebna
za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov omrežja, za potrebe
povezovanja do hrbteničnega omrežja oziroma do operaterjev in za svoje delovanje
potrebuje električno napajanje. Terminalna
oprema ter druga aktivna oprema, ki se inštalira pri končnih uporabnikih omrežja, ni
upravičen strošek in se ne upošteva v deležu zasebnega investitorja.
V kolikor je del omrežja zgrajen z brezžičnimi sistemi, ki delujejo na frekvencah za
katere je potrebno plačevati določene letne
dajatve (frekvenčnine), so te dajatve lahko vključene med tekoče stroške omrežja.
Kadar je potrebno za delovanje brezžičnih
sistemov najeti zmogljivosti pri imetniku pravice do uporabe frekvenc, je tudi taka najemnina del tekočih stroškov omrežja.
Pri vseh tipih omrežja mora obstajati tudi
vložek lokalne skupnosti v obliki služnosti,
v obliki obstoječe infrastrukture, v obliki sinergijskih učinkov zaradi skupne gradnje
druge javne infrastrukture ali v drugačni
obliki. Vse vložke lokalne skupnosti je potrebno posebej ovrednotiti in upoštevati pri
razdelitvi deležev vlaganj.
5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavi izključno
vsaka lokalna skupnost, lahko pa se prijavi
tudi več lokalnih skupnosti skupaj. V primeru, da se na javni razpis prijavi več lokalnih
skupnosti skupaj, le-te določijo nosilno lokalno skupnost, ki bo prevzela vlogo koordinatorja in nastopala v imenu povezanih
lokalnih skupnosti v razmerju do ministrstva.
Izraz »lokalna skupnost«, ki ga uporabljamo v nadaljevanju razpisne dokumentacije,
velja tako za primer, ko je lokalna skupnost
ena lokalna skupnost, kot tudi v primeru, ko
se na razpis prijavi več lokalnih skupnosti
skupaj. Lokalna skupnost je upravičenec
v skladu z Uredbo o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike
v RS v programskem obdobju 2007–2013
(Uradni list RS, št. 41/07), v nadaljevanju:
uredba.
Soinvestitor je vsaka pravna ali fizična
oseba in ga lokalna skupnost izbere predhodno v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma z Zakonom o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06) ne glede na
vrsto postopka. Soinvestitor je pripravil projekt v skladu z zahtevami javnega razpisa
lokalne skupnosti, na podlagi katerega bo
omrežje zgrajeno. Izbrani soinvestitor se
mora registrirati, skladno s 5. členom Zako-
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na o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 13/07 – UPB1) pri Agenciji za pošto
in elektronske komunikacije RS.
Omrežje mora biti zgrajeno po projektu
in s soinvestitorjem, ki ga je izbrala lokalna
skupnost na transparenten način na podlagi
postopkov in v skladu z veljavno zakonodajo s področja javno-zasebnega partnerstva
oziroma javnega naročanja.
Vloga mora upoštevati naslednje pogoje:
Projekt
– Prijavitelj mora posredovati podatke
o lokalni skupnosti in soinvestitorju ter o načinu njegovega izbora. Lokalna skupnost
soinvestitorja izbere v predhodnem postopku, kjer upošteva predvsem ekonomičnost
gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja. Predhodni postopek mora biti izveden
po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu
(Uradni list RS, št. 127/06) oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06);
– Prijavitelj mora predložiti projekt, ki
mora vsebovati tudi razvojne cilje lokalne
skupnosti, ki jim bo z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij sledila;
– Razvojni cilji lokalne skupnosti, povezani s projektom morajo biti v skladu z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
– Prijavitelj mora predložiti Načrt razvoja
odprtega širokopasovnega omrežja v lokalni
skupnosti ali drug primerljiv strateški dokument lokalne skupnosti s področja elektronskih komunikacij, iz katerega so vidne
zahteve za projekt ter razvojni cilji lokalne
skupnosti, povezani s tem projektom;
– Za ugotavljanje območja belih lis so
relevantni podatki ministrstva, ki so objavljeni na njegovi spletni strani (http://www.
mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/ostalo/R.Cehajic_-_BELE_
LISE.pdf);
– Iz dokumentacije prijavitelja mora biti
jasno razvidno območje belih lis v lokalni
skupnosti, ter del območja belih lis, kjer ni
komercialnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij;
– Iz dokumentacije morajo biti razvidni
podatki o številu gospodinjstev na področju
belih lis, za celo lokalno skupnost, ter za
vsak del omrežja posebej;
– Lokalna skupnost mora zagotoviti ustrezen strokoven nadzor nad gradnjo
omrežja, kar mora biti razvidno iz posredovane dokumentacije;
– Soinvestitor lahko v projektu predvidi
opremo WiMAX ali drugo brezžično tehnologijo tudi v primeru, če še ne razpolaga
z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. To
omrežje bo soinvestitor pričel graditi, ko bo,
v skladu z določbami Zakona o elektronskih
komunikacijah pridobil odločbo o dodelitvi
radijskih frekvenc s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS oziroma
sklenil dogovor z enim od obstoječih imetnikov teh odločb;
– Ministrstvo bo financiralo največ do
3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo s področja belih lis lokalne skupnosti;
– Soinvestitor mora predložiti oceno števila potencialnih priključkov. Za potencialni
priključek se šteje vsako posamezno gospodinjstvo na območjih belih lis, ki mu s tem
omrežjem omogočamo povezavo v širokopasovno omrežje. Šteje se, da je gospodinjstvu omogočeno povezovanje v široko-
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pasovno omrežje kadar je gospodinjstvo
v dometu brezžičnega omrežja ali v neposredni bližini omrežja. Za neposredno bližino se šteje razdalja do 200m do kabelske
kanalizacije ali do priključne točke;
– Iz predložene dokumentacije mora
biti razviden tudi morebiten projekt gradnje
omrežja tipa A, če ga želi prijavitelj uveljaviti
pri merilih tega razpisa;
– Iz projekta mora biti razvidno povezovanje v tranzitno omrežje;
– Iz predložene dokumentacije morajo
biti razvidni predvideni stroški upravljanja,
stroški vzdrževanja, stroški financiranja,
stroški amortizacije ter morebitni drugi stroški. Stroški amortizacije se morajo prikazovati v celoti in posebej za del omrežja,
financiran z javnimi sredstvi in del omrežja, financiran z zasebnimi sredstvi. Aktivna oprema in vsa oprema z amortizacijsko
dobo, ki je krajša od 5 let, mora biti financirana izključno iz zasebnih sredstev;
– Skladnost projekta s predmetom in namenom razpisa in skladnost vloge z razpisno dokumentacijo;
– Vrsta tehnologije, ki jo je izbrani investitor predvidel v projektu za omrežje oziroma del omrežja, ne sme biti predpisana
vnaprej, mora pa ustrezati zahtevam lokalne
skupnosti;
– Za projekte, za katere bo komisija ugotovila, da projekt dosega zadovoljivo število
točk, bo ta projekt predhodno poslala še
Ministrstvu za finance z namenom, da se
projekt predhodno pregleda z vidika državnih pomoči oziroma z vidika javno-zasebnega partnerstva oziroma javnega naročanja.
V primeru, da se ugotovi, da gre za potencialno državno pomoč, se od ponudnikov oziroma zasebnih partnerjev zahteva odpravo
ugotovitev Ministrstva za finance s ciljem,
da se odpravi potencialne možnosti v nadaljevanju izvedbe projekta z vidika državnih
pomoči. Pogoji, ki jih izpolnjuje posamezni
projekt za državno pomoč, so opredeljeni
v Zakonu o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04).
Dokazila o neobstoju komercialnega interesa
– Za dokazovanje neobstoja komercialnega interesa se upošteva seznam
belih lis, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva
(http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DEK/ostalo/R.Cehajic_-_BELE_LISE.pdf), v katerem
je upoštevan izražen komercialni interes
operaterjev.
– Lokalna skupnost mora izkazati, da za
območje, ki je opredeljeno v projektu, ne
obstaja komercialni interes, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve: da
na tem območju ob času prijave na razpis
ni pokritosti s širokopasovnimi priključki, da
novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem
območju nekateri obstoječi posamezniki
že imajo širokopasovni priključek; da nihče od operaterjev nima v načrtu gradnje
širokopasovnega omrežja na komercialni
osnovi, s katerim bi zadovoljil potrebe in
pričakovanja lokalne skupnosti, da ocena
vseh stroškov na pričakovanega končnega
uporabnika presega cene, ki jih je s tem
omrežjem možno doseči na trgu. Pri tem se
šteje, da je na trgu možno doseči ceno, ki
dosega vsaj 80% povprečne maloprodajne
cene, pod katero večji ponudniki storitev
v Sloveniji ponujajo širokopasovni dostop
s primerljivo hitrostjo.
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– Lokalna skupnost mora pisno preveriti
in dokumentirati, da na določenem območju
nobeden od operaterjev v naslednjih 24 mesecih od datuma objave tega razpisa nima
v načrtu gradnje širokopasovnega omrežja
na komercialni osnovi. Podobno takšno poizvedovanje bo opravilo tudi ministrstvo. Šteje se, da operaterji nimajo v planu gradnje
širokopasovnih omrežij na tem področju, če
lokalne skupnosti ali ministrstva s temi načrti ne seznanijo v roku 30 dni po prejemu
poziva s strani lokalne skupnosti ali ministrstva ali če Agencija za pošto in elektronske
komunikacije ne razpolaga z načrti posameznega operaterja na področju belih lis.
– Lokalna skupnost predloži dokazila
o izvedbi poziva ter odzive operaterjev. Kadar se operater v 30 dneh ne odzove na
njen poziv, lokalna skupnost to dokumentira
z izjavo;
– Dokazila o neobstoju komercialnega
interesa lahko lokalna skupnost ministrstvu
posreduje tudi naknadno v primeru, da ni
bilo mogoče zbrati v roku do prijave na razpis vseh dokazil, pri čemer je naknadni rok
za oddajo dokazil o neobstoju komercialnega interesa 15 dni od datuma odpiranja
vlog.
Finančni izračuni vseh stroškov z gradnjo in delovanjem odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti
– V projektu, ki ga mora predložiti prijavitelj, mora biti narejen finančni načrt projekta
z opredeljenimi finančnimi viri, vsi stroški
projekta (upravičeni in neupravičeni) ter kazalniki;
– Prijavitelj mora predložiti finančne izračune v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize stroškov in
koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske
komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, ki
dokazujejo, da gradnja, upravljanje in vzdrževanje z namenom ustvarjanja dobička ob
cenah, ki jih je s tem omrežjem možno doseči na trgu, ni mogoča. Iz izračunov mora
biti razvidno, da z izgradnjo in upravljanjem
omrežja ni možno dosegati niti minimalnega
dobička;
– Prijavitelj mora podati specifikacijo
vseh upravičenih stroškov, ki jo je ponudnik
navedel v projektu in predstaviti v obliki,
primerni za gradnjo po principu projekta na
ključ;
– Prijavitelj mora predvideti realne prihodke omrežja z upoštevanjem cen, ki jih
je s tem omrežjem možno doseči na trgu.
Pri tem se šteje, da je na trgu možno doseči
ceno, ki dosega vsaj 80% povprečne maloprodajne cene, pod katero večji ponudniki
storitev v Sloveniji ponujajo širokopasovni
dostop s primerljivo hitrostjo;
– Prijavitelj mora predložiti izračun neto
sedanje vrednosti ocenjenih prihodkov in
ocenjenih tekočih stroškov v obdobju eksploatacije omrežja. Pri tem upravičeni stroški
ne smejo preseči sedanje vrednosti stroškov
naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto
prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja
upravičenih stroškov se zniža pri operacijah,
ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi
investicij (v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi). V kolikor se omrežje v obdobju 20
let v celoti ne amortizira, je potrebno oceniti preostalo vrednost omrežja, preračunano
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na neto sedanjo vrednost in za to vrednost
zmanjšati delež sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko;
– Prijavitelj mora predložiti izračun stroškov amortizacije in stroškov financiranja za
del omrežja, zgrajenega z zasebnimi sredstvi soinvestitorja;
– Soinvestitor mora poskrbeti za trajno
delovanje omrežja. V primeru, da bodo tekoči stroški višji od ocenjenih prihodkov, mora
soinvestitor uporabiti tak poslovni model,
s katerim lahko sam oziroma z drugimi viri
financiranja pokrije razliko.
Upravljanje z odprtim širokopasovnim
omrežjem elektronskih komunikacij
– Odprto širokopasovno omrežje oziroma del omrežja bo izbrani soinvestitor upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v omrežje vsem ponudnikom storitev in
drugim operaterjem pod enakimi pogoji;
– Izbrani soinvestitor za del omrežja znotraj lokalne skupnosti, ki je deloma zgrajen
s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, deloma pa z zasebnimi sredstvi,
ponudnikom storitev in operaterjem zaračunava tržno ceno. Prihodki tega omrežja se
upoštevajo pri izračunu udeležbe sredstev
državnega proračuna za kohezijsko politiko.
Obvezni horizontalni omilitveni ukrepi kot
obvezni pogoji za izvedbo projekta
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj,
zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost,
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
6. Potencialni upravičenci
Lokalna skupnost je upravičenec in prejemnik sredstev po Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju
2007–2013.
Na javni razpis ministrstva se lahko prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost
(javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), s katerim je sklenila
pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Elementi javno-zasebnega partnerstva
so naslednji: na lokalno skupnost oziroma
soinvestitorja bo po opravljenem tehničnem
prevzemu prenesena lastninska pravica
nad omrežjem in pripadajočo infrastrukturo
v razmerju vloženih sredstev. Po preteku
vsaj 20 let (vendar največ 30 let) izbrani soinvestitor prenese svojo lastninsko pravico
na lokalno skupnost. Lokalna skupnost in
soinvestitor nosita poslovno tveganje sorazmerno deležu vloženih sredstev. Pri deležu
vloženih sredstev lokalne skupnosti se upoštevajo vsi javni viri. Potrebno je ovrednotiti
tudi služnost na zemljiščih, ki jih prispeva
lokalna skupnost ter druga vlaganja lokalne
skupnosti.
Služnost mora biti neposredno povezana s sofinanciranim delom omrežja. Njena
vrednost pa mora biti opredeljena s stra-

ni neodvisnega usposobljenega cenilca ali
državnega organa s pridobljenim potrdilom
oziroma poročilom.
Financiranje je javno in zasebno, lastništvo je javno oziroma javno in zasebno,
upravljanje je zasebno.
Soinvestitor je zasebni partner, ki ga je
lokalna skupnost izbrala na podlagi javnega
razpisa lokalne skupnosti po principu javno-zasebnega partnerstva oziroma javnega
naročanja. Soinvestitor bo omrežje zgradil
in bo celotno omrežje vsaj 20 let upravljal
in vzdrževal.
Vse medsebojne obveznosti in način plačevanja morata lokalna skupnost in zasebni
soinvestitor urediti s pogodbo.
Pristojnosti, odgovornosti in naloge upravičenca
Lokalna skupnost se prijavi na razpis
ministrstvu.
Lokalna skupnost je pripravila in objavila
javni razpis po Zakonu o javno-zasebnem
partnerstvu oziroma Zakonu o javnem naročanju za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja
in vzdrževanja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni
skupnosti in izbrala izvajalca, ki za nekomercialni del omrežja postane soinvestitor.
Lokalna skupnost sklene pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom.
Soinvestitor izvede del operacije tako,
da zgradi in upravlja omrežje v skladu
s projektom, zagotovi dostop do omrežja
vsem zainteresiranim operaterjem omrežij
in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji, zagotovi upravljanje in vzdrževanje
celotnega omrežja v skladu s pogoji javnega razpisa lokalne skupnosti in zagotovi
nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu
s potrebami lokalne skupnosti in pogoji iz
javnega razpisa.
Lokalna skupnost izvede del operacije
tako, da soinvestitorju pomaga pri pridobivanju služnosti (kar vključuje tudi najkrajše
časovne roke), pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih
zemljiščih ter z dajanjem svojih prostorov na
razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih
točk v hrbtenično omrežje. Stroški, ki nastanejo pri pridobivanju služnosti in ostali vložki
lokalne skupnosti, ki nastanejo pri izvedbi
operacije se upoštevajo kot vložek lokalne
skupnosti (vložek javnega partnerja).
Lokalna skupnost navede razvojne projekte na svojih območjih (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con, organizacij s področja vzgoje, izobraževanja,
raziskovanja in kulture ipd.), kjer se lahko
pričakujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v naslednjih treh letih, da soinvestitor
te lokacije vključi v projekt gradnje.
Lokalna skupnost je pripravila in izvedla
izbirni postopek za izbor izvajalca in sklenila
pogodbo z izvajalcem – soinvestitorjem.
Lokalna skupnost spremlja izvajanje pogodbe z izvajalcem – soinvestitorjem.
Lokalna skupnost zagotavlja pravilnost
izvajanja operacije. V primeru ugotovljene
nenamenske porabe sredstev je lokalna
skupnost dolžna ministrstvu vrniti vsa že
prejeta sredstva v realni vrednosti iz naslova
te pogodbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila.
Izvedbo del z zapisnikom potrdi pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga izbere lokalna skupnost, ki tudi preverja gradnjo in
izstavljen zahtevek za izplačilo s poročilom
s strani izvajalca – soinvestitorja.
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Lokalna skupnost posreduje napovedi
plačil sredstev kohezijske politike na ravni operacije oziroma terminski načrt izstavljanja računov oziroma zahtevkov v skladu
s pogodbenimi odnosi.
Lokalna skupnost posreduje relevantne podatke o nepravilnostih in ukrepih za
njihovo odpravo v skladu s pogodbenimi
odnosi.
Lokalna skupnost omogoči delovanje revizorjev, nadzornih in tehničnih misij organov Evropske unije in Republike Slovenije
ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih
poročil misij in redno obvešča ministrstvo
o izvedenih ukrepih.
Lokalna skupnost in soinvestitor vodita ločen knjigovodski sistem ali ustrezne
knjigovodske evidence za vse transakcije
v zvezi s projektom.
Lokalna skupnost izvaja naloge informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Lokalna skupnost vzdržuje revizijsko
sled v skladu z navodili ministrstva in s pogodbenimi odnosi.
Lokalna skupnost pripravi in posreduje
poročila v skladu z navodili organa upravljanja in ministrstva.
7. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje:
Št. Merila
1

2

3

4

Delež gospodinjstev
iz projekta, katerim bo
omogočen širokopasovni
dostop v lokalni skupnosti
na območju belih lis
(ne glede na način
financiranja), glede na vsa
gospodinjstva v lokalni
skupnosti
Delež gospodinjstev
iz projekta, katerim bo
z zasebnimi sredstvi
omogočen širokopasovni
dostop v lokalni skupnosti
na območju belih lis
Število novih
gospodinjstev, katerim bo
s projektom omogočen
širokopasovni dostop
v lokalni skupnosti na
območju belih lis
Vpliv gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja
na doseganje razvojnih
ciljev lokalne skupnosti
Skupaj

Najvišje
možno
št. točk

40

30

20

10
100

Merilo 1: Merilo delež gospodinjstev iz
projekta, katerim bo omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju
belih lis (ne glede na način financiranja),
glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti, znaša največ 40 točk. S tem merilom se ocenjuje delež gospodinjstev, ki se
jim omogoči povezovanje v širokopasovno
omrežje glede na vsa gospodinjstva v lokalni skupnosti. Za vsak 1% gospodinjstev
dobi projekt 1 točko, vendar skupaj ne več
kot 40 točk.
Merilo 2: Merilo delež gospodinjstev iz
projekta, katerim bo z zasebnimi sredstvi
omogočen širokopasovni dostop v lokalni
skupnosti na območju belih lis, znaša največ
30 točk. Za vsak 1% gospodinjstev v ko-

Št.

mercialnemu omrežju in omrežju, zgrajenim
delno s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko ter z zasebnimi sredstvi sorazmeren delež gospodinjstev v tako zgrajenem omrežju dobi projekt 1 točko, vendar
skupaj ne več kot 30 točk.
Merilo 3: Merilo število novih gospodinjstev katerim bo s projektom omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na
območju belih lis, znaša največ 20 točk. Za
vsak posamezni priključek dobi projekt 0,01
točko, vendar skupaj ne več kot 20 točk.
Merilo 4: Merilo vpliv gradnje odprtega
širokopasovnega omrežja na doseganje razvojnih ciljev lokalne skupnosti znaša največ
10 točk. Na podlagi lestvice kriterijev za razvojne cilje lokalnih skupnosti, ki so določeni
v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij lokalne
skupnosti, dobi projekt največ 10 točk.
Lestvica kriterijev za razvojne cilje lokalne skupnosti
Št. Razčlenitev merila št. 4
1
2
3

Novo povezana podjetja
Organizacije s področja
vzgoje in izobraževanja
oziroma kulture
Drugi razvojni cilji
lokalne skupnosti
Skupaj

Število
točk
4
4
2
10

Projekt, ki bo omogočil, da se bodo obstoječa podjetja lahko povezala prek širokopasovnega omrežja, bo dobil 4 točke. Projekt, ki bo omogočil, da se bodo lahko prek
širokopasovnega omrežja povezale organizacije s področja vzgoje in izobraževanja
oziroma kulture, bo dobil 4 točke. Na podlagi
izpolnjevanja drugih razvojnih ciljev lokalne
skupnosti, ki jih namerava lokalna skupnost
doseči s širokopasovnim omrežjem, bo dobil
projekt 2 točki.
Vsa merila se ocenjujejo do 2 decimalni
mesti natančno. Najvišje možno število točk
vseh meril skupaj je 100 točk. Prag števila
točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 30 točk, s tem, da mora biti pri merilu
1 doseženih minimalno 5 točk in pri merilu
4 doseženih minimalno 4 točke. Na podlagi
ocenjevanja vlog bo strokovna komisija pripravila lestvico ocenjenih projektov glede
na število doseženih točk. V primeru, da bo
skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih oziroma
razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost
vloge z višjo oceno.
V primeru več projektov z enakim številom točk, bo imel prednost projekt, ki bo
imel večje število točk po merilu 1, v primeru
več projektov z istim številom točk in enakim
številom točk po merilu 1 pa bo imel prednost projekt, ki bo imel večje število točk po
merilu 2.
8. Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na razpolago za javni razpis je
19.637.297,00 EUR.
Od tega:
– za leto 2008 je 10.432.314,35 EUR
namenskih sredstev EU in 1.840.996,65
EUR namenskih sredstev slovenske udeležbe ter
– za leto 2009 je 6.259.388,10 EUR namenskih sredstev EU in 1.104.597,90 EUR
namenskih sredstev slovenske udeležbe.
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Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6853, Razvoj širokopasovnih omrežij –
EU in proračunsko postavko 9400, Razvoj
širokopasovnih omrežij – Slovenska udeležba.
9. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je
predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: Razpoložljiva sredstva se bodo izplačevala po situacijah glede na izvedena dela,
ki jih bo z zapisnikom potrdil pooblaščeni
nadzornik gradnje, ki ga na transparentni
način v skladu z zakonodajo o javnem naročanju izbere lokalna skupnost. Sredstva
bodo izplačana v tekočem letu, pod pogojem, da bo vsa potrebna dokumentacija podana Ministrstvu za gospodarstvo do
najkasneje 15.9. v tekočem letu izvajanja
projekta. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se
zaključi 15. 9. 2009 (datum sprejema zahtevka s strani upravičenca).
10. Delež sofinanciranja iz namenskih
sredstev EU in namenskih sredstev slovenske udeležbe je v razmerju 85:15. Skupni
delež sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in namenskih sredstev slovenske
udeležbe je določen v skladu s 55. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni
list EU, št. 210/06) ter v skladu s Smernicami glede metodologije za izvedbo analize
stroškov in koristi, Delovni dokument št. 4
Evropske komisije – Navodila za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in
koristi. Za izračun donacije EU pri operacijah, ki ustvarjajo prihodek, se uporablja metoda primanjkljaja v financiranju, pri čemer
ta metoda določa, da upravičeni stroški ne
smejo preseči sedanje vrednosti stroškov
naložbe, znižane za sedanjo vrednost neto
prihodkov naložbe v določenem referenčnem obdobju. Višina zneska sofinanciranja
upravičenih stroškov se zniža pri operacijah,
ki ustvarjajo neto prihodke v ekonomski dobi
investicij (v skladu z Delovnim dokumentom
št. 4 Evropske komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov
in koristi).
11. Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način
obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: Kot pravočasne
bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede
na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana do: za prvo odpiranje dne 10. 3.
2008 do 12. ure, za drugo odpiranje dne
4. 6. 2008 do 12. ure in za tretje odpiranje
dne 14. 11. 2008 do 12. ure.
12. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev ter način obveščanja o datumih
naslednjih odpiranj v primeru zaporednega
dodeljevanja sredstev: Odpiranje vlog bo trikratno. Prvo odpiranje bo 11. 3. 2008 ob 13.
uri, na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Drugo odpiranje bo 5. 6.
2008 ob 13. uri, na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Tretje odpiranje
bo 18. 11. 2008 ob 13. uri, na Ministrstvu za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji vlog
bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo.
14. Kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno doku-
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mentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na internet naslovu: http://www.mg.gov.si/
ali na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, kontaktna oseba je
Saško Mukaetov, tel. 01/400-36-41. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, na osnovi zahteve na
elektronski naslov gp.mg@gov.si.
15. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti: upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1828/2006 (Uradni list EU, št. 371/06) in
v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007–2013.
16. Dopolnilno financiranje: ni dovoljeno.
17. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda
za njihov izračun: nepovratna sredstva so
namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
lokalnih skupnosti (stroški dela, materiala,
naprav itd.), izvedbo del z zapisnikom potrdi
pooblaščeni nadzornik gradnje, ki ga izbere
lokalna skupnost.
Ministrstvo bo v skladu z Navodilom
o upravičenih stroških organa upravljanja
financiralo naslednje upravičene stroške:
– priprave zasnove operacije (izdelava
projekta in pridobitev potrebnih soglasij) in
dokumentacije operacije za gradnjo in izvedbo del,
– pridobitve vseh potrebnih dovoljenj in
soglasij,
– gradbenih del,
– opremljanja ali odkupa prostorov za
skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije,
– izvedbe pasivnega dela omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov,
– nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni nadzornik,
– vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav,
– opreme in materiala, ki so glede na
specifične zahteve potrebni za izvedbo.
Izvedba aktivnega dela omrežja ni upravičen strošek.
Vse posamezne postavke upravičenih
stroškov morajo biti jasno razvidne iz projekta, ki ga prijavitelj predloži in bodo sofinancirane le, če se bodo izstavljeni računi
ujemali s specifikacijo in bo izvedbo del potrdil nadzornik z zapisnikom.
Posamezne postavke dela omrežja, ki se
gradi s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko, ne smejo po cenah na enoto presegati postavke za dele omrežja, ki jih
gradi soinvestitor z zasebnimi sredstvi.
Pogoji za upravičenost odkupa prostorov so:
– od neodvisnega usposobljenega cenilca ali pooblaščenega uradnega organa
pridobljeno potrdilo oziroma poročilo, ki vsebuje naslednje sestavne dele:
– da cena nepremičnine ne presega
tržne vrednosti in
– bodisi potrjuje, da je zgradba v skladu z nacionalnimi predpisi, bodisi navaja
točke, ki ne izpolnjujejo pogojev, kadar je
predvideno, da jih bo upravičenec med operacijo odpravil;
– zgradba v zadnjih desetih letih ni prejela nacionalnih nepovratnih sredstev ali ne-
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povratnih sredstev Skupnosti, s katerimi bi
prišlo do podvajanja pomoči v primeru sofinanciranja nakupa iz EU sredstev;
– nepremičnina se uporablja za namen
in v skladu s cilji, določenimi v operaciji.
Opremljanje prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja zajema le
opremljanje z elementi, ki so nujno potrebni
za obratovanje in vzdrževanje širokopasovnega omrežja, ter za njegovo povezovanje
z drugimi omrežji.
V okviru stroškov za nakup nepremičnine davek na nepremičnine ni upravičen
strošek.
DDV na ravni posameznega računa je
neupravičen strošek.
Drugi davki in dajatve (zlasti neposredni
davki, prispevki iz plače za socialno varnost), ki izvirajo iz sofinanciranja s strani
strukturnih skladov, ne morejo biti upravičeni, razen če jih dejansko in dokončno nosi
izbrani soinvestitor.
Stroški bodo upravičeni le, če bodo operacije izvedene v skladu z določili zakona, ki
ureja javno naročanje in drugo veljavno zakonodajo ter navodili organa upravljanja, kar
pa ne pomeni, da je soinvestitor zavezan
k Zakonu o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 128/06). Stroški morajo biti ustrezno
izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Zahtevku za plačilo bo potrebno
predložiti dokazila o plačilu nastalih stroškov
oziroma gradbeno situacijo v primeru opravljenih gradbenih del s strani samega soinvestitorja. Upravičeni stroški se presojajo
v skladu z Navodili organa upravljanja.
Obdobje upravičenih stroškov se prične
z dnem 1. 1. 2007 in se konča 15. 9. 2009
oziroma z dnem obojestranskega podpisa
zapisnika o primopredaji odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
v lokalni skupnosti. Prijavitelj, izbrani soinvestitor in njegovi partnerji morajo zagotoviti
ločene računovodske evidence za operacijo. Financirajo se lahko samo tisti upravičeni
stroški, ki so določeni v pogodbi in do višine,
določene v pogodbi med ministrstvom in
prijaviteljem.
Ministrstvo v 60 dneh po predložitvi zahtevka izplača le tiste stroške, ki nastanejo
do predložitve zahtevka za sofinanciranje po
posameznih situacijah, kar prijavitelj dokazuje s potrdilom o plačilu oziroma gradbeno
situacijo v primeru opravljenih gradbenih del
s strani samega soinvestitorja in zapisnikom
pooblaščenega nadzornika gradnje.
Potrebno je oceniti vse prihodke v obdobju izkoriščanja omrežja. Prijavitelj mora
specificirati oceno vseh prihodkov omrežja preračunanih na neto sedanjo vrednost,
oceno stroškov upravljanja in stroškov vzdrževanja, preračunanih na neto sedanjo vrednost, v skladu s 55. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list EU, št.
210/06) ter v skladu s Smernicami glede
metodologije za izvedbo analize stroškov
in koristi, Delovni dokument št. 4 Evropske
komisije – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi.
Operacija je upravičena do sofinanciranja
le do višine razlike neto sedanje vrednosti
stroškov gradnje, upravljanja in vzdrževanja omrežja z neto sedanjo vrednostjo vseh
prihodkov omrežja. Preostanek sredstev zagotovi soinvestitor iz zasebnih virov.
Če se ugotovi, da so bili ustvarjeni prihodki večji od planiranih, lokalna skupnost
povrne razliko ministrstvu, ministrstvo pa
vrne prejeta sredstva v splošni proračun

Evropske unije sorazmerno prispevkom iz
sklada ESRR.
18. Prejemnik sredstev je lokalna skupnost. Soinvestitor izstavlja gradbene situacije ter zahtevke za povračilo lokalni skupnosti, ki dokumentacijo z zahtevkom po
izplačilu posreduje ministrstvu. Lokalna skupnost nakaže sredstva soinvestitorju takoj,
ko prejme sredstva s strani ministrstva.
19. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji: Prejemnik mora hraniti vso
dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do
31. 12. 2015 oziroma še pet let od zaključka
operacije, kot dokazila za potrebe bodočih
preverjanj. Pred iztekom tega datuma lahko
Ministrstvo za gospodarstvo ta rok podaljša.
20. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji: Prejemnik sredstev
bo dolžan omogočiti Ministrstvu za gospodarstvo ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007–2013, ter njihovim pooblaščencem, v smislu spremljanja porabe
dodeljenih sredstev in preverjanja doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor, tako da
bo možna kontrola realizacije operacije in
vpogled v celotno dokumentacijo operacije
tudi po izteku trajanja pogodbe, najmanj do
vključno 31. 12. 2015. Enake pravice imajo
tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča ter Računskega
sodišča Republike Slovenije.
21. Zahteve glede spremljanja prihodkov
operacije: Prejemnik sredstev in soinvestitor
bosta morala vso dokumentacijo, vključno
z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami, v zvezi s to operacijo voditi ločeno, prihodke in stroške pa na posebnem stroškovnem mestu, tudi po aktiviranju operacije.
22. Omejitve glede sprememb operacije
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
Prejemnik sredstev je obvezan poročati
o doseženih rezultatih in učinkih na letni
ravni. V primeru neizpolnitve te zahteve ali
pa v primeru nedoseganja pričakovanih rezultatov ali učinkov, je Ministrstvo za gospodarstvo upravičeno zahtevati vračilo prejetih
sredstev. Lokalna skupnost se bo s pogodbo
obvezala, da omrežja, pridobljenega iz naslova sofinancirane operacije ne bo prodala,
oddala v najem ali leasing tretjim osebam
najmanj za dobo 20 let.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: V primeru,
da se kadarkoli izkaže, da je prijavitelj posredoval napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev ali
pa se ugotovi, da je zamolčal take podatke,
ki bi kakor koli vplivali na oceno in potek
operacije, je Ministrstvo za gospodarstvo
upravičeno odstopiti od pogodbe, prejemnik
pa bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-33924/07
Na podlagi sklepa uprave Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada št. IS 10-495/07 z dne 4. 12.
2007, 5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
17/94, 22/00-ZJS in 59/01), 4. člena Sklepa
o ustanovitvi Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 96/00, 111/00, 66/01, 84/01 in 85/02),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
četrtega odstavka 1. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list
RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr. in
134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
akcij izobraževanja s področja filma za
študijsko leto 2007–2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana.
1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja
filma za študijsko leto 2007–2008.
2. Okvirna vrednost razpisanih finančnih
sredstev: 130.000 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne osebe, ki izvajajo univerzitetni študij
s področja filma.
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s študijskim programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov v okviru izobraževanja. Predlagatelj je dolžan najkasneje ob
zaključku študijskega leta 2007/2008 Filmskemu skladu izkazati realizacijo sofinanciranih filmskih projektov oziroma realizacijo
sofinanciranega programa.
3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo
s programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov in ki bo potekal oziroma se
izvajal v študijskem letu 2007/2008, pri čemer študijsko leto 2007/2008 v tem javnem
razpisu zajema obdobje od 1. oktobra 2007
do 30. septembra 2008.
3.4. Predlagatelj lahko kandidira izključno s programom, ki ni namenjen marketingu
in ekonomski propagandi.
3.5. Predlagatelj sme kandidirati s programom, ki ne odstopa od splošnih naravno
etičnih normativov družbe in javnega reda
Republike Slovenije in ne zagovarja nasilja
ali odkrito žali človeško dostojanstvo.
3.6. Predlagatelj, ki je z istim programom
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 potegovati na tem
javnem razpisu Filmskega sklada.
3.7. V postopku za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov lahko kandidira in
pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada.
3.8. Predlagatelj lahko kandidira s programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov v okviru izobraževanja s filmskega
področja.
3.9. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku.
3.10. Predlagatelj lahko prijavi isti program z istimi filmskimi projekti v času tra-
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janja javnega razpisa samo enkrat. En
program predstavlja vsebinsko in formalno
zaokrožen študijski program za 1 predmet
v okviru študijskega predmetnika predlagatelja, ki vključuje realizacijo najmanj enega
ali več filmskih projektov.
4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov
oziroma programov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor projektov
in programov Filmskega sklada Republike
Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS,
št. 16/05).
4.1. Kriteriji in merila za izbor
4.1.1. Pri izboru projektov oziroma programov iz programskega sklopa »akcije« za
izobraževanje, Strokovno programska komisija upošteva naslednje kriterije:
– Predhodne reference nosilca programa – do 50 točk
– Ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila
avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk.
Maksimalno število dosegljivih točk je
100.
5. Obvezne priloge:
Obvezne priloge:
1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja
filma za študijsko leto 2007 – 2008,
2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja s pogoji
javnega razpisa, vključno z vsebino vzorca
pogodbe,
3. izpolnjena, podpisana in ožigosana
izjava št. 2, da kot predlagatelj z istim programom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil
proračunskih sredstev ali ne kandidira za
proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki
Sloveniji,
4. fotokopija statuta univerzitetnega zavoda,
5. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 1 – vsebinski koncept akcije,
6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2 – izvedbeni oziroma terminski načrt
akcije,
7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 3 – finančna konstrukcija akcije,
8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 4 – reference predlagatelja,
9. predračun za vsak prijavljeni filmski
projekt v okviru programa, z navedbo posameznih stroškov.
6. Izbor projektov: strokovna komisija za
področje akcij bo ocenila in predlagala upravi v izbor tisti program, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje.
7. Način ocenjevanja programov oziroma
projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami,
določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih
za izbor programov in projektov Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Vsako od meril in kriterijev je določeno
v razponu točk, skupna ocena projekta je
seštevek posameznih točk v okviru posameznih kriterijev ocenjevanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja eno
1 leto od objave v Uradnem listu Republike
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Slovenije oziroma do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva.
Datum odločanja strokovno – programske komisije je 12. 1. 2008.
9. Dokumentacija javnega poziva ob
sega
9.1. besedilo javnega razpisa,
9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za
sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2007–2008,
9.3. izjave številka 1 do številka 2:
– izjava številka 1,
– izjava številka 2,
9.4. obrazci od številke 1 do številke 4:
– obrazec št. 1,
– obrazec št. 2,
– obrazec št. 3,
– obrazec št. 4,
9.5. vzorec pogodbe za sofinanciranje
akcij za izobraževanje s področja filma za
študijsko leto 2007–2008.
Dokumentacijo razpisa 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 razpisa 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 razpisa po vrstnem redu.
Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni
obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več programi, morajo vlogo za vsak program posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni
razpis 2008 za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto
2007–2008 do 6. 1. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe 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 razpisa in ki ni izpolnjena v skladu
z drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem razpisu sklenil ustrezno pogodbo. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva
Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo
za sofinanciranje.
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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 razpisno dokumentacijo:
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. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani Filmskega sklada, in
sicer www.film-sklad.si.
Filmski sklad
Republike Slovenije - javni sklad
Št. 67140-1/2007

Ob-33638/07

Javni razpis
za podelitev priznanj Stanka Bloudka za
leto 2007
Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 56/94 in 91/05) in
Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje
Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 46/98
ter 9/06) pozivamo organe in organizacije
na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in
druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka
Bloudka za leto 2007.
Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za
delo in dosežke na področju športa. Odbor
za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako
leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in
deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.
A) Bloudkove nagrade se podeljujejo
za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.
1. Izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa lahko prejme posameznik, športna ekipa ali druga organizacija
v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju
slovenskega športa se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
– deluje najmanj deset let v športu,
– z organizacijskim delom razvija množičnost ter ustvarja nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosega vidne uspehe.
2. Vrhunski mednarodni dosežek
Nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek lahko prejme posameznik ali
športna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosežek se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali evropske športne
federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Nagrado za življenjsko delo v športu lahko prejme posameznik.
Nagrada za življenjsko delo v športu se
lahko podeli, če izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:
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– je v športu deloval najmanj 30 let,
– je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta športa.
B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa lahko prejme posameznik ali organizacija v Sloveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na področju organizacijskega ali strokovnega dela v športu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju športa se podeli tudi v primeru, če je
kandidat najmanj deset let deloval v športu
in z organizacijskim delom razvijal množičnost ter ustvarjal nove in boljše pogoje za
delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim
delom dosegal vidne uspehe v športu.
2. Pomemben tekmovalni dosežek
v športu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosežek v športu lahko prejme športnik ali
športna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosežek v športu se lahko podeli, če izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:
– je član slovenske reprezentance,
– je osvojil zlato, srebrno ali bronasto
medaljo na uradnih mladinskih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na uradnih
mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo
Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske uradne športne federacije.
3. Življenjsko delo v športu
Plaketo za življenjsko delo v športu lahko
prejme posameznik.
Plaketa za življenjsko delo v športu se
lahko podeli kandidatu, ki je:
– aktivno sodeloval v športu najmanj 20
let,
– vidno prispeval k razvoju kateregakoli
segmenta športa.
4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene panoge oziroma športa
v Sloveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji lahko prejme športnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji se lahko
podeli, če je kandidat:
– končal svojo tekmovalno kariero,
– v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispeval k razvoju določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.
Predlog za podelitev priznanja Stanka
Bloudka je potrebno predložiti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih straneh ministrstva http://www.mss.si
oziroma dvignejo na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
Ljubljana.
Obvezne sestavine predloga za priznanje so:

1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov
kandidata za priznanje, če gre za fizično
osebo,
3. naziv in sedež kandidata za priznanje,
če gre za organizacijo,
4. podatki o že prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki o prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. našteti dosežki oziroma uspehi z obrazložitvijo, zaradi katerih se kandidat predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in žig organizacije.
Pisni predlogi za priznanje morajo biti
poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, s pripisom »za priznanja Stanka
Bloudka«, in sicer najkasneje do ponedeljka, 31. decembra 2007.
Vlagatelje prosimo, da elektronski izvod
izpolnjnega obrazca obvezno pošljejo na
e-naslov: zoran.verovnik@gov.si.
Predlagatelje obveščamo, da bomo upoštevali le predloge, ki bodo prispeli v skladu
z razpisom do predpisanega roka. Predlogi
se štejejo za pravočasne tudi v primeru, če
so bili zadnji dan predpisanega roka oddani
priporočeno na pošti.
Odbor za podeljevanje
Bloudkovih priznanj
Št. 403-2/2007
Ob-33591/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 16/07), Odloka o rebalansu proračuna
Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 98/07), 6. člena Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica
(Uradni list RS, št. 74/02 in 70/04), Komisija
za malo gospodarstvo, obrt in turizem objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti in
turizma v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere,
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje
v sodelovanju z Banko Koper d.d., Poslovno enoto Ilirska Bistrica, Adriatic Slovenico,
Zavarovalno družbo d.d., PE Postojna in
Zavarovalnico Triglav, OE Postojna.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 471.920 evrov.
2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje
namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov za mala in
srednja podjetja,
– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih
poslovnih objektov.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki posamezniki:
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati
pogoje za majhna in srednje velika podjetja.
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Ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi pri
podjetnikih posameznikih.
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo transakcijski račun preko katerega
morajo usmeriti najmanj 50% plačilnega
prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori in lokacija objekta oziroma
zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev oziroma pomoči po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni
podjetniki, ki delujejo na področjih ribištva
in ribogojstva po opredelitvi Uredbe sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po
opredelitvi Uredbe (ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti in podjetja v težavah
v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij
v težavah.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne mere pri eni izmed zavarovalnic, mora
za dobo kreditiranja skleniti naslednja zavarovanja, in sicer pri:
– Adriatic Slovenici, Zavarovalni družbi
d.d., PE Postojna:
– zavarovanje požarnih rizikov najmanj
tistih objektov ali opreme, za katerega se
pridobiva kredit,
– zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje vozila, za katerega se pridobiva kredit,
– vsaj enega od osebnih zavarovanj
z mesečno premijo najmanj 30 EUR (življenjsko, rentno ali zavarovanje z naložbenim tveganjem).
– Zavarovalnici Triglav d.d., Območna
enota Postojna:
– premoženjsko zavarovanje (požarno
zavarovanje stanovanjske hiše, poslovnega
objekta ali podobno),
– enkratno naložbeno zavarovanje
v višini 1.700,00 EUR ali v najmanj enaki
vrednosti nezgodno zavarovanje zaposlenih, ali eno od kapitalskih zavarovanj z mesečno premijo najmanj v višini 40 EUR,
– ustrezno zavarovanje osnovnega
sredstva (gradbeni objekti ali oprema), ki se
z odobrenim kreditom kupuje.
Zgoraj navedena zavarovanja morajo biti
sklenjena najmanj za dobo trajanja kredita.
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
– doba vračanja posojila: do 5 let,
– obrestna mera: šestmesečni euribor+1,00 odstotna točka pribitka letno. Občina Ilirska Bistrica subvencionira obrestno
mero v višini največ 2,50 odstotne točke na
letni ravni, Adriatic Slovenica, Zavarovalna
družba d.d., PE Postojna in Zavarovalnica
Triglav d.d., OE Postojna v višini 1,50 odstotne točke na letni ravni, razliko obrestne
mere krije kreditojemalec.
Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine
brez subvencioniranja zavarovalnice.
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih obrokih.
5. Višina kredita za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ 55% vrednosti investicije oziroma upra-

Št.

vičenih stroškov, oziroma največ 41.729
evrov.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so
že pridobili sredstva za isti namen. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Banki Koper d.d., Poslovna enota
Ilirska Bistrica in Oddelku za gospodarstvo
in finance Občine Ilirska Bistrica, mora biti
priložena še naslednja dokumentacija:
– opis investicije do 20.865 evrov, poslovni načrt nad 41.729 evrov,
– izjava, da dodeljena sredstva pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna,
– fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (staro največ 90 dni),
– fotokopija obvestila o identifikaciji in
razvrstitvi po dejavnosti (AJPES) in davčno
številko,
– računovodski izkazi za zadnja tri leta
(AJPES), podatke o poslovanju v tekočem
letu, plan denarnega toka,
– informacija o boniteti poslovanja družbe oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za
družbe, ki niso komitenti Banke Koper d.d.,
– fotokopija priglasitvenega lista/obrtnega dovoljenja/sklepa o vpisu v obrtni register/sklep o vpisu v poslovni register Slovenije (v odvisnosti od časa registracije)
– samostojni podjetniki,
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih
in davkih, staro največ 3 dni – samostojni
podjetniki,
– kopija davčnega obračuna akontacije
dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo in predpreteklo leto s prilogami (bilanca stanja in podatki
iz izkaza poslovnega izida) – samostojni
podjetnik,
– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo, drugi ustrezen dokument,
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo za namene gradnje enostavnih objektov,
– dokumentacijo za zavarovanje kredita,
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko.
7. Rok za prijavo je od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. Občina
Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso
potrebno dokumentacijo na naslov: Banka
Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska
Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt
in turizem Občine Ilirska Bistrica. Sklep
o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju
obresti sprejme župan Občine Ilirska Bistrica, na podlagi predloga občinske komisije.
Sklep sprejme najpozneje v roku 8 dni od
prejema predloga ter ga prosilcu oziroma
banki posreduje v roku 8 dni od sprejema
odločitve.
10. Prosilec začne črpati kredit takoj
po podpisu kreditne pogodbe in ga mora
porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga
zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v predvidenem roku, mora v 15 dneh
pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge za podaljšanje roka koriščenja
kredita.
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11. Sredstva, pridobljena na podlagi
tega kredita se lahko porabijo samo za namene, za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem
razpisu in izpolnitev obveznosti iz pogodbe
o kreditu, lahko preverijo pristojni organi
Občine Ilirska Bistrica, Adriatic Slovenica,
Zavarovalna družba d.d., PE Postojna, Zavarovalnica Triglav d.d., OE Postojna in
Banka Koper d.d., Koper, PE Ilirska Bistrica. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih
podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal
z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena s tem kreditom pred potekom petih let,
mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali
neodplačan del kredita z obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri za
obdobje od dneva nakazila dalje. Kreditojemalec mora vrniti tudi prejeta sredstva subvencije za obresti z obrestmi z zakonsko
določeni zamudni obrestni meri za obdobje
od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 671-18/2007
Ob-33593/07
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in 15/03)
in 2. člena Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 103/03 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov
v Občini Črnomelj za leto 2008
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Na razpis za sofinanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna društva, športna zveza, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošne koristne
in neprofitne, vrtci, osnovne šole, poklicne,
srednjetehniške, srednje strokovne šole in
gimnazije.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
4. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
5. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov,
6. da imajo društva in njihove zveze urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih.
IV. V letu 2008 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
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3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. kakovostni šport,
5. športna rekreacija,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9. delovanje športne zveze.
V. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja
športnih programov in objektov v Občini Črnomelj.
VI. Predvidena višina sredstev: 92.000,00
EUR.
VII. Zainteresirani izvajalci športnih programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj.
VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: zapečatene kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako in napisom
»javni razpis – šport 2008, ne odpiraj« na
sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Kot veljavne bodo upoštevane
prijave, ki bodo pravilno označene prispele
do 23. 1. 2008 do 16.30, v sprejemno pisarno, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktna oseba:
Vladka Kostelec Peteh, tel. 07/306-11-00.
Odpiranje prijav bo 24. 1. 2008.
IX. Izvajalci športnih programov morajo
oddati razpisno dokumentacijo, izpolnjeno
v skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2008.
X. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popolnih
vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu sklepa občinskega sveta o dodelitvi finančnih
sredstev.
XI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Občina Črnomelj
Ob-33657/07
Občina Beltinci objavlja na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07) in Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči na področju
ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik; Ur.
l. RS, št. 101/07), Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 57/07,
97/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Beltinci, sprejetega na seji dne 29. 11. 2007
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči
iz proračuna Občine Beltinci na
področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči iz proračuna
Občine Beltinci za leto 2007 v skupni okvirni
višini 15.000,00 EUR za uresničevanje ciljev
občine na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po
pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.
II. Splošna določila – pogoji za upravičence:
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za namen, za katerega vlaga zahtevek za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz držav-
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nega ali občinskega proračuna oziroma
mednarodnih virov, če pa je, višino že dodeljenih sredstev pridobi občina od dajalca
pomoči, oziroma jo dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki
vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o storitvi in o stroških.
– Storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred izplačilom
zahtevka.
Za ostala določila (upravičenci, splošni in
specifični pogoji upravičenosti ...) se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci.
III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina pomoči ter višina sredstev
1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Upravičenci do pomoči:
– so nosilci kmetijskih gospodarstev
s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovarovalni vrsti.
Bruto intenzivnost pomoči:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije.
Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročajo neugodne vremenske razmere.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi
predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem
sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Okvirna višina sredstev za ukrep:
9.000,00 EUR.
2. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev)
zemljišč
Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev
in imajo kmetijske površine na območju občine.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih
in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč (plačilo upravne takse za
odobritev pravnega posla, plačilo notarske
overitev pogodbe, plačilo sodne takse za
zemljiškoknjižni predlog).
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o upravičenosti arondacije,
– dokazila o izvedbi arondacije,
– dokazila o plačilu stroškov.
Okvirna višina sredstev: 6.000,00 EUR.
IV. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo od dneva objave
javnega razpisa do izteka prijavljenega roka,
in sicer v upravi Občine Beltinci, dostopna

pa je tudi na spletni strani Občine Beltinci.
www.beltinci.si.
Rok in način oddaje vlog
Rok za oddajo vlog na javni razpis je do
vključno 18. 12. 2007.
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse
v obrazcu zahtevane podatke in priloge in
mora biti na ustreznih mestih podpisana in
žigosana (velja za pravne osebe).
Vloge se oddajo osebno v upravi Občine Beltinci ali pošljejo na naslov: Občina
Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci,
do vključno 18. 12. 2007 oziroma morajo
biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot
priporočena pošiljka.
Vloga mora biti speta in oddana v zaprti
kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji
strani mora biti izpisano: Ne odpiraj – prijava
na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva
20007.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj
strinja z vsemi pogoji razpisa.
V. Obravnava vloge
Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija,
katero imenuje župan. Komisija opravi strokovnih pregled vlog. Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravi
predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži
občinski upravi. Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava sklepe o izboru prejemnikov sredstev, kateri so podlaga
za izplačilo nepovratnih finančnih sredstev
upravičencem.
Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove, da
jih v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene
pa zavrne.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo županu Občine Beltinci v roku 8 dni od
prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi
je dokončna.
VI. Nenamenska poraba sredstev
V primeru nenamenske porabe sredstev
ali navajanja neresničnih podatkov, mora
prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki
se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo v Občinski upravi Občine Beltinci,
ali na tel. 02/541-35-35, kontaktne osebe:
Aleksandra Mesarič, Venčeslav Smodiš,
Jožef Pivar.
Občina Beltinci
Št. 152/07
Ob-33918/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03), v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 50/07), 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 6/02) ter Letnega
programa športa v Občini Medvode za leto
2008, sprejetega na 9. seji Občinskega sveta Občine Medvode dne 4. 12. 2007, objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Medvode za leto 2008
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet javnega razpisa iz sredstev
proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov:
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A) Šport v društvih (interesna športna
vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek
– športne šole, športno rekreacijska dejavnost odraslih, šport za odrasle – šport za
dosežek);
B) Kakovostni šport;
C) Vrhunski šport;
D) Šport študentov in občanov starih nad
65 let;
E) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra;
F) Športne prireditve;
G) Tekoče vzdrževanje objektov in opreme;
H) Investicije in investicijsko vzdrže
vanje.
3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe od A do vključno G točke 2. je 146.891 EUR, za investicije in investicijsko vzdrževanje pod H točke 2. pa
31.297,00 EUR.
Občina Medvode si pridržuje pravico, da
lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik določil najvišje
število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju.
4. Na razpis za sofinanciranje programov
športa lahko kandidirajo:
a) športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini;
b) zveze športnih društev;
c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
d) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež in delujejo na območju
Občine Medvode;
– predložijo dokazilo o plačani članarini svojih članov za tekoče leto (velja le za
društva);
– predložijo urnik vadbe za sezono
2007/08;
– poimenski seznam članov (po skupinah) z naslovi stalnih prebivališč (velja le
za društvo);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih športnih aktiv
nosti;
– imajo organizirano športno dejavnost
najmanj 40 tednov v letu.
5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo
izvajalci programov v letu 2008, so določeni
v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS,
št. 6/02).
6. Prijavitelji lahko z istim programom
kandidirajo le na enem občinskem javnem
razpisu v letu 2008.
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7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
porabiti v letu 2008.
8. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS
in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
9. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti poslana na ustreznem
prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena
pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
ali v zapečateni kuverti oddana v tajništvu
občine.
Vloga mora biti poslana v ovojnici
z oznako: »Javni razpis – šport 2008 – ne
odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure
tega dne oddana v tajništvu občine.
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna
komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge.
10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo
v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za
prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30
dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju
za leto 2008.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani
Občine Medvode www.medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku
prijavitelji dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta
komandanta Staneta 12, Medvode, v času
uradnih ur, ali na Zavodu za šport in prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva 4, Medvode, v času uradnih ur.
13. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– obrazce a, b, c (vadba po posameznih
panogah in skupinah),
– vzorec pogodbe,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– obrazec zahtevka za izplačilo,
– obrazce poročil o vadbi (obr. 1–6),
– obrazec poročila o porabi sredstev.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Zavodu za šport in prireditve Medvode, tel.
01/362-62-22 in pri Antonu Bohincu, tel.
031/599-388.
Občina Medvode
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Javne dražbe
Ob-33624/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana, objavljata na podlagi 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
v povezavi s 74. členom Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07) ter sklepa Vlade Republike Slovenije št. 47803-852/2007/4 z dne
22. 11. 2007 o soglasju na Program razpolaganja z nezazidanim stavbnim zemljiščem,
parc. št. 1101/16, k.o. Slape, po metodi javne dražbe
javno dražbo
I. Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Upravljavec in organizator: Psihiatrična klinika, Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana.
II. Opis predmeta prodaje: gre za, v naravi nepozidano stavbno zemljišče, na zahodni strani objekta ZVD, d.d. Ljubljana, za
zemljišče s parcelno št. 1101/16, travnik v izmeri 1234 m2 (prej 1101/1), vpisane pri z.k.
vložku št. 503, k.o. Slape.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe:
1. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
2. Izklicna cena nepremičnine je:
175.000,00 €.
Pogoji višanja izklicne cene: najnižji znesek za katerega je možno višati izklicno
ceno je 1.000 €.
Cena ne vključuje davka od prometa nepremičnin in stroškov izvedbe pravnega posla. Te stroške nosi kupec.
3. Dražijo lahko fizične in pravne osebe,
ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom
varščine v višini 10% od izklicne cene na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 10995-7221002-27112007.
Na dražbi ne morejo sodelovati cenilec,
člani komisije in z njimi povezane osebe.
Po končani javni dražbi se plačana varščina, brez obresti, v roku 15 dni vrne tistim
dražiteljem, ki v postopku javne dražbe niso
uspeli. Najugodnejšemu dražitelju pa se plačana varščina všteje v ceno.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupec, tj. najugodnejši dražitelj, mora
pogodbo podpisati najkasneje v 15 dneh
po zaključku javne dražbe. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na
podračun Izvrševanja proračuna Republike
Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na št.
18 10995-7221002-27112007, pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine, v roku 8 dni po
podpisu pogodbe, je bistvena sestavina
pravnega posla.
5. Če kupec v roku, ki je določen v 4.
točki ne sklene pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti

od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo, brez dodatnega roka za izpolnitev.
6. Prenos lastništva se opravi po plačilu
kupnine.
IV. Pogoji za udeležbo naj javni dražbi
Pravne osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– naziv,
– naslov: ulica, hišna številka, poštna
številka, telefonska številka in e-mail,
– matično številko,
– fotokopijo davčne številke,
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– ime in priimek ter naslov pooblaščene
osebe za podpis pogodbe, njeno telefonsko
številko in fotokopijo osebne izkaznice (obe
strani),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za potrebe vračila varščine.
Fizične osebe morajo pred pričetkom
javne dražbe komisiji za vodenje postopka
javne dražbe predložiti naslednje podatke
oziroma listine:
– fotokopijo osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopijo davčne številke,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko osebnega računa za potrebe
vračila varščine,
– ime in priimek, točen naslov (ulica,
hišna številka, poštna številka), telefon in
e-mail pooblaščene osebe za podpis pogodbe, ki se mora izkazati z notarsko overjenim
pooblastilom in fotokopijo osebne izkaznice
(obe strani).
Vsi dražitelji morajo 1 uro pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo
o vplačani kavciji, izdano s strani banke,
iz katerega je razviden točen čas izvedbe
naloga in celotno številko TR računa za primer vračila kavcije ter vsa ostala zahtevana
potrdila in dokumente.
V. Postopek: javna dražba se bo izvedla
dne 16. januarja 2008, ob 13. uri, v sejni
sobi na naslovu: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana, uprava, I. nadstropje.
VI. Drugi pogoji
S trenutkom razglasitve prodaje predmeta dražbe najugodnejšemu dražitelju s strani
predsednika dražbene komisije, nastane obveznost najugodnejšega dražitelja, da s prodajalcem v roku 15 dni po opravljeni javni
dražbi sklene pogodbo o prodaji zemljišča.
Če najugodnejši dražitelj ne bo sklenil
prodajne pogodbe v navedenem roku, bo
postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina pa bo zadržana.
Prodajalec v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV.

Vlada RS ali komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja s soglasjem predstojnika upravljavca
lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih
stroškov.
VII. Drugo
Zainteresirani kupci lahko dobijo osnutek kupoprodajne pogodbe na sedežu Psihiatrične klinike, Studenec 48, Ljubljana, po
e-mailu ali po pošti.
Vse informacije v zvezi s prodajo se lahko dobijo na sedežu Psihiatrične klinike Ljubljana, Studenec 48, Ljubljana. Kontaktna
oseba je Romič Mihajlo, univ. dipl. ing., tel.
041/692-512 in je dosegljiva vsak dan od
dneva objave do dneva javne dražbe med
12. in 14. uro.
Ogled zemljišča je možen na dan 10. januar 2008, med 10. in 12. uro. Vsi zainteresirani morajo svojo prisotnost na ogledu
predhodno najaviti na tel. 041/692-512.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 478-53/2006/45
Ob-33921/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
ponovno javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Nepremičnina s parc. št. 1854/5, k.o.
Dobrunje (dvorišče v izmeri 7,00 m2) in nepremičnina s parc. št. 1854/6, k.o. Dobrunje
(funkcionalen objekt v izmeri 226,00 m2 in
dvorišče v izmeri 4.466,00 m2), ki sta v lasti
Republike Slovenije do celote.
Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št.
3501-1/07 DM (319864), z dne 27. 6. 2007,
Mestne občina Ljubljana, izhaja, da se nepremičnini ne nahajata na območju predkupne pravice občine. Navedeno območje
je v prostorskem aktu namenjeno za pro
izvodnjo, skladišča in terminale. Na nepremičninah je na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice št. 09-STPR/2006-1,
z dne 14. 9. 2006, ustanovljena stavbna
pravica v korist Papirnice Vevče d.o.o., ki
je tudi pogodbeni predkupni upravičenec.
Stavbna pravica je ustanovljena za razširitev in dograditev obstoječe čistilne naprave,
za dobo 99 let.
Papirnica Vevče, d.o.o. ima v postopku
javne dražbe, kot predkupna upravičenka,
možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnini, ki sta predmet prodaje
je izklicna cena 380.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 3.000,00 EUR. Nepre-
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mičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena
nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga
plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo,
Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 8. 1. 2008, z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina znaša 38.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
31119-7103018-75600207, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Dobrunje.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe: kontaktna
oseba za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je
Biserka Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37,
e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Javna
dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.
mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno
pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
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in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnini bosta prodani po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33594/07
Na podlagi 28. člena Statuta družbe in
smiselne uporabe Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03, 77/03), Javno podjetje Komunala
Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi, objavlja
javno dražbo
za prodajo stvarnega premoženja
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala
Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57,
1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe so naslednje
premičnine:
1. Inv.št. 8796:
pogrebno vozilo
znamka: Volkswagen, tip: 70X0A, komercialna oznaka: transporter/70 X 0A, leto
prve registracije: 1997, identifikacijska številka: WV1ZZZ70ZVH013623, masa vozila
(kg): 1800, oblika karoserije: SD pogrebno
vozilo, delovna prostornina motorja (cm3):
1896, moč motorja (kW): 050, vrsta goriva: D-diezel, tip motorja: ABK, barva vozila:
S7M, vozilo je registrirano do: 6. 6. 2008,
reg. številka: LJ 84-77P, izklicna cena:
3.000,00 EUR.
2. Inv.št. 1377:
tovorno vozilo
znamka: TAM, komercialna oznaka: 80
T 35 E, leto prve registracije: 1989, identifikacijska številka: 890005169, masa vozila
(kg): 2400, največja dovoljena masa (kg):
3500, oblika karoserije: BA-keson s podaljšano kabino, delovna prostornina motorja
(cm3): 3860, moč motorja (kW): 057, vrsta
goriva: P-bencin, tip motorja: Y888T, barva
vozila: S1D, vozilo je registrirano do: 5. 10.
2008 reg. št.: LJ 78-03L, izklicna cena:
2.700,00 EUR.
Izklicna cena pod 1. in 2. ne vsebuje dajatev, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi
z izvedbo kupoprodajne pogodbe. Davek in
morebitne druge stroške plača kupec.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja poteka po sistemu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
IV. Najnižji znesek višanja cene: za premičnino pod točko II.1 in II.2 najnižji znesek
višanja cene znaša 200,00 EUR oziroma
večkratnik tega zneska.
V. Kraj in čas javne dražbe: premičnini,
navedeni pod točko II.1. in II.2., bosta naprodaj na javni dražbi, ki bo 4. 1. 2008 ob
11. uri, v sejni sobi (II. nadstr.) Javnega podjetja komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi.
VI. Višina kavcije
Vsak dražitelj mora do 3. 1. 2008 vplačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene (300,00
EUR) za premičnino pod točko II.1. in 10%
izklicne cene (270,00 EUR) za premičnino
pod točko II.2.
Kavcijo je možno vplačati na TRR št.:
26338-0012342595, NLB Banka Zasavje,
d.d. ali na TRR št.: 90672-0000384278,
PBS, s pripisom: »plačilo kavcije za javno dražbo – tovorno vozilo TAM«, »plačilo
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kavcije za javno dražbo – pogrebno vozilo«
oziroma »plačilo kavcije za javno dražbo
– tovorno vozilo TAM in pogrebno vozilo«.
Vplačana kavcija bo uspelemu dražitelju
(kupcu) vračunana v kupnino, dražitelju, ki
na dražbi ne bo uspel, bo vplačana kavcija
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končanem postopku javne dražbe kolikor bo ob
prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu predložil številko TRR za vračilo kavcije.
Neuspelemu dražitelju, ki ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu ne bo predložil
številke TRR, bo vplačana kavcija vrnjena
brezobrestno v osmih dneh po predložitvi
številke TRR.
VII. Informacije in ogled dražbenih predmetov
Podrobnejša pojasnila v zvezi z javno
dražbo lahko interesenti dobijo vsak delovni dan od vključno 17. 12. 2007 do vključno 21. 12. 2007 med 10. in 13. uro na tel.
03/566-77-04 (Milan Fakin), 03/566-77-07
(Mira Kerin) ali 03/566-77-06 (Bogdan Lilija).
Ogled dražbenih predmetov je možen
od vključno 17. 12. 2007 do vključno 21. 12.
2007 med 10. in 12. uro, po predhodni najavi pri Milanu Fakinu, tel. 03/566-77-04.
VIII. Pogoji javne dražbe
Dražitelji se pred začetkom javne dražbe dne 4. 1. 2008, med 10. in 10.30, v sejni sobi iz točke V. te objave, prijavijo za
udeležbo na javni dražbi. Prijav udeležb na
dražbi pred 10. in po 10.30, komisija ne bo
sprejemala.
Ob prijavi udeležbe na javni dražbi, dražitelj oziroma v njegovem imenu pooblaščena oseba, komisiji predloži:
Pravne osebe in samostojni podjetniki:
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji (vplačilo do 3. 1. 2008),
– (neobvezno) številko TRR (za primer
vračila kavcije),
– izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz Poslovnega registra Slovenije iz katerega bo razvidno ime zastopnika dražitelja
(izpisek na dan dražbe ne sme biti starejši
od trideset dni),
– v originalu pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z overjenim podpisom v primeru, da zastopnik dražitelja za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo,
– matično in davčno številko oziroma ID
številko za DDV,
– na vpogled veljavni osebni dokument
s fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je
izdal državni organ (zaradi identifikacije zastopnika dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca).
Fizične osebe:
– v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji (plačilo do 3. 1. 2008),
– (neobvezno) številko TRR (za primer
vračila kavcije),
– v originalu pisno pooblastilo dražitelja
za sodelovanje na javni dražbi z overjenim
podpisom v primeru, da dražitelj za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo,
– na vpogled veljavni osebni dokument
s fotografijo in rojstnimi podatki, katerega je
izdal državni organ (zaradi identifikacije dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca).
IX. Prodajna pogodba
Prodajna pogodba mora biti sklenjena
v 15 dneh po zaključku dražbe. Če uspeli
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
njegova že vplača kavcija zapade v korist
prodajalca.
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Celotno kupnino za premičnino, doseženo na javni dražbi, povečano za DDV in
zmanjšano za vplačano kavcijo, mora kupec
(uspeli dražitelj) poravnati v roku 4 dni po
sklenitvi pogodbe v skladu z računom, ki mu
ga izstavi prodajalec. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
Izročitev premičnine se opravi najkasneje v 2 delovnih dneh po prispetju celotnega plačila kupnine na prodajalčev TRR št.:
26338-0012342595, NLB Banka Zasavje,
d.d. ali na TRR št.: 90672-0000384278,
PBS.
Po preteku izročitvenega roka, odgovornost za uničenje, poškodbo ali krajo predmeta dražbe preide na kupca.
V primeru zamude izročitve predmeta
dražbe iz razloga, ki je na strani kupca, je
prevzem predmeta dražbe pogojen s predhodnim plačilom odškodnine prodajalcu za
hrambo predmeta dražbe v višini 1% celotne kupnine, povečane za obvezne dajatve,
za vsak začeti dan prekoračitve izročitvenega roka.
Podrobnejšo vsebino prodajne pogodbe
(vzorec) interesenti na zahtevo dobijo brezplačno pri osebah iz točke VII. te objave.
X. Pravila dražbe:
1. ustno dražbo vodi predsednik komisije
prodajalca,
2. dražba premičnin poteka po vrstnem
redu, določenem v točki II. te objave,
3. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo
na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII.
te objave,
4. s plačilom kavcije sprejme ponudnik
obveznost pristopiti k javni dražbi,
5. pooblaščenec dražitelja mora v originalu predložiti pooblastilo z overjenim podpisom dražitelja,
6. dražitelji lahko dvigajo ceno v skladu
s točko IV. te objave,
7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
8. dana ponudba veže ponudnika do
zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne
more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti,
9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
10. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premičnina prodana za
izklicno ceno,
11. če sta na dražbi dva ali več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo
ceno,
12. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, premičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
13. izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe cene
ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je
sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat.
Ko je cena izklicana trikrat, predsednik dražbene komisije ugotovi komu in po kakšni
ceni je bil predmet javne dražbe prodan in
kupca pozove k podpisu pogodbe,
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14. plačana kavcija se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brez obresti v roku iz točke
VI. teh navodil,
15. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
16. ugovore proti postopku dražbe je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
17. javna dražba se izvaja v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03),
18. Komisija lahko že začeti postopek
prodaje premičnine ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini
izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije in vračila že vplačane kavcije brez
obresti, v roku iz točke VI. te objave.
XI. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu
ponudniku oziroma lahko že začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem
primeru vrniti kavcijo brez obresti.
Javno podjetje
Komunala Zagorje, d.o.o.
Ob-33641/07
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.,
Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled, objavlja
na osnovi 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 soboto 22. 12. 2007, ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19,
4220 Bled, za prodajo naslednjega blaga:
– okrogli les smreke/jelke v lubju v skupni količini 410,00 m3.
1. Vsa oblovina je pod meritvenim pragom 20 cm in se ne uvršča v hlode na osnovi slovenskega standarda za hlode iglavcev
(Standard SIST 1014:1998).
2. Po predhodnem dogovoru si lahko
vsi interesenti ogledajo predmet dražbe in
se seznanijo s podrobnejšimi informacijami (kontaktna oseba Marko Matjašič, tel.
04/575-00-00).
3. Izklicna cena za 410,00 m3 okroglega
lesa je 21.648 EUR in vsebuje 20% DDV.
Blago se prodaja kot celota.
4. Na dražbi lahko sodelujejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Prodajalec je zavezanec za DDV. Tuje pravne ali
fizične osebe, ki uveljavljajo oprostitev DDV,
morajo prodajalcu predložiti kopijo potrdila,
da so zavezanci za DDV v svoji državi.
5. Dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti
s pripisom Ne odpiraj – javna dražba, prodajalcu na naslov: GG, gozdno gospodarstvo

Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220 Bled.
Rok za predložitev ponudb je najkasneje do
21. 12. 2007 do 12. ure. V ponudbi dražitelji
navedejo ponujeno ceno ter kolikor so zavezanci za DDV, priložijo potrdilo. Pravne
osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva dražbe. V primeru, da se
prijavi fizična oseba, predloži potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta
oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list.
6. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo plačati kavcijo v višini
20% od izklicne cene na TRR prodajalca št.
07000-0000004649 pri Gorenjski banki d.d.
ter dokazilo o vplačilu v originalu predložiti
najkasneje do 21. 12. 2007 do 12. ure, na
GG Bled, d.d., Ljubljanska cesta 19, 4220
Bled (Majda Režek, tel. 04/575-00-00).
7. Pooblaščenci civilnih in pravnih oseb
morajo pred dražbo predložiti pooblastilo
za zastopanje na javni dražbi, pri čemer
mora biti podpis pooblastitelja overjen pri
notarju. Komisija prodajalca vse zastopnike
ponudnikov oziroma njihove pooblaščence
identificira na osnovi veljavnega osebnega
dokumenta.
8. Komisija prodajalca bo odpirala prispele ponudbe po vrstnem redu, kot so prispele. Kolikor ponudnik ni pravočasno poravnal kavcije in predložil potrdila o plačilu,
njegova ponudba ne bo upoštevana. Ponudbe, ki so prišle prepozno, niso v pravilno
opremljeni kuverti in ne vsebujejo vseh zahtevanih prilog, bo komisija izločila. Izključni
kriterij za najugodnejšo ponudbo je najvišja
cena. V primeru, da dva ponudnika ponudita
enako ceno, bo komisija prodajalca izvedla
dodatno ustno dražbo, pri kateri bo znesek
višanja 5% od izklicne cene. Javna dražba je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovor
proti dražbenem 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. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 15 dneh po izvedeni javni dražbi.
10. Prodaja blaga se izvede po principu
videno – kupljeno in kupec nima pravice
uveljavljati kasnejših reklamacij.
11. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v roku 10 dni po javni dražbi. Pogodbo najugodnejšemu ponudniku predloži
prodajalec. Če pogodba iz razloga na strani
ponudnika ni sklenjena v tem roku, prodajalec zadrži kavcijo. Najugodnejši ponudnik
je dolžan ponujeno vrednost, zmanjšano za
kavcijo, plačati najkasneje v roku 20 dni od
dneva javne dražbe. Kolikor plačilo ni realizirano, se kupoprodajna pogodba razdre in
prodajalec zadrži kavcijo. Kupec lahko blago
prevzame šele po plačilu celotne kupnine.
12. Direktor prodajalca lahko postopek
javne dražbe kadarkoli ustavi.
GG, gozdno gospodarstvo Bled, d.d.
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Razpisi delovnih mest
Št. 855/2007
Ob-33595/07
Splošna bolnišnica Celje objavlja prosto
delovno mesto:
predstojnik
urološkega
oddelka
(TDP).
Na razpis se lahko prijavijo kandidati oziroma kandidatke, ki poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine,
– strokovni izpit,
– specialist urologije,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
je 8 dni od dneva objave.
Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje, z oznako:
»za razpis za predstojnika urološkega oddelka«.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 110-301/2007-31111
Ob-33596/07
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 na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za

pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-179/2007-1
Ob-33597/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – UPB2) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi:
mestni inšpektor za ceste (m/ž) v Inšpektoratu, ki se opravlja v nazivu inšpektor svetnik.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, gradbene
smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit za inšpektorja;
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– 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.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje
enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina) ter je usposobljen za delo z računalnikom.
Delovno področje: opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših
nalog inšpekcijskega nadzorstva, izvajanje
ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških,
načrtovanje akcij s področja dela inšpekcije,
oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje
o prekrškovnih nalogah s področja dela, sodelovanje v projektnih skupinah, vlaganje
kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših nalog inšpekcijskega
nadzorstva, vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v uradnih
prostorih mestne uprave Mestne občine
Ljubljana v Ljubljani in na terenu. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno

oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave) in strokovni izpit za
inšpektorja. V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat strokovni izpit za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit za inšpektorja
pa, v skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, najkasneje v enem letu od
dneva imenovanja za inšpektorja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
4. izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
5. izjavo o opravljenem preizkusu znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku,
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 Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni
natečaj, mestni inšpektor za ceste, številka:
110-179/2007« na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Sekretariat mestne uprave, Odsek za upravljanje s kadri, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na
spletni strani Mestne občine Ljubljana. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer ve-

Stran

7902 /

Št.

115 / 14. 12. 2007

ljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.
ljubljana.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Su 010601/07
Ob-33626/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
določbami Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
139/06) Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
3. Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih:
– pravosodni sodelavec I,
– pravosodni sodelavec II,
– pravosodni sodelavec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal
v nazivu pravosodni sodelavec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– srednja ali srednja strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz sodnega reda,
– znanje strojepisja,
– delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02 s spremembami in dopolnitvami):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil sodnega reda,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
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– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša
z varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda in strokovnega
upravnega izpita, pod pogojem, da bodo
v primeru izbire na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad
predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor,
z oznako »javni natečaj«. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov: urad@sodisce.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni
strani Okrožnega sodišča v Mariboru.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Su 210101/2007-1167
Ob-33628/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Piranu, Urad predsednika, Tartinijev trg 1,
6330 Piran, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Piranu, Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno oziroma pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava

in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katere je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Piranu, Urad predsednika (za javni natečaj), Tartinijev trg 1, 6330 Piran.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo
o izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrajno sodišče v Piranu
Ob-33640/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3) objavljamo javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
1. podsekretar/podsekretarka za pravne zadeve v tajništvu Občine Tržič.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: podsekretar.
Opis del in nalog:
– po pooblastilu župana zastopa in predstavlja občino v postopkih pred državnimi
organi in drugimi institucijami,
– vodi pravne zadeve, ki se nanašajo na
naloge vseh notranjih organizacijskih enot
občinske uprave in sodeluje pri kadrovskih
zadevah,
– za potrebe organov občine pripravlja
tolmačenja posameznih določil splošnih
pravnih aktov občine,
– sestavlja pogodbe, ocenjuje prejete pogodbe in pravno spremlja pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
o koncesijah in uporabi javnega dobra ter
o drugih razmerjih, v katera vstopa občina,
– sodeluje pri pripravi pravno-strokovnih
podlag za odloke in drugih splošnih pravnih
aktov občine ter skrbi za njihovo usklajenost
z ustavo, zakoni in podzakonskim predpisi,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne smeri; predpisana iz-
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obrazba je tudi izobrazba, pridobljena po
študijskem programu druge stopnje v skladu
z zakonom, ki ureja visoko šolstvo (prvi odstavek 87. člena ZJU-UPB3),
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
V primeru, da izbrani kandidat/kandidatka nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz tretje, četrte in pete alineje iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/kandidatka
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič
in na terenu po potrebi.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni
strani Občine Tržič www.trzic.si na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
za uradniško delovno mesto podsekretar za
pravne zadeve v tajništvu Občine Tržič« ali
na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

Št.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.
trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/597-15-10
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Št. 211/2007
Ob-33775/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU
UPB3) Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
referent – matičar v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja strokovna izobrazba;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– izpit za matičarja;
– opravljen strokovni upravni izpit (kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv, ga mora v skladu
s prvim odstavkom 89. člena ZJU opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv);
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
Opis nalog:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov s področja upravnih notranjih zadev,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih s področja upravnih notranjih zadev,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil in posredovanjem podatkov iz enostavnih evidenc,
– vodenje matičnega registra,
– izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
– ažuriranje baz podatkov,
– urejanje arhiva upravnih notranjih zadev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja 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. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
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kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Brežice
pridobitev podatkov iz 4. 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 referent – matičar opravljal v nazivu referent III, z možnostjo napredovanja
v naziv referent II in referent I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
poznajo delo v Upravni enoti Brežice, predvsem na področju matičnih zadev. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Brežice, Cesta prvih borcev 24a,
8250 Brežice.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za delovno mesto referent-matičar«
na naslov: Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice, in sicer v roku
8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.brezice@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Brežice: http://upravneenote.gov.si/brezice/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alison Teodorovič, tel. 07/499-15-92.
Upravna enota Brežice
Št. 171-21/07
Ob-33776/07
Univerza na Primorskem, ki jo zastopa
rektor, prof. dr. Rado Bohinc, skladno z določilom 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 s sprem.),
28. člena Statuta Univerze na Primorskem
(Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05,
53/06, 83/06, 21/07) objavlja javni razpis za
imenovanje
direktorja UP Študentski domovi (UP
ŠD).
Za funkcijo/delovno mesto mora kandidat/-ka, poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba pravne ali ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
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– 5 let delovnih izkušenj s področja vodenja večjih organizacijskih sistemov,
– znanja za delo z računalnikom,
– komunikativnost,
– aktivno: znanje enega svetovnega jezika; produktivno: znanje drugega svetovnega jezika; produktivno: znanje italijanskega
jezika.
Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/-ko bo sklenjena za določen čas za
mandatno dobo štirih let.
Predviden nastop dela je 1. 1. 2008.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s priporočeno pošiljko v roku 15 dni po
objavi na naslov: Univerza na Primorskem,
Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis za imenovanje direktorja
UP ŠD«. Dodatne informacije so kandidatom na voljo na tel. 05/611-75-05.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Kandidati bodo v skladu z določilom prvega odstavka 28. člena Zakona o delovnih
razmerjih o izbiri obveščeni v 8 dneh po
sklenitvi pogodbe o zaposlitvi.
Univerza na Primorskem
Ob-33782/07
Svet Andragoškega centra Republike
Slovenije, 1000 Ljubljana, Šmartinska 134a,
razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Pogoji:
– ima doktorat znanosti,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– je strokovnjak s področja izobraževanja, kar dokazuje z javno objavljenimi deli
in drugimi strokovnimi dosežki na tem področju,
– izkazuje znanje najmanj enega svetovnega jezika.
Za znanje najmanj enega svetovnega jezika se upoštevajo angleščina, francoščina,
nemščina ali drug tuj jezik, ki se uporablja
v državah EU ali drugih razvitejših državah
sveta.
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Kandidati za direktorja/direktorico morajo
predložiti svojo zamisel razvoja ACS.
Direktor/direktorico se imenuje za dobo
štirih let.
Pisne prijave morajo vsebovati:
– program delovanja zavoda v prihodnjih
štirih letih;
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija;
– kratek življenjepis;
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice;
– dokazilo o znanju enega tujega jezika,
ki se izkazuje s certifikatom, oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal
v tujem jeziku;
– dokazilo o osnovnem znanju drugega tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom
o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika),
s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih
ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz
katerega je razvidno, da je bil kot predmet
tuj jezik (fotokopija spričevala);
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Prijavo naj kandidati pošljejo v zaprtih
ovojnicah s kratkim življenjepisom, z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
zamislijo razvoja ACS naj kandidati pošljejo
v 15 dneh po objavi na naslov: Andragoški center Republike Slovenije, Šmartinska
134a, 1000 Ljubljana, »Ne odpiraj razpis za
direktorja/direktorico«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku od dneva objave razpisa.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za mandatno obdobje štirih let.
Andragoški center Republike Slovenije
Št. 110-330/2007
Ob-33796/07
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
Gospodarskem oddelku Višjega sodišča
v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-33627/07
Obvestilo
Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, objavlja naslov spletne strani: www.ggnm.si.
V skladu z 9.a členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji
za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/00), bodo na
tej strani objavljene tudi dražbe za prodajo
gozdnih lesnih sortimentov.
Gozdno gospodarstvo
Novo mesto d.d.
Št. 430-125/2007-3
Ob-33599/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1523 Ljubljana
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih vozil službenih
vozil in nabavo novih, po sistemu staro
za novo
1. Predmet javnega zbiranja ponudb:
odprodaja 23 službenih vozil po sistemu
staro za novo, količina novih vozil je odvisna od prejete kupnine. Skupna ocenjena
vrednost vozil je 33.700,00 EUR. Izračun
vrednosti je podal pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti strojev in opreme Jožef Murko,
dipl. inž. grad.
2. Rok za oddajo ponudb je 28. 12. 2007
do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo na naslov naročnika pripele do omenjenega roka.
3. Merilo za izbor najugodnejše po
nudbe
Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno dvofazno ocenjevanje ponudb.
V prvi fazi bodo ponudbe ocenjene na
podlagi konkurenčnosti cen. Merilo za izbor
dobavitelja je količnik med ceno, ponujeno
za odkup rabljenih službenih vozil in ceno
za 1 ponujeno novo vozilo, ponujeno skladno z zahtevami in tehnično specifikacijo
naročnika. Količnik se izračuna po naslednji
formuli:
odkupna cena za vsa rabljena vozila
cena ponujenega novega vozila z DDV,
ostalimi dajatvami in vsemi morebitnimi
stroški
Ponudba z najvišjim količnikom bo ocenjena kot najugodnejša. V primeru, če bo
več ponudb doseglo enak količnik, se bodo
te ocenjevale še v drugi fazi. Izmed teh ponudb bo najugodnejša tista, ki bo ponudila
najkrajši dobavni rok novih vozil.
V primeru, da bo več ponudb imelo enak
količnik in dobavni rok, pa bo naročnik ponudnike (tiste, ki bodo imeli enak količnik in
dobavni rok) pozval z namenom, da ponovno predložijo svojo ponudbeno ceno.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati
naročila, če nobena ponudba ne ustreza
zahtevam naročnika.

4. Pogoji javne ponudbe: vsi pogoji in
navodila za pripravo ponudbe so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na naročnikovi spletni strani
http://www.carina.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/.
6. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega naročila je Boštjan Smodek, tel. 01/478-38-38, faks 01/478-39-05,
e-pošta: bostjan.smodek@gov.si.
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 581/07
Ob-33920/07
Ministrstvo za kulturo RS objavlja
javni poziv
za zbiranje prijav za slovenskega
predstavnika v upravnem odboru
Eurimagesa, sklada Sveta Evrope
za ko-produkcijo, distribucijo in
uprizarjanje evropskih kinematografskih
del
Za predstavnika Republike Slovenije
v Eurimagesu lahko kandidira vsakdo, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– je strokovnjak s filmskega in kinematografskega področja in ima najmanj 8 let
delovnih izkušenj,
– aktivno govori angleški ali francoski jezik ter še en svetovni jezik.
Izbrani predstavnik bo v imenu Republike
Slovenije opravljal funkcijo člana upravnega
odbora Eurimagesa in se aktivno udeleževal
sej in sestankov odbora ter sodeloval pri
drugih aktivnostih odbora.
Naloge upravnega odbora, ki upravlja
Eurimages, so predvsem:
– sprejemanje odločitev v zvezi s finančnimi pomočmi, ki jih dodeljuje sklad,
– oblikovanje politike in načina dodeljevanja finančnih pomoči v skladu s kulturnimi
kriteriji in namenom delovanja sklada,
– skrb za smotrno uporabo sredstev.
Kandidati lahko pošljejo prijave na naslov Ministrstva za kulturo RS, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, do 31. decembra 2007.
Kandidati morajo prijavi predložiti naslednja dokazila:
– življenjepis, iz katerega so razvidne
strokovne izkušnje s filmskega in kinematografskega področja,
– dokazilo delovnih izkušnjah, iz katerega so razvidna leta delovne dobe,
– dokazila o zahtevanem znanju tujih
jezikov,
– krajša programska predstavitev ciljev
svojega dela v Eurimagesu.
Ministrstvo za kulturo RS si po potrebi pridržuje pravico preveriti kandidatovo strokovno znanje in zahtevano znanje tujih jezikov.
Kandidati lahko pošljejo prijave s priporočeno poštno pošiljko ali jih v poslovnem
času ministrstva vložijo v glavni (oziroma
sprejemni) pisarni.
Naslov ministrstva je: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.
Na zaprto ovojnico morajo napisati: »Ne
odpiraj – prijava za predstavnika RS v Eurimagesu«. Prijava mora biti lastnoročno podpisana in oddana v originalnem izvodu.

O prispelih prijavah bo odločala tričlanska komisija, imenovana s sklepom ministra
za kulturo. Izbrani predstavnik bo o izbiri
seznanjen v roku 8 dni po odločitvi komisije. Izbranega predstavnika bo v članstvo
upravnega odbora Eurimagesa za obdobje
4 let z odločbo imenovala Vlada Republike
Slovenije, z njim pa se bo sklenila pogodba
o sodelovanju v Eurimagesu.
Morebitne informacije daje: Blaž Rotovnik,
tel. 01/369-59-78; blaz.rotovnik@gov.si.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo
Ob-33598/07
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) v zvezi z drugim odstavkom 40. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 74.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07)
javno vabilo
za nakup nepremičnin v lasti
Občine Tržič (javna ponudba)
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
a) nepremičnina parc. št. 315/4, stavbišče v izmeri 205 m2, k.o. Tržič, ki je vpisana
v vl. št. 481, k.o. Tržič; na nepremičnini je
zgrajena večstanovanjska hiša na naslovu
Čevljarska ulica 6, 4290 Tržič, ki je v zasebni lasti; predmet prodaje je le zemljišče brez
večstanovanjske hiše;
b) nepremičnina parc. št. 336, stavbišče
v izmeri 126 m2, k.o. Tržič, ki je vpisana
v vl. št. 481, k.o. Tržič; na nepremičnini je
zgrajena večstanovanjska hiša na naslovu
Fužinska ulica 6, 4290 Tržič, ki je v zasebni
lasti; predmet prodaje je le zemljišče brez
večstanovanjske hiše.
3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba.
4. Izhodiščna (izklicna) cena:
– nepremičnina pod točko 2.a): 17.302,00
EUR. Cena ne vključuje nobenih davščin,
– nepremičnina pod točko 2.b): 10.634,00
EUR. Cena ne vključuje nobenih davščin.
Nepremičnini se prodajata skupaj.
5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena
s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako
najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno,
bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Tržič pozvala vse enako uspešne
ponudnike naj pisno in v določenem roku
ponudijo višjo ceno od že ponujene, in sicer
tolikokrat, dokler ne bo dobila ponudnika,
ki bo ponudil višjo ceno od ostalih enako
uspešnih ponudnikov.
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6. Način in rok plačila kupnine za nepremičnino, ki je predmet prodaje: uspešni
ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačana kavcija se uspešnemu ponudniku
oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni
pogodbi.
7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe.
8. Nakup na podlagi tega javnega vabila
k nakupu se prične po poteku najmanj 15
dni od dneva njegove objave v Uradnem
listu RS in na spletni strani Občine Tržič
www.trzic.si, tako da javno vabilo k nakupu
velja do 3. 1. 2008 do 11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 3. 1. 2008 do 11.
ure po pošti oziroma morajo biti do tega
roka vročene osebno na naslov: Občina
Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18,
4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri
je potrebno navesti »Ponudba za nakup
nepremičnin parc. št. 315/4 in 336, k.o.
Tržič – ne odpiraj«.
9. Ponudniki so dolžni do 3. 1. 2008 do
11. ure plačati kavcijo v višini 10% od izhodiščne cene iz 4. točke. Plačilo kavcije pred
začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši
na podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je
odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni
enoti Kranj, z navedbo »Kavcija za nepremičnini parc. št. 315/4 in 336, k.o. Tržič«.
10. Odpiranje pravočasnih in pravilno
označenih pisnih ponudb bo dne 3. 1. 2008
ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje.
11. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim
ponudnikom.
12. Plačana kavcija, brez obresti, bo po
končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni,
in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja
pisnih ponudb.
13. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Simoni Seliškar, univ. dipl. iur., tel.
04/597-15-27.
14. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve
prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške
ponudnikom v višini izkazanih stroškov.
15. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik
izpolnjevati: nepremičnini iz 2. točke lahko kupi fizična oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali pravna oseba. Ponudniki
so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega
dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list),
– podatke o matični (oziroma EMŠO)
in davčni številki ponudnika ter njegovem
osebnem oziroma transakcijskem računu,
– fotokopijo priglasitvenega lista DURS
(le za samostojne podjetnike posamez
nike),
– fotokopijo rednega izpiska iz sodnega
registra (le za pravne osebe), ki ne sme

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti
zastopnik,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o plačilu kavcije,
– pisno in podpisano izjavo, da ponudnik
sprejema vse pogoje te javne ponudbe (obvezno izvirnik).
Prepozno prispele, nepravilno označene
in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo
upoštevala.
16. Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin iz 2. točke po tej javni ponudbi
nosi kupec.
17. Izročitev predmetov prodaje iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem
plačilu kupnine in stroškov.
18. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 8
dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb.
Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne
pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki
so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži
njegovo kavcijo. Občina Tržič ima pravico
obdržati kavcijo tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi.
19. Za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi bo poskrbel prodajalec.
20. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu RS in
na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si,
lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega
obveščanja.
Občina Tržič
Št. 178-2/2007-24
Ob-33622/07
Župan Občine Hrpelje-Kozina na podlagi
Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št.
34/99, 65/02 in 24/03) in letnega programa
prodaje občinskega stvarnega in finančnega
premoženja za leto 2007 (št. 478-2/2007),
ki je bil sprejet na 4. redni seji Občinskega
sveta Občine Hrpelje-Kozina, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v OIC Hrpelje
A) Predmet javnega zbiranja ponudb
1. Predmet javnega zbiranja ponudb so
zemljišča:
– parcelna št.
– parcelna št.
– parcelna št.

3327/13
3232/4
3329/10

k.o. Hrpelje,
k.o. Hrpelje,
k.o. Hrpelje,

v izmeri 672 m2,
v izmeri 26 m2,
v izmeri167 m2,

za gradnjo proizvodnih, servisnih, obrtnih
ali skladiščnih objektov v Obrtno industrijski coni »Hrpelje«. Navedena izhodiščna
cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo
je opravil sodno zaprisežen cenilec. Zgoraj
navedena zemljišča se prodajajo v paketu.
Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
B) Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb
2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe (kopijo osebnega
dokumenta), oziroma izpisek iz sodnega

90.000,00 €
(izklicna cena)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
registra za pravne osebe, ki ne sme biti
starejši od 30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine.
3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št.
01235-0100006141, znaša 10% od izklicne
cene v točki 1 ter se uspelim ponudnikom
vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku
15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti.
4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe.
5. Rok za oddajo ponudb je petek 21. 12.
2007 do 10. ure. Prepozne, nepopolne in
nepravilno označene ponudbe komisija ne
bo upoštevala pri izbiri.
6. Ponudba ponudnika mora biti veljavna
najmanj 30 dni od oddaje ponudbe.
7. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,
z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v OIC Hrpelje«.
8. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija
prodajalca.
9. O izbiri najustreznejših ponudnikov za
prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
10. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje
v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe.
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih
dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Hrpelje-Kozina.
11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po
podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiško
knjižno dovolilo za vpis lastninske pravice
v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika.
12. Župan lahko do sklenitve pravnega
posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
13. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
14. Vse informacije v zvezi s tem javnim
razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka
v času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).
Občina Hrpelje-Kozina
Ob-33603/07
Ingrad, gradbeno podjetje, d.d., v stečaju, Lava 7, 3000 Celje, poziva vse morebitne
dejanske lastnike nepremičnin, ki so vpisane
v vložku št. 2818, k.o. Zgornja Šiška zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, da
v stečajnem postopku nad zemljiškoknjižnim
lastnikom omenjenih nepremičnin, ki poteka
pri Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. St
10/2005, prijavijo izločitveno pravico. Prijavo
v dveh izvodih naj vložijo pri Okrožnem sodišču v Celju pod opr. št. St 10/2005 v roku 30
dni od dneva objave tega poziva v Uradnem

Št.

listu RS. Prijavi naj priložijo dokumente, ki
dokazujejo dejansko lastništvo. Po preteku
navedenega roka bo zemljiškoknjižni lastnik
pričel postopke za prodajo zgoraj navedenih
nepremičnin.
Ingrad d.d. v stečaju
Ob-33783/07
Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07) in Odloka o preoblikovanju JEKO-IN,
javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice in ustanovitvi njegovega skupnega
organa (Ur. l. RS, št. 94/05) se objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: predmet prodaje so
naslednje nepremičnine:
1.1. Poslovni prostor v I. nadstropju v poslovnem objektu na Jesenicah, Cesta maršala Tita 7, v izmeri 85.90 m2. Izklicna cena
znaša 64.936,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je
ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.2 Poslovni prostor v podstrešju
v poslovnem objektu na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 7, v izmeri 88,41 m2. Zaradi
zmanjšane uporabne površine (kolenčni zid
strešne konstrukcije je visok 0,85 m) znaša uporabna površina poslovnega prostora
54,06 m2.. Izklicna cena znaša 24.903,00
EUR.
Poslovni prostor zaseda najemnik z najemno pogodbo za nedoločen čas.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je
ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.3 Garaža št. 16 v pritličju garažnega
niza pod tržnico ob objektu Cesta maršala
Tita 22 na Jesnicah, v izmeri 12,00 m2. Izklicna cena znaša 3.914,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice in je
ustrezno vpisana v zemljiško knjigo.
1.4 Garažni prostor v kleti stanovanjskega objekta (prva z desne v nizu, gledano iz
smeri dostopa k stanovanjskemu objektu)
Ledine 11, v Kranjski Gori, v izmeri 15,30 m2.
Izklicna cena znaša 7.890,00 EUR.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
Etažna lastnina za navedeno nepremičnino
še ni urejena in jo ureja kupec sam.
1.5 Enosobno stanovanje št. 13 v skupni
izmeri 34,14 m2, v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Hrušica 70. Izklicna cena
znaša 30.353,00 EUR. Najemnik stanovanja
ima predkupno pravico.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe je
last podjetja JEKO-IN, d.o.o. Jesenice. Etažna lastnina za navedeno nepremičnino še
ni urejena in jo ureja kupec sam.
1.6 Dvosobno stanovanje št. 9 v skupni
izmeri 53,35 m2 v 2. nadstropju večstanovanjskega objekta Staneta Bokala 18, na
Jesenicah. Izklicna cena znaša 44.116,00
EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno
pravico.
Nepremičnina, ki je predmet ponudbe
je last podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
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Etažna lastnina za navedeno nepremičnino
še ni urejena in jo ureja kupec sam.
Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
Kupec nosi vse stroške pravnega posla.
Plačilo kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 8 dni
od sklenitve pogodbe na račun podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, je bistvena sestavina pravnega posla.
2. Pogoji za udeležbo in potek po
stopka:
2.1 V postopku lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo.
Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj
– Ponudba za odkup nepremičnine« v tajništvu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice ali
priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN,
d.o.o.,Jesenice, C.m.Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo
tudi ime, točen naslov, telefonsko številko
ter e-naslov pošiljatelja.
2.2 Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 odstotkov
ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, pri Gorenjski banki Kranj
št.: 07000-0000492171 s pripisom »varščina za nakup nepremičnine (z navedbo
nepremičnine). Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena
v roku 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe, se varščina zadrži.
2.3 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o nepremičninah,
ki so predmet javne ponudbe, ter posebni
pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo
javne ponudbe so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C.m.Tita 51,
4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva
objave javnega zbiranja ponudb dalje.
2.4 Rok za oddajo ponudb je 29. 12.
2007 do 12. ure. Prispele ponudbe se bodo
odpirale dne 3. 1. 2008 na sedežu podjetja
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51,
Jesenice.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60
dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do
tega datuma so ponudniki vezani na svojo ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po
29. 12. 2007 ne bodo upoštevane.
2.5 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja
ponudb ne izbere nobene izmed prispelih
ponudb oziroma, da začeti postopek ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
2.6 Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita
51, 4270 Jesenice, Silva Drobnak, tel.
04/581-04-26.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
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Evidence sindikatov
Št. 101-17/2007
Ob-21819/07
Pravila Sindikata zavoda Dom za varstvo odraslih Velenje, sprejeta na ustanovnem sestanku sindikata dne 11. 6. 2007, se
shranijo pri RS Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 103, dne 24. 7. 2007.
Št. 101-5/2007
Ob-31573/07
1. Pravila Sindikata kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije podjetja
Termo Škofja Loka vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 5. 5. 1993 pod zap. št.
22 se spremenijo tako, da se preimenujejo
v naziv: ZSSS Sindikat kemijske, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
podjetja Knauf Insulation Škofja Loka,
s sedežem v Škofji Loki, Trata 32. Spremembe so bile sprejete na izvršnem odboru
dne 23. oktobra 2007.
Izvleček zapisnika izvršnega odbora Sindikata KNG Knauf Insulation Škofja Loka
z dne 23. 10. 2007 je v hrambi pri Upravni
enoti Škofja Loka.
Št. 101-4/2007-2
Ob-32149/07
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Dr.
Bogomirja Magajne Divača, s sedežem
v Divači, Ulica Dr. Bogomirja Magajne
4, Divača, ki so jih sprejeli člani na ustavnem sestanku sindikata dne 24. 4. 2007, se
hranijo na Upravni enoti Sežana. Sindikat
uporablja skrajšano ime SVIZ OŠ Dr. BM
Divača.
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije OŠ Dr. Bogomirja Magajne Divača, s sedežem v Divači,
Ulica Dr. Bogomirja Magajne 4, so vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
29, z dne 22. 11. 2007.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-158/2007-7
Ob-33650/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
30. 11. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07; ZPOmK – UPB-2) odločil, da
je koncentracija družb Avtotehna zastopanje, trgovina, izvoz – uvoz, servis in pro
izvodnja, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, in Comet, Umetni brusi in nekovine, d.d., Tovarniška cesta 5,
3214 Zreče, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Comet d.d., s strani družbe Avtotehna d.d.,
na podlagi objave javne ponudbe za odkup
vseh delnic navedenega izdajatelja, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila
druge alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-168/2007-3
Ob-33777/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad)
je dne 7. 12. 2007 proti družbam Elektro
Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Elektro Maribor, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Slovenska cesta 58, 1516

Ljubljana, Elektro Gorenjska, podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj in Elektro
Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena
v povezavi s 3. členom ZPOmK (uradno prečiščeno besedilo, ZPOmK – UPB2, Uradni
list RS, št. 64/07; v nadaljevanju: ZPOmK)
in 81. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske
skupnosti (UL C 325, 24. 12. 2002).
Omenjene družbe so sočasno napovedale povišanje cen električne energije za
gospodinjstva ter objavile cenike, iz katerih
izhaja nameravano povišanje cen v skoraj
enakem znesku in na isti dan, tj. 1. 1. 2008.
Iz omenjenega ravnanja verjetno izhaja, da
naj bi se družbe med seboj sporazumele ali usklajeno ravnale pri povišanju cen
električne energije za gospodinjstva, saj so
to povišanje napovedale sočasno, v skoraj
enakem znesku in s pričetkom veljavnosti
na isti dan. S tem naj bi usklajeno ravnale
ali se sporazumele glede določanja cen in
drugih pogojev poslovanja na trgu, katerih
cilj ali učinek je preprečevati, ovirati ali izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji in na
skupnem trgu.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-33630/07
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d.
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000643
Ob-33600/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-122/2007/2
z dne 27. 11. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Idrija 2 K29 (za pokrivanje območja naselja Spodnja Idrija).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora v tedenskem oddajnem
času vsebovati poleg otroških ali mladinskih, kulturno-zabavnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj še dve izmed
ostalih programskih vsebin, ki so določene
v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št.
77/02).
2.6 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki,
s katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 50 kilometrov od razpisanega območja in ne sme delno ali v celoti
prekrivati razpisanega območja.
2.7 Ponudnik mora imeti vsaj pet let izkušenj na področju radiodifuzije.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil pri-

spele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Idrija 2 K29.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0-4
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju in pred tistimi, ki ponujajo nov
program. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane radiodifuzne frekvence sega v Občino Idrija. Za
pozitivno mnenje pristojnega organa Občine
Idrija o utemeljenosti pokrivanja območja
občine z novim programom, pridobljeno po
objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke. (0-4
točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisane radiodifuzne frekvence sega v Občino Idrija. Ponudnik s sedežem v Občini Idrija dobi 4 točke,
če ponudbi priloži zagotovilo, pridobljeno po
objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega

števila redno zaposlenih v letih 2005–2006.
(0-6 točke)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa
in imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje televizijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje ponudbe. (0-8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov
– gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 5 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-5 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 14. 1. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
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roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 16. 1.
2008, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000643
Ob-33601/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-125/2007/2
z dne 27. 11. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Tržič 2 K09 (za pokrivanje območja naselja Tržič)
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora v tedenskem oddajnem
času vsebovati poleg otroških ali mladin-
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skih, kulturno-zabavnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj še dve izmed
ostalih programskih vsebin, ki so določene
v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št.
77/02).
2.6 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki,
s katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 50 kilometrov od razpisanega območja in ne sme delno ali v celoti
prekrivati razpisanega območja.
2.7 Ponudnik mora imeti vsaj pet let izkušenj na področju radiodifuzije.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni
v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Tržič 2 K09.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0-4
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0-10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0-12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju in pred tistimi, ki ponujajo nov
program. (0-12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane radiodifuzne frekvence sega v Občino Tržič. Za
pozitivno mnenje pristojnega organa Občine Tržič o utemeljenosti pokrivanja območja občine z novim programom, pridobljeno
po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke.
(0-4 točke)

3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisane radiodifuzne frekvence sega v Občino Tržič. Ponudnik s sedežem v Občini Tržič dobi 4 točke,
če ponudbi priloži zagotovilo, pridobljeno po
objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega
območje pokrivanja razpisane frekvence,
podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0-4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005–2006.
(0-6 točke)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična
in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri
podmerilu kadrovska usposobljenost za
oddajanje televizijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točke glede na
število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa in imajo s ponudnikom
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen
ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična
usposobljenost za oddajanje televizijskega
programa se ponudniku dodeli od 0 do 4
točk glede na vrednost tehnične opreme
za produkcijo programa na dan oddaje ponudbe. (0-8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov
– gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0-10 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 5 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0-5 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
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na območju, kateremu je program namenjen. (0-3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 14. 1. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 16. 1.
2008 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000652
Ob-33778/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/07 – ZRad) ter skladno
s 104. členom Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-121/2007-2 z dne
27. 11. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Loški Potok 99,5 MHz (za pokrivanje
Travnika in Šegove vasi).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05
– ZDavP-1B in 105/06 – Odločba US).
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2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– predvajati mora lokalno ali regionalno
usmerjen program z območja statistične regije jugovzhodna Slovenija;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še dve drugi vrsti
programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.6 Ponudnik s ponujenim programom
v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno
ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Loški Potok 99,5 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0–10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki
jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0–
3 točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0–10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0–12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
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območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0–10 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom.
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Občino Loški Potok. Za pozitivno mnenje pristojnega organa Občine Loški
Potok o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
4 točke. (0–4 točk)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane oddajne
točke sega v Občino Loški Potok. Ponudnik
s sedežem v Občini Loški Potok lahko priloži
zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa,
da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež
in v katero hkrati sega območje pokrivanja
razpisane frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program. (0–4 točk)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005–2006.
(0–6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli
od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa
in imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 6 točk glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe. (0–10 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0–10 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije.
(0–6 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega po-
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mena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0–6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0–3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 13. februar
2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 15. februarja 2008 ob 11. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v elektronski ali pisni obliki tudi osebno v vložišču
Agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. ure do 11. ure, ob
sredah tudi od 13. ure do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000652
Ob-33779/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-124/2007/2
z dne 27. 11. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
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Škofja Loka 94,7 MHz (za pokrivanje območja mesta Škofja Loka z okolico).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti,
z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim
odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira
ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje radijske dejavnosti za program,
s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen tudi poslušalcem občin na območju gorenjske statistične regije;
– minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije v dnevnem oddajnem
času mora znašati najmanj 40%;
– poleg informativnih in izobraževalnih
programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še eno vrsto
programskih vsebin, ki je določena v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02).
2.6 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira,
sme prekrivati največ 20% razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne
sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe.
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo
poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki
pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede
programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo
bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih
bo prejela ponudba pri posameznih merilih,
podal obrazložen predlog izbire najboljšega
ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske
frekvence Škofja Loka 94,7 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0–12 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa,
ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi.
(0–3 točke)

3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0–12 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0–12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, in ponudniki novega programa,
imajo prednost pred tistimi, ki že oddajajo
ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0–12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Občino Škofja Loka. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Občine Škofja
Loka o utemeljenosti pokrivanja območja
s ponujenim programom, ki ga ponudnik
pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 4
točke. (0–4 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občino Škofja Loka. Ponudnik,
s sedežem v Občini Škofja Loka, ki priloži
zagotovilo, pridobljeno po objavi razpisa, da
občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež
in v katero hkrati sega območje pokrivanja
razpisane oddajne točke, podpira lokalni
oziroma regionalni radijski program, dobi 4
točke. (0–4 točke)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo
kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2005–2006.
(0–6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli
od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa
in imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točke glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe. (0–8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) in ponudniki novega
programa imajo prednost pred drugimi ponudniki. (0–4 točke)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na
število let delovanja ponudnika kot izdaja-
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telja radijskega programa na področju radiodifuzije. (0–8 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0–6 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0–3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 13. februar
2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
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bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 15. februarja 2008 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki
se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 11. do 13. ure.
7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda,
tel. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Št. 3-20549
Ob-33784/07
Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme
d.d. Lendava, Industrijska ulica 4, v skladu
s 532. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja, da je družbenik Clarinos d.o.o. do 5. 12. 2007 povečal svoj delež
v osnovnem kapitalu družbe Varstroj, d.d., na
417.628 navadnih kosovnih delnic, kar pomeni, da ima Clarinos d.o.o. v družbi Varstroj,
d.d., večinski delež, ki znaša 78,676% v odnosu do 529.549 vseh izdanih delnic. S tem
Clarinos d.o.o. presega 75% večinski delež
v osnovnem kapitalu družbe Varstroj, d.d.
Varstroj d.d., Lendava
predsednik uprave mag. Drago Šulek
član uprave Matjaž Vnuk
Ob-33602/07
Samostojna podjetnica s firmo Neocont
Inženiring za opremo in tržno komuniciranje
Majda Dolžan s.p., Zagrad 12e, 3000 Celje,
matična številka 1335782, davčna številka:
41600622, sprejmem sklep, da se statusno preoblikujem s prenosom podjetja na
novo kapitalsko družbo-družbo z omejeno
odgovornostjo, ki se ustanovi zaradi prenosa mojega podjetja, skladno s 667. členom
Zakona o gospodarskih družbah-1.
S prenosom podjetja preidejo na družbo
podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Družba
bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila
v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim
podjetjem.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-33632/07
Družba Imobil nepremičnine d.o.o., Pristaniška 8, 6000 Koper, vpisana v sodni
register Okrožnega sodišča Koper vložek
1/05977/00, na podlagi 520. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala za
20.864,63 EUR (prej 5.000.000,00 SIT), in
sicer iz 58.420,96 EUR (prej 14.000.000,00
SIT) na 37.556,01 EUR (prej 9.000.000,00
SIT).
S tem oglasom se poziva upnike, da se
zglasijo pri družbi in podajo izjavo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali
z zmanjšanje osnovnega kapitala poravnala
terjatve ali pa zagotovila varščino za poplačilo terjatev.
Imobil nepremičnine d.o.o.
direktor Ivan Čeligoj

Sklici skupščin
Ob-33916/07
Preklic
Uprava družbe Opalit poslovne storitve d.d., Savlje 89, 1000 Ljubljana preklicuje 2. skupščino delniške družbe Opalit

d.d., sklicano za 3. januarja 2008 ob 9. uri
v poslovnih prostorih družbe Geostroj d.d.,
Dimičeva 16, Ljubljana. Skupščino uprava
preklicuje, ker je ta že bila opravljena dne
27. in 28. 11. 2007.
Opalit d.d.
uprava
Ob-33604/07
Na podlagi tč. 7.6.4. statuta družbe Vivo
Invest, investicijsko upravljanje, d.d.,
Ljubljana, Kajuhova ulica 32b, sklicuje
uprava družbe
5. redno skupščino delničarjev,
ki bo dne 14. 1. 2008 ob 12. uri v prostorih uprave, Ljubljana, Vodovodna cesta 93.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Za organe skupščine se izvolijo:
a) predsednik: odvetnik Dušan Kecman.
b) preštevalka glasov: Petra Kregar.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar Darko Jerše iz Postojne, Prešernova 1.
2. Seznanitev s potrjenim letnim poročilom za leto 2006, z mnenjem revizorja,
odločanje o uporabi bilančnega dobička in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina sprejme poročilo o poslovanju delniške družbe Vivo Invest, investicijsko upravljanje, d.d. v letu 2006, kot
letno poročilo za leto 2006, v vsebini, kot je
predloženo skupščini.
2.2. Ugotovi se bilančni dobiček družbe
Vivo Invest, investicijsko upravljanje, d.d. na
dan: 31. 12. 2006, ki znaša 325.892.962,32
SIT oziroma 1.359.927,23 EUR. Bilančni dobiček se ne razdeli med delničarje in v celoti
ostane kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih
poslovnih letih.
2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2006.
3. Uvedba kosovnih delnic in prehod
osnovnega kapitala na euro s spremembo
statuta.
Predlog sklepa:
3.1. Oblikujejo se kosovne delnice tako,
da se sedanjih 18.000 delnic z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT/delnica nadomesti
z 18.000 kosovnih delnic, ki jim pripada
sorazmerni delež v osnovnem kapitalu
družbe.
3.2. Po metodi iz 693. in v skladu
s 694/VI člena ZGD-1 se izvede prehod
osnovnega kapitala na eure tako, da znaša
751.127,00 EUR.
3.3. Spremeni se tč. 4.1.2 statuta družbe, tako da se glasi:
»Osnovni kapital družbe je razdeljen na
18.000 kosovnih delnic, ki se ne glasijo na
nominalni znesek in imajo vsaka enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
4. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa:
4.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša
iz EUR 751.127,00 za EUR 458.563,04 na
EUR 292.563,96 z umikom 10.989 lastnih
kosovnih delnic, pridobljenih v breme sklada
lastnih delnic, oblikovanega iz bilančnega
dobičkov preteklih let:
4.2. V kapitalske rezerve se odvede znesek EUR 458.563.03,00, ki je enak skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku
umaknjenih delnic.
5. Preoblikovanje družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo in sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa:
5.1. Družba se preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo z naslednjimi značilnostmi:
a) Ustanovitelji-družbeniki družbe so delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi družbe.
– Firma družbe: Vivo Invest investicijsko
upravljanje d.o.o.
– Skrajšana firma: Vivo Invest d.o.o.
– Sedež: Ljubljana.
– Poslovni naslov: Ljubljana, Kajuhova
ulica 32b.
b) Osnovni kapital: 292.563,96 EUR
c) Osnovni vložek vsakega dosedanjega delničarja, ki ga prevzame v zameno
za svoje delnice, je enak 1/100 osnovnega
kapitala družbe, pomnožen z v odstotku izraženem deležu vseh delnic posameznega
delničarja v osnovnem kapitalu družbe pred
preoblikovanjem.
d) Delničarji, ki ne razpolagajo z zadostnim številom delnic, da bi pridobili osnovni
vložek v višini najmanjšega zakonsko določenega osnovnega vložka, bodo skupno
postali imetniki enega poslovnega deleža,
ki ustreza osnovnemu vložku v nominalni
višini seštevka nominalnih zneskov njihovih
delnic.
e) Dejavnost:
50.101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili
50.102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili
50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili
50.200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil
50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila
50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila
50.401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo
50.402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo
50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo
50.404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles
50.502 Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi
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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 vozila
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
51.900 Druga trgovina na debelo
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
65.210 Finančni zakup (leasing)
67.130 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.310 Dejavnost agencij za posredništvo
v prometu z nepremičninami
70.320 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
71.100 Dajanje avtomobilov v najem
71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem
71.220 Dajanje vodnih plovil v najem
71.230 Dajanje zračnih plovil v najem
71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
71.330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem
71.340 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.
71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe
72.100 Svetovanje o računalniških napravah
72.220 Oskrba z računalniškimi programi
in svetovanje
72.600 Druge računalniške dejavnosti
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.150 Dejavnost holdingov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
f) Direktor: Franc Jakša za nedoločen
čas.
5.2. Sprejme se družbena pogodba
v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Za uskladitev določb
o družbenikih in njihovih poslovnih deležih
s stanjem delničarjev na dan skupščine po
podatkih delniške knjige družbe je pooblaščen direktor družbe.
6. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 2007.
Predlog sklepa:
6.1. Za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2007 se na predlog nadzornega sveta imenuje družbo IN Revizija
d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarje oziroma pooblaščence naprošamo, da pooblastila dostavijo najkasneje tri
dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda, vključno z besedilom sprememb statuta, bo delničarjem na vpogled na sedežu
uprave družbe, v Ljubljani, Vodovodna cesta
93, vsak delovni dan od prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica od 8.
do 12. ure.
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Objava izjave družbe
Družba izjavlja, da bo v primeru preoblikovanja z večinskim sklepom v skladu
s 648/III členom ZGD-1 vsem delničarjem,
ki preoblikovanju nasprotujejo, s to izjavo
v notarskem zapisniku skupščine, ki bo odločala o preoblikovanju, ponudila, da njihove
s preoblikovanjem nastale poslovne deleže
pridobi za 2,4 EUR za vsak 1 EUR nominalnega zneska poslovnega deleža kot primerno denarno odpravnino.
Vivo Invest, d.d.
uprava družbe
Franc Jakša, direktor
Ob-33605/07
Uprava družbe Casino Maribor d.d. na
zahtevo delničarja Nevtrum, d.o.o., Ljubljana, Tabor 4, sklicuje
XIV. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre na
srečo d.d., Maribor,
ki bo potekala v petek, dne 18. 1. 2008
ob 12. uri v prostorih družbe Casino Maribor,
Glavni trg 1, 2000 Maribor, in predlaga naslednji dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlaga se sprejem naslednjih sklepov:
1.1. Izvolijo se delovni organi skupščine,
in sicer:
– predsednik skupščine: Jani Soršak;
– preštevalca glasov: Saša Ajdnik in Asja
Satler.
1.2. Seji prisostvuje vabljeni notar.
2. Povečanje osnovnega kapitala z vložki s prednostno pravico delničarjev do vpisa
novih delnic.
Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.087.568,85 eurov in je razdeljen na 6.255
navadnih imenskih kosovnih delnic razreda
1 in 4.170 neglasovalnih imenskih participativnih prednostnih kosovnih delnic razreda 2, poveča s stvarnim vložkom za največ
191.778,61 eurov na največ 1.279.347,46
eurov, z izdajo do največ 1103 novih navadnih imenskih kosovnih delnic razreda
1, z emisijskim zneskom posamezne nove
delnice 173,87 eurov. Nove navadne imenske kosovne delnice razreda 1 tvorijo z že
izdanimi navadnimi imenskimi kosovnimi
delnicami razreda 1 isti razred. Ob nakupu nove delnice mora biti emisijski znesek
v celoti vplačan. Znesek v osnovnem kapitalu, ki pripada posamezni novi kosovni
delnici (pripadajoč znesek) znaša 173,87
eurov.
Stvarni vložek se pridobi od delničarja
Nevtrum, d.o.o.. Stvarni vložek sestavljajo
predmeti iz Priloge 1 k temu sklepu, ki je
sestavni del tega sklepa. Uprava družbe
mora z delničarjem Nevtrum, d.o.o. skleniti
sporazum o prevzemu stvarnega vložka.
Nove delnice se ponudijo v prednostni
vpis delničarju Nevtrum, d.o.o., ki je zagotovil stvarni vložek, pri čemer se prednostna
pravica preostalih delničarjev do vpisa novih
delnic izključi. Rok za uveljavitev prednostne pravice do vpisa novih delnic je 20
dni in začne teči peti delovni dan po dnevu objave iz drugega odstavka 337. člena
ZGD-1. Presečni dan pravne samostojnosti
upravičenja do prednostnega vpisa novih
delnic je drugi delovni dan po dnevu objave
iz drugega odstavka 337. člena ZGD-1.
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Ta sklep o povečanju osnovnega kapitala
je neveljaven, če do izteka 30. 5. 2008 ni
vpisanih vseh 1103 novih delnic.
Nadzorni svet se pooblašča, da besedilo
5. člena statuta družbe ustrezno uskladi z izvedbo povečanja osnovnega kapitala.
3. Ločeno glasovanje imetnikov navadnih imenskih kosovnih delnic razreda 1
o soglasju k sklepu skupščine, sprejetim
pod 2. točko dnevnega reda.
Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:
3.1. Imetniki navadnih imenskih kosovnih
delnic razreda 1 dajo soglasje k sklepu št.
2.1., sprejetim pod 2. točko tega zasedanja
skupščine.
4. Ločeno glasovanje imetnikov imenskih
participativnih prednostnih kosovnih delnic
razreda 2 o soglasju k sklepu skupščine
sprejetim pod 2. točko dnevnega reda.
Predlaga se sprejem naslednjega sklepa:
4.1. Imetniki imenskih participativnih
prednostnih kosovnih delnic razreda 2 dajo
soglasje k sklepu št. 2.1, sprejetim pod
8. točko tega zasedanja skupščine.
Utemeljitev predlogov sklepov:
Sklep št. 2.1.: povečanje osnovnega kapitala družbe se predlaga zaradi potrebe
po dodatnih dolgoročnih virih financiranja,
na kar je uprava družbe že večkrat opozorila. Uprava je v letu 2007 že predlagala
dvig osnovnega kapitala družbe, vendar je
zaradi nasprotovanja nekaterih delničarjev,
predlog umaknila. Uprava družbe je predlagala tudi najem posojila, vendar bi morala v ta namen zaradi zavarovanja posojila
ustanoviti hipoteko na nepremičninah v lasti
družbe. Delničar Nevtrum, d.o.o. meni, da je
za poslovanje družbe bolje, če se namesto
posojila sredstva za poslovanje in razvoj
družbe zagotovijo z zvišanjem osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki. Da družba zagotovi trajen razvoj in okrepitev položaja v regionalnem prostoru, so potrebna dodatna
finančna sredstva v nove igralne naprave,
kar se lahko zagotovi s predlaganim stvarnim vložkom.
Nadalje, delničar Nevtrum d.o.o. meni,
da v ekonomiji zelo jasno velja, da državna
lastnina v večini primerov ni bolj učinkovita
od privatne. Smiselna je predvsem v določenem delu javne infrastrukture pa še tam
se poskušajo vpeljati načela upravljanja iz
privatnega sektorja.
Tudi v tem kontekstu delničar Nevtrum
d.o.o. predlaga dokapitalizacijo družbe Casino Maribor d.d., saj bi se vrednost deležev
Republike Slovenije v družbi povečala, prav
tako pa bi skladno z zakonodajo ohranila
kontrolni in upravljalski delež v družbi. Dokapitalizacija se v tem hipu zdi edina smotrna
rešitev, saj bi bil njen namen povečanje kapacitete in predvsem osvojitev večinskega
tržnega deleža v mestu. Sama družba pa
žal sredstev za dobavo igralnih avtomatov
ne premore. Je pa zagotovo za pričakovati
strm upad gostov in prihodkov, kolikor ne
pride do modernizacije ponudbe.
Ob tem bi želel delničar Nevtrum d.o.o.
še poudariti, da je Vlada Republike Slovenije v koalicijsko pogodbo zapisala, da ugotavlja, da je nujno treba omejiti vpliv politike
na delovanje slovenskih podjetij in uresničiti
umik države iz vloge lastnika/proizvajalca.
Teoretične in empirične študije kažejo, da so
podjetja v državni lasti manj učinkovita in da
prepletenost politike in gospodarstva zavira
gospodarsko rast. Koalicija se tako zave-
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zuje, da se bo trudila s sistemskimi ukrepi
te povezave kar se da omejiti. Prav tako
je zapisano, da bosta tako KAD kot SOD
zavzemala za odgovorno gospodarjenje in
preglednejše delovanje ter varstvo interesov
malih investitorjev.
Delničar Nevtrum, d.o.o., bo prepričal
preostale delničarje v družbi, da bodo podprli predlagano dokapitalizacijo.
Sklep št. 3.1. in 4.1.: v skladu z ZGD-1
morajo k določenim sklepom skupščine dati
svoje soglasje tudi posamezni razredi delnic (tretji odstavek 329. člena, tretji odstavek 333. člena in tretji odstavek 379. člena v zvezi z drugim odstavkom 372. člena
ZGD-1). Zaradi neizplačila prednosti participativnim prednostnim delnicam, so te delnice pridobile glasovalno pravico.
Casino Maribor, igre na srečo d.d.
mag. Igor Podgrajšek
predsednik uprave
Darja Lampret
članica uprave
Ob-33625/07
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe
Olma, Proizvodnja kemičnih izdelkov d.d.,
Poljska pot 2, Ljubljana, direktorica družbe
sklicuje
13. skupščino
delniške družbe Olma proizvodnja
kemičnih izdelkov, d.d.,
ki bo v torek, 15. 1. 2008, ob 10. uri, na
sedežu družbe Poljska pot 2, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa:
Skupščina imenuje predsedujočega
skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščina se seznani s prisotnostjo notarke mag. Nine Češarek.
2. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Branka Kusa, Kamnoseška 18,
1000 Ljubljana.
b) Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev, skupščina
imenuje Davorja Dubokoviča, stanujočega
Rakovnik 107, Medvode.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Z dnem vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja
družbe z upravnim odborom v sodni register
preneha mandat vsem članom nadzornega
sveta in skupščina s tem datumom odpokliče in razreši člana nadzornega sveta Uroša
Gorjanca in Davorja Dubokoviča.
4. Imenovanje upravnega odbora družbe.
Predlog sklepa:
Skupščina za člana upravnega odbora, ki
predstavljata delničarje imenuje Uroša Gorjanca, stanujočega Smledniška 15 A, 4000
Kranj in Davorja Dubokoviča, stanujočega
Rakovnik 107, Medvode, za dobo 6 letih.
Ta sklep učinkuje in mandat imenovanih
članov upravnega odbora prične teči z dnem
vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom.
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Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino, ki obsega predlog
sprememb statuta z utemeljitvijo in predlogi
za sprejemanje vseh sklepov z utemeljitvami, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani, Poljska pot 2, vsak delovnik
od 8. do 12. ure, vključno do dneva zasedanja skupščine. Ta sklic skupščine in predlogi
za sprejemanje sklepov z utemeljitvami so
objavljeni tudi na spletni strani družbe www.
olma.si.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
Delničarji ter njihovi pooblaščenci in zastopniki se lahko udeležijo skupščine in izvršujejo glasovalno pravico pod pogojem, da
najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Pooblastila za zastopanje morajo biti pisna.
Dvorana bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja.
Olma, d.d.
Tatjana Vodopovec, direktorica
Ob-33649/07
Na podlagi določil statuta delniške družbe Kristal Maribor d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
sklicujem
13. sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor d.d.
v sredo, dne 16. januarja 2008 na sedežu družbe, Mariborska cesta 46, v Selnici ob
Dravi, s pričetkom ob 11. uri.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se število prisotnih glasov skupščine. Na predlog uprave se za predsednika skupščine imenuje Goran Janžekovič ter
Mateja Stanič Rudolf in Edita Pavšič kot
preštevalki glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Na predlog nadzornega sveta skupščina izvoli dva člana nadzornega sveta
– predstavnika delničarjev družbe Kristal
Maribor d.d.:
1. Franca Coglota in
2. Roberta Miklusa.
Nadzorni svet je izvoljen za mandatno
obdobje 4 let in traja od 18. 1. 2008 do
17. 1. 2012.
3. Odkup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Na podlagi osme alineje 247. člena
ZGD-1 in v skladu z osmo alinejo C. točke
tretjega člena Statuta delniške družbe Kristal Maribor d.d. skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun
družbe kupi lastne delnice, katerih skupni
nominalni znesek ne sme presegati 10%
osnovnega kapitala družbe.
Družba lahko pridobiva lastne delnice
po ceni, ki ne sme biti nižja od 1 EUR in ne
višja od 10 EUR.
Pooblastilo skupščine za nakup lastnih
delnic velja 18 mesecev od sprejema tega
sklepa na skupščini družbe. Družba lahko

pridobiva lastne delnice za katerikoli namen,
ne pa izključno za namen trgovanja.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali priporočeno pošiljko dostavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe v Selnici ob Dravi,
Mariborska cesta 46.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem v tajništvu
uprave družbe pri Editi Pavšič v Selnici ob
Dravi, Mariborska cesta 46, vsak delavnik
od 10. do 12. ure od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Kristal Maribor d.d.
uprava – glavni direktor
Fabrizio Korošec
Ob-33659/07
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d. in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
24. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 15. 1. 2008, ob 10. uri, v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova
60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljen notar Miro
Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z izvolitvijo
predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.
Svet delavcev seznanja skupščino, da je
kot člane nadzornega sveta, ki predstavljajo
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delavce, izvolil Roberta Kavčiča, samostojnega strokovnega delavca prodaje in Matejo
Bojanovič, referentko izvajanja in prodaje
na zastopstvu Murska Sobota, ki sta svojo
funkcijo začela opravljati 1. 9. 2007.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta zavarovalnice v predloženem besedilu.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim
nazivom točke in predlogom sklepa mora
biti predložena v pisni obliki, obrazložena in posredovana tajništvu uprave družbe
v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani
v centralno evidenco delnic pri KDD centralni klirinško depotni družbi d.d.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.

Št.

Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej
v tajništvu uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu
v Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-33919/07
Na podlagi 8. člena Statuta družbe Kompas d.d. uprava družbe sklicuje
skupščino delničarjev
delniške družbe Kompas d.d.,
ki bo 21. 1. 2008 ob 12. uri na sedežu družbe, Pražakova 4, Ljubljana, soba
602/VI. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar, ki bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Spremembe statuta.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka,
Nada Kumar iz Ljubljane.
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini
prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki
bo sestavila zapisnik.
2. Izvolitev organov skupščine.
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Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvolijo se delovna telesa. Za
predsednika in dva preštevalca glasov se
izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma
delničarjev na skupščini.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
* Predlagatelj sklepov pod točkami 1–3
je uprava Kompas d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini prijaviti svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine, in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim
dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim
pooblastilom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine isti
dan in na istem kraju eno uro kasneje z istim
dnevnim redom in predlogi sklepov.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahajajo vse predlagane spremembe
statuta z obrazložitvami.
Uprava Kompas d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 1123/07
Ob-33793/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 1123/07 z dne 10. 12.
2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 12, v II. nadstropju in pomožni prostor št. 12 v kleti, v skupni izmeri
70,17 m2, z ident. št. 678/143/14, kar vse
se nahaja v večstanovanjski stavbi na
naslovu Stantetova ulica 26, v Mariboru,
stoječi na parc. št. 1009/1, k.o. Spodnje
Radvanje, katero sta zastavitelja Belužić
Manuela, EMŠO 2502977505766, Ulica
Frana Kovačiča 11, Maribor in Onič Marsel, EMŠO 0303978500342, Glavni trg 1,
Maribor, pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 26. 11. 2007, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 10. 12. 2007, kar
vse je bilo sklenjeno oziroma pridobljeno od
prodajalcev Gregorinčič Jožeta in Suzane,
zastavljena v korist banke – upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, matična številka 1319175, v
zavarovanje neposredno izvršljive denarne
terjatve upnice do dolžnice in poroka ter
plačnika v višini 128.067,08 CHF, z obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena
iz 6-mesečnega CHF liborja + 1,45% letno, vključno z ostalimi pripadki in stroški po
kreditni pogodbi št. 122863 in zapadlostjo
zadnje 360 anuitete kredita v plačilo na dan
30. 11. 2037 – oziroma na odpoklic upnice.
SV 1083/07
Ob-33794/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 1083/07 z dne
6. 12. 2007, je bila nepremičnina, in sicer
dvosobno stanovanje številka 10 v izmeri 61,20 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjske stavbe, na naslovu Domžale,
Ljubljanska cesta 89, stoječe na parcelni
številki 3887, k.o. Domžale, katerega lastnica do celote je na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 8. 2007, zastaviteljica
Nina Bohorič, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Borovlje-Celovec registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Hauptplatz 16, A-9170 Ferlach/Borovlje, MŠ
1900650, v zavarovanje kreditne terjatve v
višini 51.000,00 EUR s pripadki.
SV 834/07
Ob-33795/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 834/07, opr. št. DK
22/07 z dne 6. 12. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 15, s pripadajočo kletjo,
vse v skupni izmeri 62,48 m2, ki se nahaja v
III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Kidričeva 4 b, Zagorje ob Savi, ležeče
na parc. št. 892/1 in parc. št. 892/2, k.o.
Zagorje-mesto, last zastavitelja Mahmutović Hamdije, EMŠO 0301965112510, stan.
Plešičeva 37, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
6. 11. 2007, z Oven Mileno in Oven Andrejem, obema kot prodajalcema in Mahmutović Hamdijem, EMŠO 0301965112510, stan.
Plešičeva 37, Ljubljana, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
matična številka 91132550, za zavarovanje

denarne terjatve v višini 128.600,00 CHF z
vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 586/2007
Ob-33797/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 586/2007 z
dne 28. 11. 2007, je nepremičnina – stanovanje št. 32, v mansardi, s kletjo, Partizanska cesta 9, Lenart v Slovenskih goricah, z identifikacijsko številko 532- 802-085
oziroma po odločbi GU Maribor št. 0213200207/2007-2, dne 14. 11. 2007, z novo
identifikacijsko številko 532-802-032, katerega lastnica je zastaviteljica Žajdela Brigita do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja med Osnovno
šolo Lenart in Kebrič Marijo ter Marjanom z
dne 17. 9. 1992, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 23. 5. 1996, sklenjene med Kebrič Marijo in Marjanom ter
Oletič Livijo in prodajne pogodbe opr. št.
SV 565/2007 z dne 16. 11. 2007, ki se nahajajo v hrambi pri notarju Milošu Lešniku, zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija
d.d., s sedežem 1000 Ljubljana, Šmartinska
140, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.629,00 CHF s pripadki.
SV 787/2007
Ob-33798/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Uroša iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 787/2007 z
dne 6. 12. 2007, je stanovanje št. 3, v II.
nadstropju v izmeri 58,20 m2, v večstanovanjski stavbi Grajski trg 2, 3205 Vitanje,
stoječi na parc. št. 277/4, ki je vpisana pri
vl. št. 432, k.o. Vitanje, katere je lastnik
Grm Niko do celote, ki jo je Grm Niko pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 3520-01/2007-04 z dne 7. 11. 2007,
overjene pod opr. št. OV 1592/2007 z dne
16. 11. 2007, pri notarju Marguč Urošu v
Slovenskih Konjicah, sklenjene s prodajalko
Občino Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje,
slednja pa od prodajalca Kamenik Jožefa,
na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
3502-0003/2007 z dne 11. 6. 2007, overjene
pod opr. št. OV 809/2007 z dne 21. 6. 2007,
pri notarju Marguč Urošu v Slovenskih Konjicah, Kamenik Jožef pa na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9. 1993, overjene
pod opr. št. OV 1509/94 z dne 11. 2. 1994,
pri TS v Celju, Enoti v Slovenskih Konjicah, od prodajalca Gozdnega gospodarstva
Celje p.o., zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve v višini a) 38.400,00 CHF
in b) 48.200,00 CHF, z vsemi obrestmi in
pripadki, v korist upnice Banke Celje d.d.,
Vodnikova 2, 3000 Celje, matična številka
5026121.
SV 2082/2007
Ob-33915/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 2082/2007 z dne
10. 12. 2007, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 06 v II. nadstropju, v izmeri
50,36 m2, kare B3, v Mariboru, Mlinska ulica 26, v stanovanjsko poslovnem objektu,

zgrajenem na parc. št. 1799/1, katastrska
občina Maribor-grad, s pripadajočim kletnim
prostorom in pravico uporabe skupnih prostorih ter naprav in funkcionalnem zemljišču,
ki je last zastavitelja PTE d.o.o., Mlinska
ulica 026, Maribor, matična št. 5764602,
na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja,
sklenjene dne 28. 10. 1995, s prodajalcem
Bele Vilibaldom iz Ljubljane, Molniške čete
1, zastavljena v korist upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini največ
60.000,00 EUR.
SV 2084/2007
Ob-33917/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 2084/2007 z dne
10. 12. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1 v pritličju, v izmeri 67,74m2, v
stanovanjski stavbi Ribniška ulica 7, Maribor,
stoječi na parceli številka 470/9, pripisani pri
vložni številki 272, katastrska občina Krčevina, katere lastnik je zastavitelj Alfonz Kodrič,
EMŠO 2102965500388, stanujoč Maribor,
Ribniška ulica 007, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2. 2005 in
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 22. 3.
2005, pogodba in aneks pa sta bila sklenjena s prodajalcem Benko Martinom, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d.,
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 102.165,95 CHF s
pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici Banke Slovenije – referenčnem tečaju
ECB za CHF na dan 30. 11. 2007 znaša
61.900,00 EUR s pripadki.
SV 1025/07
Ob-34036/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 1025/07 z dne 7. 12.
2007, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju, v
skupni izmeri 62,09 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi z naslovom Finžgarjeva
ulica 18, 4248 Lesce, katerega lastnika sta
Ristić Grujo in Ristić Milena, oba Gradnikova c. 87, Radovljica, vsak do ene polovice, z
identifikacijsko številko 00607, ki je stoji na
parc. št. 480/13, pripisana pri vl. št. k.o.
Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim deležem na skupnih prostorih, objektih
in napravah ter pripadajočim zemljiščem,
zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem Šmartinska 140, 1000
Ljubljana, MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 119.100,00 CHF s
pp., z zapadlostjo 30. 11. 2032.
SV 1763/07
Ob-34037/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV – 1763/07 z dne 27. 7.
2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje v I. nad., v izmeri 80,72 m2, v večstanovanjski stavbi Židovska steza 4, 1000
Ljubljana, stoječi na parc. št. 246, katastrska občina Ljubljana – Mesto, last kreditojemalca Aleša Korena, do celote, na podlagi
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darilne pogodbe z dne 21. 1. 1998, sklenjene z darovalko Jožefo Grum – Matjašič, roj. 6. 11. 1919, stan. Židovska steza 4,
Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
405.500,00 CHF s pripadki.
SV 1979/07
Ob-34038/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 1979/07 z dne
30. 8. 2007, je bilo stanovanje št. 7 v 4.
nadstropju, v izmeri 92,10 m2 in klet št.
7, ki sta posamezna dela hiše na naslovu Celovška cesta 93 A, 1000 Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1000/1, katastrska občina Spodnja Šiška, last Alenke Kanduč,
Celovška cesta 93 A, 1000 Ljubljana, na
podlagi prodajne pogodbe za stanovanje z
dne 17. 10. 2005, sklenjene s prodajalci
Marijo Velepič, Vereno Koch in Miranom
Frecetom, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih
terjatev v višini 140.000,00 CHF s pp in
190.000,00 CHF s pp.
SV 2129/07
Ob-34039/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV – 2129/07 z dne 19. 9.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št.
5 v pritličju, s kletjo, v izmeri 67,25 m2, v
stavbi na naslovu Glavarjeva ulica 47, 1000
Ljubljana, stoječi na parc. št. 33/14, katastrska občina Bežigrad, last zastaviteljice
Emire Bilal, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 23. 7. 2007, z aneksom, na
katerem sta podpisa prodajalcev overjena
dne 18. 9. 2007, sklenjenih s prodajalcema Francem Ovčarjem, roj. 12. 9. 1949,
stan. Viška c. 55, 1000 Ljubljana in Jožefom Ovčarjem, roj. 20. 10. 1951, stan. Mire
Miheličeve 18, 1000 Ljubljana, zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 63.000,00 EUR s
pripadki.
SV 2526/07
Ob-34040/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV – 2526/07 z dne 6. 11.
2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 2, v prvem nadstropju stanovanjske stavbe Koroška cesta 2 v Ljubljani,
stoječe na parc. št. 329, k.o. Bežigrad, v
skupni izmeri 86,13 m2, last zastavne dolžnice Marije Maier, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 11. 1999, notarski zapis
notarke Nevenke Tory, opr. št. SV 1435/99 z
dne 3. 12. 1999, sklenjene s prodajalcem
Orion invest LTD d.o.o., Prušnikova 106/1,
Ljubljana, z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalca z dne 10. 4. 2006, zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd, e. Gen.,
9170 Borovlje, Hauptplatz 6, Avstrija, enolična ident. št. 1900625, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini terjatve v višini
45.000,00 EUR s pripadki
SV 2650/07
Ob-34041/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV – 2650/07 z dne
21. 11. 2007, sta bili nepremičnini z ident.
št. 96, stanovanje S 3/6-2 v 6. nadstropju, s
kletno shrambo in garažno mesto št. 19 v 2.
kleti, v skupni izmeri 110,40 m2, v stavbi na

Št.

naslovu Cankarjeva ulica 6C, Maribor, ident.
št. stavbe 2476, stoječe na parc. št. 1212/1,
katastrska občina Maribor – Grad, last kreditojemalke Vesne Rosenfeld in 5 sobno
stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske
stavbe Resljeva 7, Ljubljana, s pripadajočim balkonom in kletjo v zidanem objektu, v skupni izmeri 157,86 m2, vse stoječe
na parc. št. 2508, 2507 in 2506, k.o. Tabor,
last zastaviteljic Jolande Lučič Beus in Sare
Beus iz Ljubljane, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 3. 2005, sklenjene s
prodajalcema Romanom Mihičem in Katjo
Orehek Mišič iz Ljubljane, zastavljeni v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor
d.d., zaradi zavarovanja denarne terjatve
do kreditojemalke Vesne Rosenfeld v višini
945.000,00 CHF s pp.
SV 1767/07
Ob-34042/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št.
SV 1767/07 z dne 30. 7. 2007, je bila nepremičnina ident. št. 1735-590-8, št. 6, v skupni
izmeri 55,59 m2, v večstanovanjski stavbi na
naslovu Ulica Staneta Severja 4, 1000 Ljub
ljana, stoječi na parc. št. 252/10 in parc. št.
281/33, k.o. Stožice, last zastavne dolžnice
Denise Senečič, Polnškova cesta 30, 1231
Ljubljana Črnuče, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 7. 2007, sklene s prodajalko
Lazarev Jožico, Ulica Staneta Severja 4,
1000 Ljubljana, z zemljiškoknjižnim dovolilom prodajalke z dne 25. 7. 2007, zastavljena v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, matična št. 5860571,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
83.000,00 EUR s pripadki.
SV 2782/07
Ob-34043/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Mira Košaka
iz Ljubljane, opr. št. SV – 2782/07 z dne
5. 12. 2007, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 11 v III. nadstropju, v izmeri
102,30 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Slomškova ulica 003, 1000 Ljubljana,
stoječi na parc. št. 2274, katastrska občina
Tabor, last solidarnih kreditojemalcev Špele
Leskovic in Aleša Košaka, vsakega do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 10.
2007, sklenjene s prodajalko Andrejo Lovše Ardigo, roj. 19. 5. 1945, stan. Dunajska cesta 194, Ljubljana, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 185.850,00 CHF s
pripadki
SV 2593/07
Ob-34044/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljub
ljane, opr. št. SV – 2593/07 z dne 14. 11.
2007, je bila nepremičnina, garsonjera št.
57, v II. nadstropju, v izmeri 23,20 m2, ki se
nahaja v stavbi na naslovu Gašperšičeva
ulica 8, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št.
1740, katastrska občina Moste, last kreditojemalca Darka Radoša Rotha in zastaviteljice Maše Radoš Roth, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 11. 2007,
na katerem je podpis prodajalca overjen dne
14. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Veseljkom Radošem, roj. 23. 11. 1952, stan.
Gašperšičeva ul. 8, Ljubljana, zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja
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denarne terjatve v višini 90.000,00 CHF s
pripadki.
SV 2224/07
Ob-34045/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2224/07 z dne
28. 9. 2007, je bila nepremičnina ident. št.
1723-4499-23 – stanovanjska raba v izmeri
72,90 m2 (stanovanje št. 23 v 3. nadstropju),
ki je posamezni del hiše na naslovu Jamova cesta 50, 1000 Ljubljana, stoječe na
parc. št. 801/3, 802/5, 802/6, 804/2, 805/2
in 813/4, katastrska občina Vič, last Janeza Hitija, Dolščaki 20, 1314 Rob, EMŠO
2404953501288, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 2602/92 z
dne 18. 5. 1992, sklenjene na podlagi določb stanovanjskega zakona s prodajalcem
Mesto Ljubljana, zastavljena v korist upnice
NLB d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih terjatev v višini 26.000,00 EUR s pp,
26.000,00 EUR s pp in 73.000,00 EUR s
pp.
SV 24772/07
Ob-34046/07
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2472/07 z dne
26. 10. 2007, je bila nepremičnina ident. št.
2636-3810-51 – stanovanje št. 51 v 4. nadstropju, s shrambo št. 51 v podpritličju, v
skupni izmeri 67,90 m2, ki je posamezni del
stavbe na naslovu Novakova ulica 3, 1000
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1605, katastrska občina Bežigrad, last Danice Grosman,
Novakova ulica 3, 1000 Ljubljana, EMŠO
3101951505112, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 1083 z dne 23. 3.
1971, sklenjene s prodajalcem Gradbenim
podjetjem Obnova Ljubljana in zemljiško
knjižnega dovolila pravnega naslednika prodajalca, družbe SCT, d.d., Ljubljana, z dne
8. 8. 2007, zastavljena v korist upnice NLB
d.d., zaradi zavarovanja kreditnih denarnih
terjatev v višini 105.000,00 CHF s pp in
58.500,00 CHF s pp.
SV 2101/2007
Ob-34061/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 2101/2007 z
dne 12. 12. 2007, sta bili nepremičnini, in
sicer:
– štirisobno stanovanje z oznako
S1/2, identifikacijska številka 2, v izmeri
88,74 m2, v prvem nadstropju stanovanjsko poslovnega in garažnega objekta Mali
Stražun v stanovanjski soseski S-35, na
Pobrežju, na naslovu Maribor, Makedonska
ulica 41, stoječe na parceli 2664, katastrska občina Pobrežje in pripadajoča kletna
shramba v izmeri 5,20 m2, kot posameznemu delu stavbe v etažni lastnini, označen z
identifikacijsko št. 79, ki se vodi kot glavna
nepremičnina,
– garažno mesto z oznako GS008, identifikacijska številka 73, v izmeri 12,00 m2, v
kleti stanovanjsko poslovnega in garažnega
objekta Mali Stražun v stanovanjski soseski
S-35, na Pobrežju, na naslovu Maribor, Makedonska ulica 41, stoječe na parceli 2664,
katastrska občina Pobrežje, kot posameznemu delu stavbe v etažni lastnini, označen z identifikacijsko št. 79, s pripadajočo
solastninsko pravico na skupnih delih prostorih in napravah stavbe kot celote, razvidna iz akta o oblikovanju etažne lastnine,
ki je last zastavitelja Šuštar Darka, EMŠO
1806970500187, stanujočega Maribor, Valvasorjeva ulica 012 A, do celote, na podlagi
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prodajne pogodbe z dne 13. 8. 2004, sklenjene s prodajalcem Tehnoles, Andrej Kupčič s.p., zastavljena v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljub
ljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Šuštar Darku, EMŠO 1806970500187,
stanujočemu Maribor, Valvasorjeva ulica
012 A, v višini 124.000,00 CHF s pripadki
oziroma v evro protivrednosti po prodajnem
podjetniškem tečaju upnice na dan plačila,
pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve
dne 30. 11. 2019.
SV 874/07
Ob-34062/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 874/07, opr.
št. DK 23/07 z dne 7. 12. 2007, so bili poslovni prostori v objektu na Tržnici v Trbovljah, v
poslovni stavbi na naslovu Trg svobode 12,
Trbovlje, stoječi na parc. št. 351/106 in parc.
št. 351/108, k.o. Trbovlje, in sicer:
– lokal z oznako 1 a - pritličje v izmeri
41,15 m2,
– lokal z oznako 2 a - pritličje v izmeri
36,99 m2,
– poslovni prostor z oznako 3 a - pritličje v izmeri 32,87 m2,
s pripadajočimi površinami skupnih prostorov v izmeri 27,01 m2 ter pripadajočim
deležem na skupnih delih, napravah in
zemljišču navedene poslovne stavbe, last
zastaviteljice - družbe Mavibo, d.o.o., Novi
dom 45, Trbovlje, matična številka 1906232,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 4. 10. 2007, sklenjene z družbo Merkur
d.d. Naklo, kot prodajalko in družbo Mavibo, d.o.o., kot kupcem, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenije d.d.,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 180.000,00 CHF z vsemi pripadki ter
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 941/2007
Ob-34063/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 12. 12. 2007, opr. št. SV 941/2007,
je bilo stanovanje št. 27, v četrtem nadstropju (šesti etaži) večstanovanjskega objekta
na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 6, Kranj, z
ident. št. stavbe 2121-457, ki stoji na zemljiščih parc. št. 257/2, 258/4 in 253/4, vse k.o.
Klanec, vl. št. 892, v skupni izmeri 50,20 m2,
last Dejana Nišandžića, Cesta 1. maja 65,
Kranj in Branke Nišandžić, Župančičeva
ulica 35, Kranj, vsakega do ½, na podlagi
prodajne pogodbe št. AG 1511/2007 z dne
15. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Juretom Teodorovičem, Ulica Tuga Vidmarja 6,
Kranj, zastavljeno v korist zastavne upnice
Hypo Alpe-Adria Bank d.d., s sedežem v
Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 134.055,00 CHF, z obrestno
mero v višini 6-mesečni CHF Libor + 1,30%
letno in z zapadlostjo zadnje od 204 mesečnih anuitet dne 31. 12. 2024.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 64/2000
Os-33606/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 64/2000 sklep z dne 6. 12. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Eco
Oil Company, Družba za trgovino, posredovanje in storitve d.o.o., Kocbekova 54,
Škofja vas – v stečaju (matična številka:
5981271, ID št. za DDV: SI53005104), se
zaključi v skladu z dol. 169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Eco Oil Company, Družba za trgovino, posredovanje in
storitve d.o.o., Kocbekova 54, Škofja vas – v
stečaju (matična številka: 5981271, ID št. za
DDV: SI53005104), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2007
St 36/2000
Os-33607/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2000 sklep z dne 5. 12. 2007:
1. Stečajni postopek zoper stečajno
maso dolžnika: Hmezad Hram Kmetijstvo in trgovina d.o.o., Obrtniška ulica
2, Šmarje pri Jelšah (matična številka:
1648128, ID št. za DDV: 36023965), se zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti o zaključku stečajnega postopka zoper
stečajno maso dolžnika: Hmezad Hram
Kmetijstvo in trgovina d.o.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah (matična številka:
1648128, ID št. za DDV: 36023965), pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 12. 2007
St 224/2002
Os-33608/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom HKS SICURA Ljubljana – v stečaju razpisuje 2. narok za preizkus terjatev,
ki bo dne 14. 1. 2008 ob 13. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. I/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2007
St 128/2006
Os-33609/07
To sodišče obvešča upnike, da je Višje sodišče v Ljubljani razveljavilo sklep o
začetku stečajnega postopka pod opr. št.
St 128/2006 nad dolžnikom ETN Trgovinsko podjetje d.o.o., Tesovnikova 44,
Ljubljana, matična št. 5315000, vložna št.
10383000, zato se narok za preizkus terjatev, razpisan za dne 14. 1. 2008 ob 12. uri v
razpravni dvorani št. V, prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2007

St 282/2004
Os-33610/07
To sodišče je s sklepom St 282/2004 dne
30. 11. 2007 zaključilo stečajni postopek, ki
se je vodil zoper stečajno maso dolžnika
BOZA d.o.o. – v stečaju, Dunajska 160,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2007
Lik 97/2007
Os-33611/07
To sodišče je s sklepom Lik 97/2007 dne
30. 11. 2007 likvidacijski postopek nad dolžnikom Holon Kumolus, Zavod za celovit
razcvet človeka in prostora, Visoko 103,
Ig, zaključilo.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2007
St 164/2007
Os-33612/07
To sodišče je s sklepom St 164/2007 dne
4. 12. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Metal TEG Proizvodnja in trgovina d.o.o., Ljubljana, Močilnikarjeva 5,
matična številka 5730163, davčna številka:
38238390, številka dejavnosti 28.730.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Golob iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 € in največ 158,57 € ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št. 01100-8450084029 (sklic
na št. 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 31. 3. 2008 ob 10.15 v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2007
St 104/2007
Os-33613/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Kemija d.o.o., Tržaška cesta
23, Maribor, šifra dejavnosti 74.700, matična številka: 2033968, davčna številka:
93769431 se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2007

St 41/2007
Os-33614/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Argento, proizvodnja, storitve in
trgovina d.o.o., Obrežna 49, Maribor – v
stečaju, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2007
St 130/2006
Os-33615/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom GEMM Vračko in drugi d.n.o., Sarajevska 6, Maribor – v stečaju, se v skladu z
99/II členom ZPPSL, zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2007
St 193/2004
Os-33616/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajni zadevi Gostilna Puhar
Marijan Puhar s.p. – v stečaju, Zgornja
Velka 48, Zgornja Velka, dne 17. 1. 2008
ob 10.45 v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2007
St 114/2007
Os-33617/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kebap, trgovina in storitve d.o.o.,
Jurčičeva 6, Maribor (davčna številka:
44219423, matična številka: 1721224) se v
skladu z 99/I členom ZPPSL začne in takoj
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2007
St 59/2007
Os-33618/07
1. Z dnem 4. 12. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Baligač, Podjetje za proizvodnjo, servisiranje in trgovino Gornja Bistrica d.o.o., davčna št.
98724509, matična št. 5493633.
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 stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% od vsote prijavljenih terjatev posame-
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znih upnikov, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Od 1. 1. 2008
znaša najmanjša taksa za prijavo terjatev
8,21 EUR, najvišja taksa pa 164,20 EUR.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100597.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 18. 3. 2008 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 12. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 12. 2007
St 42/05
Os-33619/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Efekt, Podjetje za proizvodnjo,
inženiring, consulting, trgovino in transport, d.o.o., Selo 11 d, Črniče, v stečaju
sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Efekt, Podjetje za proizvodnjo, inženiring, consulting, trgovino in transport, d.o.o.,
Selo 11 d, Črniče – v stečaju, matična številka 5317126, vložna številka 10044500, šifra
dejavnosti 36.500, se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register, dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 11. 2007
St 35/2007
Os-33620/07
To sodišče je dne 5. 12. 2007 s sklepom,
opr. št. St 35/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Mario Hlušička s.p.
– Doza center za mobilno telefonijo, Ob
Grajeni 1, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 12. 2007
St 31/2007
Os-33623/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 31/2007 sklep z dne 6. 12. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Kava bar Zdenka Povh s.p., Mlinska ulica 3, Loče – v stečaju (matična številka:
5862196, ID št. za DDV: 53455452), se zaključi, v skladu z dol. 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kava bar Zdenka
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Povh s.p., Mlinska ulica 3, Loče – v stečaju
(matična številka: 5862196, ID št. za DDV:
53455452) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2007
St 49/2007
Os-33629/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2007 sklep z dne 7. 12. 2007:
I. To sodišče je priporočeno po pošti dne
10. 8. 2007 ob 8. uri prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
»Plaz« Vladimir Polšak s.p., Ul. bratov Jančarjev 5, Vojnik in je dne 7. 12. 2007 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: »Plaz« Vladimir Polšak s.p., Ul. bratov Jančarjev 5, Vojnik (matična številka
1057421, ID št. za DDV: 51456320).
Odslej se firma glasi: »Plaz« Vladimir
Polšak s.p., Ul. bratov Jančarjev 5, Vojnik
(matična številka 1057421, ID št. za DDV:
51456320) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (7,93 €) in največ 2000
točk (158,60 €) ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na TRR 0110 0845 0084
902 (referenca: 00 1110-49-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. marca 2008 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 7. 12.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 12. 2007
St 11/2007
Os-33633/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2007 z dne 6. 12. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom SAŠ čistilni servis d.o.o., 4000 Kranj, Bleiweisova cesta
20, matična št. družbe: 5672287, davčna št.
družbe 76893103.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Dunajska 106, Ljubljana.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
26. 2. 2008, ob 14. uri, v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj

prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu z
obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi v
dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% evrske vrednosti od skupne vsote
prijavljenih terjatev posameznega upnika,
vendar najmanj 7,93 EUR (1.900,00 SIT)
in največ 158,57 EUR (38.000,00 SIT), na
račun št. 0110 0845 0085 969, sklic na št.
11-42170-7110006-55401107 za pravne
osebe in račun št. 0110 0845 0085 872,
sklic na št. 11-42170-7110006-55401107 za
fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 6. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 12. 2007
PPN 96/2007
Os-33634/07
To sodišče je s sklepom z dne 12. 11.
2007 pod opr. št. PPN 96/2007 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom KIK
Plastika, družba za proizvodnjo plastike
in storitve d.o.o., Kamniška cesta 19, Kamnik in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik
upnikom izplačal: terjatve upnikov 1. razreda
- dobaviteljev, države in drugih upnikov ugotovljenih na dan začetka postopka prisilne
poravnave 15. 6. 2007 v višini 20% ugotovljenih terjatev z obračunanimi 1,00% letnimi obrestmi v roku 1 leta od pravnomočno
sklenjene prisilne poravnave, obresti v višini
1,00% bodo obračunane od 15. 6. 2007 do
dneva izplačila. Seznam upnikov 1. razreda z
njihovimi ugotovljenimi terjatvami in zneskom
poplačila so v prilogi sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov 2. razreda - priviligiranih upnikov - delavcev ugotovljenih na dan
začetka postopka prisilne poravnave 15. 6.
2007 v višini ugotovljene glavnice najkasneje v roku 3 mesecev od pravnomočno
sklenjene prisilne poravnave z obračunanimi 1,00% letnimi obrestmi, ki bodo obračunane od 15. 6. 2007 do dneva plačila.
Terjatve upnikov 3. razreda - kreditodajalcev, ki pristajajo na spremembo terjatev v
bodoče deleže dolžnika.
Ugotovi se, da je dne 24. 10. 2007 dolžnik sprejel sklep o povečanju osnovnega
kapitala pod pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena; od zneska
20.864,63 EUR na znesek 60.864,63 EUR s
stvarnim vložkom - terjatvijo upnika VELDA,
trgovina, finančne storitve in turizem d.o.o.
Ljubljana v višini 40.000,00 EUR, ki konvertira to svojo terjatev, tako da znaša njegov
poslovni delež 65,72% osnovnega kapitala
dolžnika. S potrditvijo te prisilne poravnave
prenaša upnik VELDA, trgovina, finančne
storitve in turizem d.o.o. Ljubljana to terjatev
na dolžnika, dolžnik pa je dolžan opraviti
vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni
register v skladu s sklepom z dne 24. 10.
2007.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 15. 6. 2007, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
12. 11. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 30. 11.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2007
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St 124/2007
Os-33635/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Elastika d.o.o., Zg. Velka 68/b,
Zgornja Velka – v stečaju se v skladu z
99/II členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2007
St 30/2007
Os-33780/07
To sodišče je dne 7. 12. 2007 s sklepom,
opr. št. St 30/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zolar Danijel s.p. – PC Dragon, trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, Stanečka vas 25
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 12. 2007
St 61/2007
Os-33781/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 61/2007, z dne 6. 12. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kolarič
Alenka s.p. – »Pinocchio« šivanje tekstilnih izdelkov in pletenje in prodaja na
drobno, Vičava 24, Ptuj, matična številka
5602617000, šifra dejavnosti 18.240, davčna številka 24841501.
Odslej firma glasi: Kolarič Alenka s.p.
– »Pinocchio« šivanje tekstilnih izdelkov in
pletenje in prodaja na drobno, Vičava 24,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mescev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 2. 2008, ob 9.30, v sobi št. 26/II tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 12. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 12. 2007

Izvršbe
In 2006/01552
Os-28860/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 14. 5. 2007, opr. št. In 2006/01552, je
bil dne 6. 7. 2007 opravljen v korist upnika
Kreator poslovni center d.o.o., Litijska 38,
Ljubljana, rubež stanovanja št. 7, v izmeri
27,69 m2, ki se nahaja v 5. etaži objekta z
oznako stavbe 210, na naslovu Slovenska
c. 9B, Ljubljana, last dolžnika: Titan Oto,
Slovenska cesta 9b, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2007

Št.

In 236/2006
Os-30002/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 236/2007 z dne
5. 9. 2007, je bila v izvršilni zadevi upnika:
RS – Ministrstva za finance, Davčen uprave RS, Davčnega urada Ptuj, ki jo zastopa
Državno pravobranilstvo, Oddelek na Ptuju, zoper dolžnika Ivana Pučka, Kvedrova
4, Ptuj, zaradi izterjatve 307.310,77 EUR s
pp, po izvršitelju Aljoši Valentu zarubljena
nepremičnina, dvosobno stanovanje v drugi
etaži stanovanjske hiše Kvedrova 4 na Ptuju, v izmeri 60,90 m2, last dolžnika do celote,
po kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 362-849/93-14 KJ z dne 19. 11.
1993, na parc. št. 567/2, vpisano pri vl. št.
419, k.o. Ptuj.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 10. 2007
In 2007/00075
Os-31875/07
Z rubežnim zapisnikom z dne 19. 11.
2007, je bil v izvršilni zadevi In 2007/00075,
ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah,
opravljen rubeže nepremičnine, to je stanovanja št. 7, v velikosti 56,42 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše, na
naslovu Slomškova 5, Brežice. Stanovanje
je last dolžnice Galič Tatjane do polovice.
Stavba leži na parceli št. 1/313, k.o. Trnje.
S sklepom z dne 26. 6. 2007 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, v korist upnika
Komunalnega podjetja Brežice.

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2373/2007
Os-31058/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olge
Sušnik, Klavčičeva 2, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, stanovanju št. 20 s kletjo, Klavčičeva 2, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 1392/20, k.o. Podgorje, na ime predlagateljice izdalo sklep Dn št.
2373/2007 z dne 15. 10. 2007, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 100-I/93 z
dne 15. 9. 1993, sklenjene med Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG Kamnik p.o., Steletova 8, Kamnik, kot prodajalcem in Sušnik
Janezom ter Sušnik Olgo, oba Klavčičeva 2,
Kamnik, kot kupcema, za stanovanje v stanovanjski hiši Klavčičeva 2, Kamnik, parc.
št. 1221/4, k.o. Podgorje, ki obsega sobo v
izmeri 15,48 m2, sobo v izmeri 15,48 m2,
kuhinjo v izmeri 16,69 m2, kopalnico + WC v
izmeri 4,33 m2, predsobo v izmeri 3,29 m2 in
balkon v izmeri 4,39 m2, za kupnino v znesku 1.978.762,00 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Olge Sušnik, Klavčičeva 2,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 6. 11. 2007
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Dn 612/2007
Os-31013/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ane
Sedej, Kovorska cesta 11, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 7. 1967,
sklenjene med SGP Projektom Kranj, kot
prodajalcem in Francem Sedejem, kot kupcem, za trisobno stanovanje v 6. etaži, v
večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska
cesta 11, Tržič, označenem z ident. št. 49.E,
vpisanem v vl. št. 1091/49, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ane Sedej, Kovorska cesta 11, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 21. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 615/2007
Os-31014/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Škoberne, Kovorska cesta 11, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9.
1969, sklenjene med SGP projektom Kranj,
kot prodajalcem in Marijo Škoberne, kot kupovalko, za enosobno stanovanje v 2. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta 11, Tržič, označenem z ident. št.
3.E, vpisanem v vl. št. 1091/3, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marije Škoberne, Kovorska cesta 11,
Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 10. 9. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 672/2007
Os-31015/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Alojzija Klofutarja in Ivane Klofutar, oba Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2. 1969, sklenjene
med SGP Projektom Kranj, kot prodajalcem
in Alojzom Klofutarjem ter Ivano Klofutar,
kot kupcema, za dvosobno stanovanje v
2. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta 7, Tržič, označenem z
ident. št. 9.E, vpisanem v vl. št. 1091/9, k.o.
Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Alojzija Klofutarja, Kovorska
cesta 7, Tržič in Ivane Klofutar, Kovorska
cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 27. 2. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1059/2007
Os-31017/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Kristine Zupan, Kovorska cesta 5, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 9.
1969, sklenjene med SGP Projektom Kranj,
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kot prodajalcem in Kristino Boncelj, kot kupovalko, za trisobno stanovanje v 2. etaži, v
večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska
cesta 5, Tržič, označenem z ident. št. 10.E,
vpisanem v vl. št. 1085/10, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Kristine Zupan, Kovorska cesta 5, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 10. 9. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 608/2007
Os-31018/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Leopolda Slabeta, Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
28. 7. 1967, sklenjene med SGP Projektom
Kranj, kot prodajalcem in Leopoldom Slabetom, kot kupcem, za trisobno stanovanje v
6. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta 7, Tržič, označenem z
ident. št. 60.E, vpisanem v vl. št. 1091/60,
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Leopolda Slabeta, Kovorska cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 28. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 2104/2007
Os-31020/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Aleksandre Mauko, Stagne 14, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 3. 2. 1971,
sklenjene med SGP Projektom Kranj, kot
prodajalcem in Milko Kalan, kot kupovalko
za trisobno stanovanje v 2. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta
1, Tržič, označenem z ident. št. 1.E, vpisanem v vl. št. 1085/1, k.o. Bistrica. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Aleksandre Mauko, Stagne 14, Tržič, do 1/2 in
Eme Koder, Stagne 14, Tržič, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 3. 2. 1971 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1822/2007
Os-31021/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Renate Hrgovič, Deteljica 1, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7. 1967,
sklenjene med SGP Kranj, kot prodajalcem
in Štefko Oman, kot kupovalko, za trisobno
stanovanje v 6. etaži, v večstanovanjski hiši
na naslovu Kovorska cesta 11, Tržič, označenem z ident. št. 52.E, vpisanem v vl. št.
1091/52, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Renate Hrgovič,
Deteljica 1, Tržič.
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Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 19. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1084/2007
Os-31023/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Jožeta Pogačarja, Kovorska cesta 7, Tržič,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
25. 7. 1967, sklenjene med SGP Projektom
Kranj, kot prodajalcem in Marjanom Pernušem, kot kupcem, za trisobno stanovanje v
5. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta 7, Tržič, označenem z
ident. št. 48.E, vpisanem v vl. št. 1091/48,
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Jožeta Pogačarja, Kovorska
cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 25. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1081/2007
Os-31024/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Karla Bečana, Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7.
1967, sklenjene med SGP Projektom Kranj,
kot prodajalcem in Karlom Bečanom, kot
kupcem, za trisobno stanovanje v 4. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska cesta 7, Tržič, označenem z ident.
št. 36.E, vpisanem v vl. št. 1091/36, k.o.
Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Karla Bečana, Kovorska
cesta 7, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 19. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1676/2007
Os-31025/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Igorja Paplerja in Irene Papler, oba Kovorska
cesta 11, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 7. 1967, sklenjene med
SGP Projektom Kranj, kot prodajalcem in
Pavlom Hafnerjem, kot kupcem, za trisobno
stanovanje v 5. etaži, v večstanovanjski hiši
na naslovu Kovorska cesta 11, Tržič, označenem z ident. št. 37.E, vpisanem v vl. št.
1091/37, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Igorja Paplerja,
Kovorska cesta 11, Tržič, do 1/2 in Irene Papler, Kovorska cesta 11, Tržič, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 21. 7. 1967 oziroma druge

pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 111. 2007
Dn 1078/2007
Os-31026/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marije Pangeršič, Kovorska cesta 7, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 19. 7.
1967, sklenjene med SGP Projektom Kranj,
kot prodajalcem in Vilijem Pangeršičem, kot
kupcem, za trisobno stanovanje v 3. etaži, v
večstanovanjski hiši na naslovu Kovorska
cesta 7, Tržič, označenem z ident. št. 24.E,
vpisanem v vl. št. 1091/24, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Marije Pangeršič, Kovorska cesta 7,
Tržič do 3/4 in Vilijema Pangeršiča, Kovorska cesta 31, Tržič, do 1/4.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 19. 7. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11.2007
Dn 4686/2007
Os-31027/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ivane Oblak, Bleiweisova cesta 6, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 6.
1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Kranj – v likvidaciji, kot prodajalcem in Ivanom Oblakom, kot kupcem, za
trisobno stanovanje št. 8, v 9. etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Bleiweisova cesta 6, Kranj, označenem z idet. št. 8.E, vpisanem v vl. št. 2540/8, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Ivane
Oblak, Bleiweisova cesta 6, 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
pogodbe z dne 21. 6. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1062/2007
Os-31028/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Marije Mlinar, Kovorska cesta 1, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 9.
1969, sklenjene med SGP Projektom Kranj,
kot prodajalcem in Marijo Mlinar, kot kupovalko, za trisobno stanovanje v 4. etaži, v
večstanovanjski hiši, na naslovu Kovorska
cesta 1, Tržič, označenem z ident. št. 21.E,
vpisanem v vl. št. 1085/21, k.o. Bistrica.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marije Mlinar, Kovorska cesta 1, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 17. 9. 1969 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2007
Dn 1505/2005
Os-7791/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dne 2. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Žarka Tokića, Maistrova
ulica 10, Litija, ki ga zastopa notar Miro
Bregar iz Litije, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
1598/1-06/92 z dne 16. 9. 1992, sklenjene
med Slovenskimi železnicami Ljubljana p.o.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana in Mirkom
Petrovićem, EMŠO 1110957123582, stan.
Maistrova ulica 10, Litija.
Predmet prodaje po tej listini je stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše z naslovom Maistrova ulica 10 v Litiji,
stoječa na parceli št. 128/6, k.o. Litija, v
izmeri 47,45 m2. Po podatkih iz zemljiške
knjige ima predmetno stanovanje ident. št.
1.E v izmeri 54,95 m2 in je vpisano v z.k. vl.
št. 1577/2, k.o. Litija, v korist in na ime Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
Po izjavi predlagatelja se je odpravek
za zemljiško knjigo navedene listine izgubil
oziroma uničil.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlagatelja Žarka Tokića, EMŠO 1308960500456,
stan. Maistrova ulica 10, Litija, do 1/1.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 14. 3. 2007
Dn 2152/2006
Os-7792/07
Okrajno sodišče Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z Dn št. 2152 z dne 28. 2. 2007, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Janje Novak, EMŠO 2906955505685, stan.
Prvomajska 3, Litija, uvedlo postopek za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 1/3-344/70, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim komunalnim podjetjem
Litija, katerega pravna naslednica je Občina
Litija in kupcem Radom Turnškom, Ustje 63,
Šmartno pri Litiji, z dne 24. 3. 1970;
– prodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem Radom Turnškom, Ustje 63,
Šmartno pri Litiji in kupovalko Mihelco Lajovic, Brodarska 10, Litija ter kupcem Alojzem Dobčnikom, Ulica talcev 39, Zagorje
ob Savi, z dne 10. 7. 1981 in
– kupne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Alojzem Dobčnikom, Ulica talcev 38,
Zagorje ob Savi in kupovalko Janjo Novak,
roj. 29. 6. 1955, takrat stan. Pot na Rakovo jelšo 3/f, Ljubljana, sedaj Prvomajska
3, Litija.
Predmet prodaje po vseh listinah je stanovanje št. 23 s pripadajočo kletjo, ki se
nahaja v IV. nadstropju oziroma v 6. etaži
večstanovanjske hiše z naslovom Prvomajska ulica 3, Litija, z identifikacijsko številko
stavbe 372.ES, stoječe na parc. št. 1366/3,
k.o. Hotič. Po odločbi GURS ima stanovanje identifikacijsko številko 23.E, površino
29,16 m2 stanovanjska raba in je vpisano v
vl. št. 1797/23, k.o. Hotič, v korist in na ime
Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
Po izjavi predlagateljice so se navedene
listine izgubile oziroma so uničene.
Na navedeni nepremičnini se predlaga
vknjižba lastninske pravice na ime predlaga-
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teljice Janje Novak, EMŠO 2906955505685,
stan. Prvomajska 3, Litija.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 28. 2. 2007
Dn 2254/2005
Os-7793/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom z
dne 2. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi
začeti na predlog Vitomira Dakića, Cesta
komandanta Staneta 11, Litija, ki ga zastopa
notar Miro Bregar iz Litije, uvedlo postopek
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – notarskega zapisa, potrditev zasebne listine v
notarskem zapisu: pogodba z dne 11. 11.
1996, opr. št. SV 437/1996 z dne 11. 12.
1996, v odpravku za zemljiško knjigo, sklenjene med Občino Litija, Jerebova 14, Litija
in Košarkaškim klubom Iskra Litus, Litija.
Predmet prodaje po tej listini je menjava
nepremičnin, in sicer parc. št. 89/3, k.o. Litija, ki v naravi predstavlja igrišče in stanovanje št. 2 v izmeri 47,66 m2, ki se nahaja v
II. nadstropju stanovanjskega objekta Cesta
komandanta Staneta 11, v Litiji, stoječem
na parcelah št. 123/12, 123/11, 127/9 in
127/21, k.o. Litija. V skladu s citirano listino
postane lastnik stanovanja Košarkaški klub
Iskra Litus, lastnik parc. št. 89/3, k.o. Litija,
pa Občina Litija.
Predmetno stanovanje, ki je predmet menjave, je danes vpisano v zemljiško knjigo z
ident. št. 17.E v izmeri 47,66 m2, v z.k. vl. št.
1603/18, k.o. Litija, sodni okraj Litija, v korist
in na ime Občine Litija, Jerebova 14, Litija.
Po izjavi predlagatelja se je odpravek
za zemljiško knjigo navedene listine izgubil
oziroma uničil.
Na navedeni nepremičnini se predlaga vknjižba lastninske pravice na ime
predlagatelja Vitomira Dakića, EMŠO
0706961123593, stan. Cesta komandanta
Staneta 11, Litija, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 14. 3. 2007
Dn 141/2006
Os-12398/07
Okrajno sodišče v Litiji je po zemljiško
knjižnem sodniku Milanu Kaplji, s sklepom
dne 14. 3. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Občine Litija, Jerebova
ulica 14, Litija, uvedlo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe št. 11/77-1/4-P.B. z dne 22. 3.
1997, za nakup parc. št. 1175/4, vpisane v
vl. št. 99, k.o. Konj in parc. št. 1459, 1631,
1632, 1633, 1634, 1639, 1640, 1641, 1644
in 1645, vpisane v vl. št. 74, k.o. Polšnik,
sklenjene med Pavlič Marijo, Mamolj 29,
Polšnik in Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Litija – Samoupravno enoto
za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu, Rozmanov trg 20, Litija.
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Predmet prodaje po tej listini so nepremičnine, in sicer parc. št. 1175/4, vpisane v
vl. št. 99, k.o. Konj in parc. št. 1459, 1631,
1632, 1633, 1634,1639, 1638, 1640, 1641,
1644 ter 1645 vpisane v vl. št. 74, k.o. Polšnik, kjer je vknjižena lastninska pravica v
korist Marije Pavlič, Mamolj 29, Sava.
Predlagateljica je pravna naslednica kupovalke po listini, katere vzpostavitev se
zahteva, kar je razvidno iz Odloka o prevzemu nalog samoupravnih interesnih skupnosti in priključitvi strokovnih služb SIS k
občinskim upravnim organom (Ur. l. RS, št.
1/90). Iz sporazuma o skupnem financiranju adaptacije podstrešnih prostorov v stanovanjski hiši Mamolj 29 št. 025-42/82-2 z
dne 1. 12. 1982 in najemne pogodbe št.
362-6/92-244 z dne 29. 6. 1994, je razvidno, da je Občina Litija predmetne nepremičnine vseskozi uporabljala in stanovanjski objekt na naslovu Mamolj 29, tudi
oddajala v najem.
Po izjavi predlagateljice se je odpravek
za zemljiško knjigo navedene listine izgubil
oziroma uničil.
Na navedenih nepremičninah se predlaga vknjižba lastninske pravice na ime predlagateljice Občine Litija, Jerebova ulica 14,
Litija, mat. št. 5874246, do 1/1.
Pozivajo se morebitni imetniki pravic na
zgoraj omenjenih nepremičninah, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri podpisanem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 4. 2007
Dn 17663/2004
Os-28203/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Petra
Štrbenka, Ul. Malči Beličeva 69, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino, stanovanje z identifikatorjem 8.E,
vpisanem v podvl. št. 265/9, k.o. Krakovsko predmestje, dne 7. 9. 2007, pod opr.
št. Dn 17663/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 362-864/91 z
dne 11. 11. 1991, sklenjene med Republiko
Slovenijo in Silvanom Šubašičem, za trisobno stanovanje št. 8, v II. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Emonska 18, z
identifikatorjem 8.E, podvl. št. 265/9, k.o.
Krakovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 10. 2007
Dn 6836/2005
Os-29684/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Alenčice Kerin, Rožna dolina, cesta IX 26, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino,
stanovanje z identifikatorjem 103.E, vpisa-

Stran

7928 /

Št.

115 / 14. 12. 2007

no v podvl. št. 3736/103, k.o. Bežigrad, dne
29. 5. 2007, pod opr. št. Dn 6836/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362-42/90 z dne 15. 3. 1990, sklenjene
med Republiko Slovenijo, RS za pravosodje
in upravo, Skladom združenih sredstev republiških organov za stanovanjsko gradnjo,
kot prodajalcem ter Primožem Pečnikom iz
Ljubljane, kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 36, v VIII. nadstropju, v izmeri
58,81 m2, s shrambo št. 15 v kleti, v izmeri
2,16 m2, stanovanjske stavbe v Ljubljani, na
Linhartovi 15 (sedaj vpisane v podvložek
3763/103, k.o. Bežigrad, z identifikacijsko
številko 103.E).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2007
Dn 24106/2006
Os-30936/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše
Kafol, Škofjeloška cesta 17, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem št. 10.E, vpisano v podvložku
št. 1539/9, k.o. Preska, dne 8. 10. 2007, pod
opr. št. Dn 24106/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 27. 10. 1978, sklenjene
med Francem Vitezom, Divača 63C in Mirijanom Vitezom, Divača 63C, za stanovanje na
območju soseske MS 7 Medvode, št. 10, v
drugem nadstropju, v izmeri 57,51 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2007
Dn 9914/2006
Os-31054/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Mladenoviča, Osredke 11, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnik Andrej Rauter
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. št. 505/2, vl. št. 223,
k.o. Vinje, dne 21. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 9914/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o razdružitvi nepremičnin z dne
15. 2. 2002, sklenjene med Markom Otrinkom, Spodnje Pirniče 49, Ljubljana Šmartno
in Vedranom – Vedijem Mucićem, Jakopičeva 6, Ljubljana, za nepremičnino parc. št.
505/2, vl. št. 223, k.o. Vinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 24839/2002
Os-31156/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mira Žbogarja, Zvezda 21, Ljubljana,
ki ga zastopa Ataurus – Andrej Perdan s.p.
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 13, v 3. nadstropju, s pomožnim prostorom na naslovu Zvezda 21, Ljub
ljana, v izmeri 62,70 m2, z identifikatorjem št.
13.E, podvložek št. 1333/13, k.o. Šentvid
nad Ljubljano, dne 3. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 24839/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe številka 67-812 z dne
12. 5. 1967, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga
zastopa Stanovanjsko gospodarstvo Standard, Ljubljana, Celovška 87, po direktorju
Miroslavu Pleši in kupcema Mirom in Anico
Žbogar, Česnikova 26, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v izmeri 57,70 m2, številka 13, v tretjem nadstropju stolpiča S 13, v
Šentvidu.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 17091/2005
Os-31157/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Danice Živec, Streliška cesta 37/a, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Jasna Dolničar, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 94.E, pomožni prostor z identifikatorjem
95.E in pomožni prostor z identifikatorjem
96.E, vse v vložku št. 2063/32, k.o. Spodnja Šiška, dne 4. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 17091/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Občino Ljubljana Šiška in Franetič Mileno,
za stanovanje št. 32, v stanovanjski hiši na
Železnikarjevi 21, Ljubljana (sedaj stanovanje z identifikatorjem 94.E, podvložek št.
2063/32, k.o. Spodnja Šiška) z dne 20. 12.
1991, številka pogodbe 04/0466-1371/91,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Bertoncelj Martinom in Lesjak Danico z dne 24. 4. 1993, za stanovanje št. 32, v
III. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani,
Železnikarjeva 21 (sedaj z identifikatorjem
94.E, podvložek št. 2063/32, k.o. Spodnja
Šiška).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007

Dn 1498/2004
Os-31159/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boštjana Manfreda, Cesta na Brdo 71, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 13.E, vpisano v podvl.
št. 4018/13, k.o. Vič, dne 2. 10. 2007, pod
opr. št. Dn 1498/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, prodajne pogodbe št. 950-87/92-04 z
dne 20. 5. 1993, sklenjene med prodajalcem SDK Republike Slovenije, Podružnica
Ljubljana, Dunajska cesta 50 in kupovalko
Mileno Wolf, Merčnikova 1a, Ljubljana, za
stanovanje št. 13, v II. nadstropju, v stanovanjskem objektu Ljubljana, Merčnikova 1a
(sedaj garsonjera z identifikatorjem 13.E,
podvložek št. 4018/13).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 7020/2007
Os-31160/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Matjaža Madono, Potrčeva 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Aleš Avbreht iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 19.E, shrambo v kleti z identifikatorjem
20.E in shrambo v kleti z identifikatorjem
21.E, vse vpisano v podvl. št. 4508/7, k.o.
Zgornja Šiška, dne 24. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 7020/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 466-441/92 z dne 13. 5. 1992, sklenjene
med prodajalko Občino Ljubljana Center,
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, ki
jo je zastopal predsednik izvršilnega sveta
Branko Cvelbar in kupcem Leskovar Francem, Martina Krpana 10, Ljubljana, katere predmet je bilo stanovanje, vpisano v
vložku št. 1831, parcelna št. 501/81, k.o.
Zgornja Šiška, ki leži v prvem nadstropju in
sestoji iz kuhinje 11 m2, sobe 14 m2, sobe
14 m2, kopalnice 3,69 m2, hodnika 2,60 m2
in drugih prostorov 2,20 m2, v skupni izmeri
50,22 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 18635/2003
Os-31166/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Slavka Sakelška, Pleteršnikova 18,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino parc. št. 2118, vl. št. 954,
k.o. Bežigrad, dne 11. 10. 2007, pod opr.
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št. Dn 18635/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe št. V-236/75 z
dne 15. 12. 1975, sklenjene med prodajalko
Windschnurer Valentino, rojeno Zore, Kajuhova 34a, Ljubljana in kupcem Soseska,
Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad-Moste Ljubljana, Vojkova 63, ki ga
zastopa direktor Emil Zalar za 34/1000-ink
nepremičnine parc. št. 2118, vl. št. 954, k.o.
Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 22670/2005
Os-31167/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gora d.o.o. Dunajska
cesta 21, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica
Jasna Miklavčič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo z identifikatorjem
88.E, vložek št. 1693/34, k.o. Moste, dne
8. 10. 2007, pod opr. št. Dn 22670/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin kupoprodajne
pogodbe z dne 10. 9. 1968, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste
Ljubljana in Pere Otom, Linhartova 86, Ljub
ljana za garažo v garažnem objektu B v
Toplarniški ulici, garažni boks št. 88 (sedaj
garaža z identifikatorjem 88.E, podvložek št.
1639/34, k.o. Moste).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 9855/2002
Os-31170/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Žive Kuntarič Ogrin, Lamutova 42,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Nives Marinšek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino parc. št. 1609, vl. št.
1640, k.o. Glince, dne 3. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 9855/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o medsebojni ureditvi premoženjsko pravnih razmerij številka 1000/89 z dne
24. 11. 1989, sklenjene med Ljubljansko
stanovanjsko zadrugo, Ljubljana, Poljanska
14, ki jo zastopa glavni tajnik zadružnega
sveta Ludvik Činč, Liz - Inženiring, Ljub
ljana, Kraigherjev trg 1/VII, ki ga zastopa
direktor Janez Štular, in zadružnikoma Živo
Kuntarič, Titova 131, Ljubljana ter Marjanom
Ogrinom, Cesta na Markovec 7, Koper, za
stanovanjsko hišo v soseski ŠS 3/4 Podutik,
zgrajeno na parceli številka 1609, številka
hiše 32, v izmeri 173,85 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 3046/2004
Os-31172/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce Vrečar, Celovška 127, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
stanovanje in shrambo št. 35, na naslovu
Celovška 127, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 275.E in 276.E, podvložek št. 3912/138,
k.o. Zgornja Šiška, dne 3. 10. 2007, pod
opr. št. Dn 3046/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupne pogodbe številka 243/61-64 z
dne 20. 6. 1964, sklenjene med Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana
Šiška, Ljubljana, Celovška 135, po zastopniku direktorju Miroslavu Pleši in kupcem
Vinkom Vrečarjem, Sneberje 75, Ljubljana,
za dvosobno stanovanje tip A, v petem nadstropju, v tretjem stopnišču v Zvezni ulici, v
izmeri 41,93 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 30143/2004
Os-31175/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožefe Klasič, Topniška 70, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 53, v 7. nadstropju, na naslovu
Topniška 70, Ljubljana, v izmeri 62,11 m2, z
identifikatorjem št. 53.E, podvl. št. 3844/54,
k.o. Bežigrad, dne 21. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 30143/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupne pogodbe št. S-1/53 z dne
23. 11. 1970, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Tehnika, Ljubljana,
Vošnjakova 8, zastopanem po glavnem direktorju Škerlu Marku in kupcem Janezom
Bajukom, Črtomirova 3, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje v stanovanjski stoplnici S-1, v Topniški ulici 70, v Ljubljani, s
površino 57,89 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 6.
1977, sklenjene med prodajalcem Janezom
Bajukom, Topniška 70, Ljubljana in kupcema
Jožetom Husnjakom, Celovška 161, Ljub
ljana ter Dragico Husnjak, Celovška 161,
Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje v
stanovanjski stolpnici v Topniški ulici 70, v
Ljubljani, v 7. nadstropju, št. 53, površine
57,89 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 23259/2007
Os-31176/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Radota Šviglja, Rusjanov trg 10, Ljub
ljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem št. 91.E, vpisano v podvložku št. 2120/91, k.o. Slape, dne
15. 10. 2007, pod opr. št. Dn 23259/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. MS 4,5
197/84 z dne 30. 5. 1984, sklenjene med
prodajalcem Zavodom za izgradnjo Ljub
ljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor Slavko Bajt
in kupcema Radom in Nejko Švigelj, Kamnik 101, Preserje, za stanovanje št. 91, v
osmem nadstropju soseske MS 4/5 Fužine, v izmeri 69,93 m2,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z dne
13. 1. 1986, sklenjenega med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane in Radom ter Nejko Švigelj, za stanovanje št. 91, v osmem nadstropju stanovanjske soseske MS 4/5 Fužine.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 17938/2006
Os-31179/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Anice Lavrič, Mucherjeva 2, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Jernej Pavšek iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem št. 102.E in 103.E, vpisano v podvložku št. 2889/38, k.o. Stožice,
dne 5. 10. 2007, pod opr. št. Dn 17938/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. L-2480/VA/GA z dne 3. 4.
1973, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Stavbenik Koper, ki ga
zastopa Vozelj Alenka in kupcema Marijo ter
Jernejem Pielich, Celovška 145a, Ljubljana,
za dvoinpolsobno stanovanje tipa C, Lamela
2, v soseski BS-7;
– pogodbe o zamenjavi stanovanj z dne
26. 6. 1987, sklenjene med Pavlo Kostevc,
Trg Francoske revolucije 5, Ljubljana in Marijo Pielich, Mucherjeva 2, Ljubljana ter Jernejem Pielichkom, Šišenska 53, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
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Dn 30935/2003
Os-31182/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Mahneta, Ellerjeva ulica 11, Ljubljana, ki
ga zastopa Ataurus – Perdan Andrej s.p.,
Adamičeva 9, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za garažo z identifikatorjem
82.E, vpisano v podvložek št. 4343/82, k.o.
Zgornja Šiška, dne 28. 9. 2007, pod opr. št.
Dn 30935/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Samardija Zoro in Jamnik Fani z dne 30. 7.
1973, za garažni boks št. 282, v prvem nadstropju garažnega objekta Tripleks D-2, na
Šišenski cesti v Ljubljani, sedaj garaža z
identifikatorjem 82.E;
– kupoprodajne pogodbe sklenjene med
Jamnik Fani in Šolinc Nado, dne 30. 4.
1980, za garažni boks št. 282, v prvem nadstropju garažnega objekta Tripleks D-2, na
Šišenski cesti v Ljubljani, sedaj garaža z
identifikatorjem 82.E;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med Šolinc Nado in Lenarčič Jankom z dne
18. 10. 1991, za garažni boks št. 282, v prvem nadstropju garažnega objekta Tripleks
D-2, na Šišenski cesti v Ljubljani, sedaj garaža z identifikatorjem 82.E.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 23385/2005
Os-31183/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viktorija Vegana, Ob žici 1, Ljub
ljana in Davida Bizjaka, Brdo 24, Bovec,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 25, v 3. nadstropju, na naslovu
Ob žici 1, Ljubljana, vpisano v podvložku
št. 2599/25, k.o. Dravlje, dne 2. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 23385/2005, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 68-1950 z dne
17. 12. 1968, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki
ga zastopa SG Standard, Ljubljana, Celovška 87, po direktorju Miroslavu Pleši in kupcema Francem Ovčakom in Marijo Ovčak,
Ljubeljska 29, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 13, v tretjem nadstropju objekta B 1-5, soseska S-6, v izmeri 51,80 m2;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
št. 68-1950/69-I/69 AA z dne 16. 12. 1969,
sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki ga zastopa SG
Standard, Ljubljana, Celovška 89, po direktorju Miroslavu Pleši in kupcema Francem
Ovčakom ter Marijo Ovčak, Ljubeljska 29,
Ljubljana;
– kupne pogodbe z dne 27. 12. 1971,
sklenjene med prodajalcema Francem Ovčakom in Marijo Ovčak, Ljubeljska 29, Ljub
ljana ter kupovalko Malči Knafeljc, Sojerjeva 57, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v
izmeri 51,80 m2, v tretjem nadstropju na
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naslovu Ob žici 1, Ljubljana, št. 25, prej
št. 13;
– darilne pogodbe z dne 28. 1. 1974,
sklenjene med darovalko Malči Knafeljc, Sojerjeva 57, Ljubljana in obdarjencem Cirilom
Knafeljcem, Ob žici 1, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v izmeri 51,80 m2, ki leži v
tretjem nadstropju stanovanjske stolpnice v
Ljubljani, Ob žici 1, označeno s številko 25;
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1977, sklenjene med prodajalcem Cirilom
Knafeljcem, Ob žici 1, Ljubljana in kupcem
Janezom Erjavcem, Titova 336, Ljubljana,
za dvosobno stanovanje v čisti stanovanjski
površini 51,80 m2, ki leži v tretjem nadstropju stanovanjske stolpnice v Ljubljani, Ob
žici 1 in je označeno s številko 25.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 20/2005
Os-31416/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Krenk Mihaele, Peričeva 27, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini z ident. št. 56.E, stanovanje atelje C14 v IV. nadstropju, v izmeri
60,63 m2, Palmejeva ulica 18, Ljubljana, vpisani v podvl. št. 2906/57, k.o. Stožice, dne
10. 10. 2007, pod opr. št. Dn 20/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. B0 2/4-126/88 z dne 7. 10. 1988, sklenjene med SGP SCT n.sol.o. TOZD Inženiring
n.sol.o Ljubljana, kot prodajalcem in Zupan
Mihaelo, Prešernova 51, Grosuplje, kot kupovalko, za nepremičnino atelje – stanovanje št. C-14, v IV. nadstropju objekta S-2, v
izmeri 60,63 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2007
Dn 5883/2006
Os-31417/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Darkota Rupreta, Kamnogoriška 49, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino, vpisano v
podvl. št. 2780/103, k.o. Dravlje, dne 2. 10.
2007, pod opr. št. Dn 5883/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 04/04-466-241/91 z dne 5. 11.
1991, sklenjene med Občino Ljubljana-Šiška in Furlan Zdenko, Kamnogoriška 49,
Ljubljana,
– kupne pogodbe, sklenjene med Furlan
Zdenko in Nučič Slavko z dne 25. 9. 1992.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 21847/2003
Os-31419/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vinkota Šijanca, Kolodvorska
20a, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Milena Selnik Jakoš iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem št. 00981/025 in 0981/026,
k.o. Tabor, dne 4. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 21847/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe številka 169/89 z
dne 31. 1. 1990, sklenjene med prodajalcem SOZD ZIGP IMOS Ljubljana, Linhartova 11a, ki ga zastopa IMOS Inženiring
Ljubljana, Linhartova 13, ki ga zastopa
glavni direktor Tone Kopčavar in kupcema
Vinkom Šijancem, Celovška 122, Ljubljana
ter Emilijo Hvala, Vojkova, Idrija, za trisobno stanovanje s kabinetom številka 3, v
izmeri 110,80 m2 in parkirno mesto številka A 3/II klet;
– aneksa številka 1/90 z dne 22. 2.
1990, sklenjenega med SOZD ZIGP IMOS
Ljubljana, Linhartova 11a, Ljubljana in Vinkom Šijancem ter Emilijo Hvala, za parkirno
mesto številka A 4/II klet.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 9860/2002
Os-31420/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Grašiča, Krivec 38, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za
nepremičnino parc. št. 1582, vl. št. 1640,
k.o. Glince, dne 3. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 9860/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o medsebojni ureditvi premoženjsko pravnih razmerij številka 203/90 z
dne 26. 1. 1989, sklenjene med Ljubljansko
stanovanjsko zadrugo, Ljubljana, Poljanska
14, ki jo zastopa glavni tajnik zadružnega
sveta Ludvik Činč, Liz-Inženiring, Ljubljana,
Kraigherjev trg 1/VII, ki ga zastopa direktor Janez Štular in zadružnikom Marjanom
Grašičem, Oro trg 1, Oroslavje, za stanovanjsko hišo, zgrajeno v soseski ŠS 3/4
Podutik, na parceli številka 1582, številka
14, v izmeri 187,30 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma dru-
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ge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 4025/2004
Os-31424/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ranka Atijasa, Topniška 70, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 41, v petem nadstropju, na naslovu
Topniška 70, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 41.E, vpisano v podvložku št. 3844/42,
k.o. Bežigrad, dne 2. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 4025/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 5. 1980,
sklenjene med prodajalko Vido Potokar, dekliški priimek Badovinac, Topniška 70, Ljub
ljana in kupovalkama Slavico Črnologar ter
Valerijo Črnologar, Boštjanova 10, Lesce, za
stanovanje v petem nadstropju stanovanjske hiše na Topniški 70 v Ljubljani, v izmeri
57,89 m2, s številko 41.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 3224/2004
Os-31430/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vladke Firm, Linhartova 66, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje in kletni prostor št. 12, na
naslovu Ljubeljska 29, Ljubljana, z identifikatorjem št. 65.E in 66.E vpisano v podvložku št. 4196/34, k.o. Zgornja Šiška, dne
2. 10. 2007, pod opr. št. Dn 3224/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1977, sklenjene med prodajalcem Janezom
Ramovšem, Ljubeljska 29, Ljubljana in kupovalko Ivanko Medič, Seget Donji, pošta
Trogir, za enosobno stanovanje v izmeri
30,27 m2 in drvarnico v izmeri 3 m2, v Ljub
ljani, Ljubeljska 29;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8.
1996, sklenjene med prodajalko Ivano Medič, Seget Donji, J. Rotonda 8, Trogir, Hrvaška in kupovalko Natašo Kušar, Kleče
14, Ljubljana in Matevžem Leskovškom,
Bratovševa ploščad 29, Ljubljana, za enosobno stanovanje v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Litostrojska
32 (bivša Ljubeljska 29), Ljubljana, v izmeri
30,27 m2 in drvarnico v izmeri 3 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007

Št.

Dn 15029/2003
Os-31431/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Dmitrovič, Ulica bratov
Učakar 42, Ljubljana, ki jo zastopa Ataurus
– Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za nepremičnino, z
identifikatorjem št. 9.E, vpisano v podvložku
št. 4497/9, k.o. Zgornja Šiška, dne 15. 10.
2007, pod opr. št. Dn 15029/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 75-5284 z dne
30. 9. 1975, sklenjene med prodajalcem GIP
Ingrad Celje, Ljubljanska 6, ki ga zastopa
Standard Invest Ljubljana, Celovška 89, po
direktorju Borutu Kosu in kupcem Iskra Comerce TOZD ZT, Ljubljana, Trg revolucije 3,
ki jo je zastopal glavni direktor Ilija Medič,
za enoinpolsobno stanovanje št. 9 v prvem
nadstropju, na zahodni strani objekta D 5-6,
soseska Koseze;
– prodajne pogodbe z dne 15. 7. 1986,
sklenjene med prodajalcem Iskra Comerce
p.o. Ljubljana, Trg revolucije 3, ki jo je zastopal IPO Janez Vipotnik in kupovalko Marjo Klemenčič, Bratov Učakar 56, Ljubljana,
za enoinpolsobno stanovanje št. 9 v prvem
nadstropju, na naslovu Bratov Učakar 56;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 7.
1986, sklenjene med Marjo Klemenčič, Bratov Učakar 56, Ljubljana, kot prodajalko in
kupovalko Majdo Zabukovec, Groharjeva
10a, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št. 9 v prvem nadstropju, na zahodni
strani stopnišča D 5, stanovanjskega objekta ŠS 9 Koseze;
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 6.
1989, sklenjene med prodajalko Zabukovec
Brčvak Majdo in kupovalko Marijo Smolnikar, za stanovanje v izmeri 59,42 m2, s
številko 9, v prvem nadstropju, v soseski
ŠS 9 Koseze.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 3507/2004
Os-31432/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mira Mikića, Zlato Polje 3c, Kranj,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje in klet na naslovu Jaška cesta 24,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 19.E, 20.E
in 21.E, vpisano v podvložku št. 190/8,
k.o. Brinje II, dne 2. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 3507/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o prodaji stanovanja št.
707/93 z dne 5. 7. 1993, sklenjene med
prodajalko Občino Ljubljana Moste-Polje,
Ljubljana, Proletarska 1, ki jo zastopa predsednik izvršnega sveta Brane Matjašec, po
pooblastilu Vesne Mišič, sekretarke sekretariata za občo upravo in razvoj krajevnih
skupnosti ter kupcem Ernestom Kalinom,
Jarško 24, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 5, v prvem nadstropju stanovanj-

115 / 14. 12. 2007 /

Stran

7931

skega objekta na Jarški cesti 24 v Ljub
ljani, v izmeri 35,91 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 33635/2004
Os-31433/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pompe Boruta, Privoz 5a, Ljubljana, ki ga zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 67.E, stanovanje št.
13 v 4. nadstropju, Privoz 5a, Ljubljana, v
izmeri 63,66 m2, vpisani v podvl. št. 126/35,
k.o. Prule in ident. št. 68.E, pomožni prostor št. 13 v kleti, Privoz 5a, Ljubljana, v
izmeri 2,40 m2, vpisani v podvl. št. 126/35,
k.o. Prule, dne 10. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 33635/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 8. 1982
za nepremičnino – stanovanje št. 13, v 4.
nadstropju stanovanjske stavbe Privoz 5/a,
Ljubljana v izmeri 63,66 m2 (v pogodbi neto
izmera 61,60 m2) in pomožni prostor, v izmeri 2,40 m2 (v pogodbi brez izmer), vpisano v vl. št. 126/35, k.o. Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2007
Dn 24569/2002
Os-31434/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Tancek, Oražnova 6, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 9, v 2 nadstropju, na Oražnovi
6 v Ljubljani, v izmeri 52,38 m2, z identifikatorjem št. 9.E, vpisano v podvložku št.
1227/9, k.o. Gradišče II, dne 3. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 24569/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja številka 63 z dne 14. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Republiko
Slovenijo, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa minister za varstvo okolja in urejanja prostora Miha Jazbinšek in kupovalko
Lidijo Tancek, Oražnova 6, Ljubljana, za
stanovanje v stanovanjski stavbi na Tržaški
6 v Ljubljani, ki se nahaja v drugem nadstropju in je označeno s številko 9, v skupni
izmeri 47,96 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma dru-
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ge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 5236/2004
Os-31436/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste Banovec, Cankarjeva 2A, Črnomelj,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 43.E, pomožni
prostor z identifikatorjem 44.E in pomožni
prostor z identifikatorjem 45.E, vse v podvložku št. 343/15, k.o. Zelena jama, dne
8. 10. 2007, pod opr. št. 5236/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 26. 10. 1976,
sklenjene med Suhadolc Jožetom in Suhadolc Marijo, za dvosobno stanovanje na
Rožičevi ulici 8 (sedaj stanovanje z identifikatorjem 43.E, podvl. št. 343/15, k.o. Zelena
jama,
– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene med Javnimi skladišči Ljubljana in
Občino Ljubljana Moste – Polje, za dvosobno stanovanje na Rožičevi ulici 8 (sedaj
stanovanje z identifikatorjem 43.E, podv. št.
343/15, k.o. Zelena jama).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 26898/2003
Os-31437/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jelke
Venišnik Eroe, Kvedrova 5, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 111.E in shrambo z identifikatorjem 112.
E, oba v vložku št. 330/56, k.o. Nove Jarše,
dne 4. 10. 2007, pod opr. št. Dn 26898/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8.
1983, sklenjene med Zajc Vando in Vlajki
Hraščanec Vesno, za enoinpolsobno stanovanje v osmem nadstropju št. 56, v izmeri 46,03 m2 (sedaj z identifikatorjem 111.E
in shrambo z identifikatorjem 112.E, oba v
vložku št. 330/56, k.o. Nove Jarše,
– menjalne pogodbe z dne 4. 5. 1989,
sklenjene med Vlajki Hraščanec Vesno in
Dedić Hasanom ter Dedić Refiko, za enoinpolsobno stanovanje v osmem nadstropju
št. 56, v izmeri 46,03 m2 (sedaj z identifikatorjem 111.E in shrambo z identifikatorjem
112.E, oba v vložku št. 330/56, k.o. Nove
Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
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Dn 3463/2005
Os-31440/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa
Župančiča, Celovška cesta 125, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 153.E in shrambo z
identifikatorjem 154.E, oba vpisana v podvložku št. 3912/77, k.o. Zgornja Šiška, dne
26. 9. 2007, pod opr. št. Dn 3463/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 1505/63-64 z
dne 20. 6. 1964, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljub
ljana-Šiška, Celovška cesta 87, Ljubljana in
Zupančič Jožetom, Moša Pijade 11/a, Ljub
ljana, za dvosobno stanovanje št. 24, v četrtem nadstropju, v izmeri 56,47 m2, s shrambo št. 24 v keti, v izmeri 1,48 m2, na Celovški
cesti 125, sedaj stanovanje z identifikatorjem 153.E in shramba z identifikatorjem 154.
E, oba vpisana v podvložku št. 3912/77, k.o.
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 22244/2004
Os-31441/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Janeza Mohorčiča,
Tavčarjeva ulica 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 371/9, k.o. Šentpeter, dne 1. 10.
2007, pod opr. št. Dn 22244/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 12.
1991, št. 466-388/91, sklenjene med Občino
Ljubljana Center in Brigito Lipovšek.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 1212/2007
Os-31442/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik
Andrej Razdrih iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 144/95, k.o. Prule, dne
1. 10. 2007, pod opr. št. Dn 1212/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, sklenjene leta 1965, med Stanovanjskim skladom
Občine Ljubljana Center in Visoko šolo za
politične vede Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2007
Dn 17355/2003
Os-31446/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Mačka, Jerančičeva 12, Ljub
ljana, ki ga zastopa odvetnica Mateja Maček iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za nepremičnino, z identifikatorjem
št. 87.E in 88.E, podvložek št. 330/44, k.o.
Nove Jarše, dne 12. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 17355/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 5. 1985,
sklenjene med prodajalcem Feliksom Peršakom, Kvedrova 5, Ljubljana in kupovalko
Meto Bačar, Stražarjeva 12, Ljubljana, za
stanovanje št. 44 v sedmem nadstropju, v
soseski Nove Jarše, v stolpnici S 2, na naslovu Kvedrova 5.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 26278/2005
Os-31447/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fani Lampret, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št
76, na naslovu Brodarjev trg 5, Ljubljana, v
izmeri 49,94 m2, z identifikatorjem številka
76.E, podvložek št. 1480/76, k.o. Moste, dne
21. 9. 2007, pod opr. št. Dn 26278/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 18 z dne 15. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Metalka storitve d.o.o.,
Ljubljana, Dalmatinova 2, ki ga zastopa Pavle Dolinar, in kupovalko Fani Lampret, Trg
oktobrske revolucije 5, Ljubljana, za stanovanje št. 76, v sedmem nadstropju, na naslovu Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana, v
izmeri 46,53 m2,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja z dne 15. 11. 1991, z dne
1. 3. 2000, sklenjenega med prodajalcem
Metalka storitve d.o.o. Ljubljana, Dalmatinova 2, Ljubljana in kupovalko Fani Lampret,
Trg oktobrske revolucije 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
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Dn 3959/2001
Os-31448/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Košmrlja, Brilejeva 4, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Barbara Krištof Lučovnik iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za stanovanje št. 5/09, v 5. nadstropju, na naslovu Brilejeva 4, Ljubljana, v
izmeri 62,05 m2, z identifikatorjem št. 68.E,
podvložek št. 3036/75, k.o. Dravlje, dne
21. 9. 2007, pod opr. št. Dn 3959/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 83-7714 z
dne 24. 1. 1983, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa
direktor TOZD Slavko Bajt in kupcem Iskra
invest servis p.o., Ljubljana, Trg revolucije 3,
ki ga zastopa direktor Marjan Dvoraček, za
dvosobno stanovanje št. 5/09, v 5. nadstropju, v stanovanjskem objektu B-15, v soseski
ŠS-8/1 Nove Dravlje, v izmeri 59,15 m2;
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z dne
31. 1. 1984, sklenjenega med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane, TOZD inženiring, Ljub
ljana, Kersnikova 10, ki ga zastopa direktor
TOZD Slavko Bajt in Iskra invest servis, Ljub
ljana, Trg revolucije 3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 5868/2007
Os-31449/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Nikolića, Polje cesta VI/6,
Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 135, v garažnem objektu Gt 3/1, v
izmeri 13,14 m2, z identifikatorjem številka
136.E, podvložek št. 2241/136, k.o. Slape,
dne 21. 9. 2007, pod opr. št. Dn 5868/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 140/99 z dne 20. 3. 1999, sklenjene med prodajalcem Gradis, Gradbeno
podjetje Ljubljana d.d., Ulica Gradnikove brigade 11, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
uprave Jože Ločnikar in kupcem Goranom
Nikolićem, Polje cesta VI/6, Ljubljana, za
garažni boks št. 135, v nadstropju objekta
Gt 3/1, v skupni neto površini 13,25 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 10664/2007
Os-31595/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zden-
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ke Ovčak, Gerbičeva ulica 31, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Katja Kocijan iz Celja,
Ljubljanska cesta 8, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
št. 2.E novo podvl. št. 3074/2, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 18. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 10664/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Jagodic Marijo in Kregar Alojzijo z dne 9. 12.
1971, za stanovanje v 1. nadstropju, v skupni izmeri 56 m2, na Gerbičevi 31 v Ljubljani
(sedaj z identifikatorjem št. 2.E, podvl. št.
3074/12), k.o. Trnovsko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 4757/2003
Os-31601/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Senke Šifkovič, Vrbica, Medvoška cesta 16, Medvode, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 12.E, vložek št. 908/12, k.o.
Medvode, dne 18. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 4757/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin,
kupoprodajne pogodbe št. 74-4914/M z dne
9. 7. 1974, sklenjene med SGP Tehnic Škofja Loka, Stara cesta 2 in Višnar Borutom, za
dvosobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju
(sedaj z identifikatorjem št. 12.E, podvl. št.
908/12, k.o. Medvode).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2007
Dn 8300/2006
Os-32144/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Natalije Vrbanec, Prvomajska 9 a, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2806/37, k.o. Tezno, pod
Dn št. 8300/2006, dne 29. 10. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– darilne pogodbe z dne 1. 3. 1993, sklenjene med Husel Edvardom, roj. 3. 10. 1923,
Prvomajska 9 a, Maribor, kot darovalcem in
Husel Edvardom, roj. 10. 8. 1962, Fram
147, Fram, kot obdarovancem, s katero je
darovalec izročil obdarovancu stanovanje
št. 17 v IX. nadstropju, na Prvomajski 9 a
v Mariboru, parc. št. 533, k.o. Tezno, v last
in posest in na njem dovolil vpis lastninske
pravice na ime obdarovanca:
– pogodbe z dne 21. 3. 1994, o prodaji
stanovanja št. 17 v IX. nadstropju, Prvomajska 9 a, Maribor, parc. št. 533, k.o. Tezno,
sklenjene med Husel Edvardom, roj. 10. 8.
1962, Fram 147, Fram, kot prodajalcem ter
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Garmut Mirom in Medved Bredo, oba stan.
Prvomajska 9 a, Maribor, kot kupcema in s
katero je prodajalec dovolil vpis lastninske
pravice na ime kupcev za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2007
Dn 2850/2007
Os-30316/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po
okrajni sodnici Urški Jazbar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti dne 18. 6. 2007, na
predlog Mirana Mladovana in Silvestre
Mladovan, oba Ulica Vinka Vodopivca
22, Nova Gorica, ki ju zastopa odvetnica
Branka Mevlja-Turk iz Nove Gorice, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, izdalo sklep opr. št.
Dn 2850/2007 z dne 4. 9. 2007, o začetku
postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe št. 180394, sklenjene dne 12. 4. 1994, med prodajalcem
Marking d.o.o. Nova Gorica Gradnikove
brigade 61, ki sta ga zastopala direktor
Miran Mladovan in Pave Rajer ter kupcema
Miranom Mladovanom in Silvestro Mladovan, oba stanujoča ulica Vinka Vodopivca
22, Nova Gorica, ki se nanaša na nepremičnino, vpisano v vl. št. E-125, B-34, k.o.
Nova Gorica, poslovni prostor v nadstropju
poslovnega objekta PH1, v kareju 8, v Novi
Gorici, ul. Gradnikove brigade 53, z oznako L 31, v izmeri 19,21 m2.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist Mirana Mladovana, Ulica Vinka Vodopivca 22, Kromberk, Nova Gorica, EMŠO
0410961500099, do 1/2 in Silvestre Mladovan, Ulica Vinka Vodopivca 22, Kromberk,
Nova Gorica, EMŠO 2309969505299, do
1/2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 10. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 676/2006
Os-30631/07
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajnem sodniku Bojanu Bočkorecu, v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Slovenica, zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a,
Koper, ki jo zastopa odvetnik Franci Matoz,
proti dolžnici Olgi Holderjan, Otroška ulica
20, Črenšovci oziroma neznanega bivališča,
zaradi izterjave 14.254,36 EUR s pp, dne
20. 9. 2007 sklenilo:
dolžnici Olgi Holderjan, neznanega prebivališča v Sloveniji, se za začasnega zastopnika postavi odvetnik Gorazd Balažic,
Glavna ulica 12, 9220 Lendava.
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Začasni zastopnik bo dolžnico zastopal v
izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Lendavi, opr. št. I 676/2006, vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da ji je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 20. 9. 2007
I 10942/2005
Os-29096/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. 0407 I 10942/2005, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju se dolžniku
Tefiku Konđeliju kot začasni zastopnik postavi Nenad Zečević, odvetnik iz Maribora, s
pisarno na Svetozarevski ulici 10, v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve 17. 10. 2007 in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2007
In 2005/00121
Os-26031/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Posojilnica – Bank Borovlje
r.z.o.o.j., Celovec, Bahnhofstrasse 1, Republika Avstrija, ki jo zastopa Giani Flego,
odvetnik v Kopru, zoper dolžnico Renato
Antonijo Brkovič, Ivana Regenta 26, Lucija, ki jo zastopa začasni zastopnik Renato
Dukič, odvetnik v Kopru, zaradi izterjave
218.557 EUR s pp, sklenilo:
začasni zastopnik – Renato Dukič, odvetnik v Kopru, ki je bil postavljen dolžnici v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00121, s
sklepom z dne 5. 7. 2006, se razreši.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 9. 2007

Oklici dedičem
D 84/2007
Os-31345/07
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Mehmedović Smaju, sinu Adila, rojenem 25. 3.
1943, s stalnim bivališčem Jesenice, Cesta
revolucije 7, ki je umrl dne 24. 2. 2007.
Zapustnik ni napravil oporoke. K dedovanju so poklicani zakoniti dediči II. dednega
reda, zapustnikova vdova Nasiha Selman
Mehmedović ter zapustnikovi bratje in sestre, med njimi sestra Cipranić Rasema ter
nečaki in nečakinje, potomci po pokojnem
bratu Mehmedović Dervišu: Mehmedović
Sajma, Mehmedović Adem, Mehmedović
Jasminka in Memedović Mesud ter potomci
po pokojni sestri Crnalić Kadi: Kučuković
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Fatima, Crnalić Izet, Crnalić Munira, Crnalić
Muharem in Crnalić Jusuf, ki vsi živijo v tujini, naslov njihovega bivališča pa ni znan.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju poziva sodišče Cipranić Rasemo,
Mehmedović Sajmo, Mehmedović Adema,
Mehmedović Jasminko, Memedović Mesuda, Kučuković Fatimo, Crnalić Izeta, Crnalić
Muniro, Crnalić Muharema in Crnalić Jusufa
ali njihove pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Mehmedović Smaju, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta
po objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 11. 2007
II D 525/2006
Os-29668/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Hari Vladu,
sinu Tišina Jožefa, roj. 9. 1. 1959, umrlemu
4. 6. 2006, nazadnje stan. v Ljubljani, Tržaška cesta 2, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Kot zakoniti
dediči po zapustniku naj bi prišli v poštev
dediči 3. dednega reda, ki pa sodišču niso
znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski sodišča. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 9. 2007

N 18/2006
Os-31061/07
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah je v
teku nepravdni postopek, da se Pristov Janeza, stanujočega na naslovu Žirovnica 6,
kot pogrešano osebo razglasi za mrtvega.
Predlagateljica Danijela Kočila, Breznica
45, je lastnica nepremičnin s parc. št. 404,
sadovnjak in travnik, ki so vpisane pri vl. št.
132, k.o. Žirovnica. Pri navedeni nepremičnini je na podlagi izročilne pogodbe z dne
5. 5. 1913, opr. št. 21639, še vedno vknjižena služnost stanovanja in realno breme
dosmrtnega živeža, prevžitka in priboljška v
korist Pristov Janeza. To služnost je potrebno izbrisati. Do sedaj so bila neuspešna
vsa iskanja, da bi kaj izvedeli o pogrešani
osebi.
Pogrešani osebi je bil kot skrbnik za posebni primer postavljen Veljko Jan iz Škofje
Loke, Blaževa ulica 3/f.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešanega, naj se oglasi, če je še živ, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njem in o
njegovem življenju, naj se javijo Okrajnemu
sodišču na Jesenicah oziroma skrbniku pogrešanega za posebni primer, v roku 3 mesecev po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 8. 11. 2007

Oklici pogrešanih

N 20/2007
Os-32145/07
Frančišek Kastelic, roj. 27. 3. 1910, nazadnje stanujoč Vodice pri Gabrovki, je pogrešan od maja 1945.
Pogrešanega pozivamo naj se oglasi,
vse druge, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to sporočijo predlagateljici Martini Polajnar, Polhov Gradec 29, Polhov Gradec ali
podpisanem sodišču v roku 3 mesecev od
objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešanega proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 20. 11. 2007

N 30/2007
Os-32516/07
Okrajno sodišče v nepravdnem postopku po predlogu predlagatelja Jožefa Štembergerja, Zabiče 68/a, 6250 Ilirska Bistrica,
za razglasitev za mrtvo Ano Baudaš, roj.
Štemberger, roj. 26. 6. 1886, materi Marjeti
in očetu Jerneju Štemberger iz Zabič 53,
nazadnje neznanega bivališča, za katero se
predvideva da je umrla, vendar listinskega
dokaza o njeni smrti ni, poziva vse, ki kaj
vedo povedati o življenju ali smrti pogrešane
Ane Baudaš roj. Štemberger, da v roku treh
mesecev od objave tega oklica to sporočijo
sodišču ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče 30/b,
6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po
izteku navedenega roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 26. 11. 2007

N 15/07
Os-32517/07
Pri Okrajnem sodišču v Trbovljah teče
pod opr. št. N 15/07 postopek razglasitve
pogrešanega Golouh Alojzija, roj. 9. 5. 1898,
nazadnje stanujočega Kupča vas 48 (sedaj
Kovk), Dol pri Hrastniku, pogrešanega od
leta 1930, za mrtvega.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za posebne primere Karlovšek Dora,
Center za socialno delo Hrastnik.
Sodišče poziva pogrešanega Alojzija Golouha, da se oglasi prav tako poziva tudi vse,
ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po tej objavi.
Če se o pogrešanemu ne bo izvedelo ničesar, kar bi kazalo, da je še živ, bo sodišče
po preteku tega roka pogrešanega Alojzija
Golouha razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 11. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Ustanovitve
CELJE
Rg-31789/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02598 z dne 20. 11.
2007 pod št. vložka 1/09648/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2350211
Firma: POSESTVO PRAZNIK trgovske
in proizvodne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: POSESTVO PRAZNIK
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nizka 18, 3332 REČICA OB SAVINJI
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: KUMER MIRNIK POLONCA, Šubljeva ulica 11, 1234 MENGEŠ,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop 12. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor EISENHOWER JULIJ, Nizka 18,
3332 REČICA OB SAVINJI, imenovanje:
12. 11. 2007; prokurist KUMER MIRNIK POLONCA, Šubljeva ulica 11, 1234 MENGEŠ,
imenovanje: 12. 11. 2007.
Razno: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2598/2007 z dne
20. 11. 2007.
Rg-32060/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02637 z dne 22. 11.
2007 pod št. vložka 1/09657/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2351145
Firma: TE-EM poslovno svetovanje, trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TE-EM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ulica Tončke Čečeve 3, 3230
ŠENTJUR
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ZALOKAR DAMJAN, Ulica
Tončke Čečeve 3, 3230 ŠENTJUR, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
15. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZALOKAR DAMJAN, Ulica Tončke
Čečeve 3, 3230 ŠENTJUR, imenovanje:
15. 11. 2007, zastopa samostojno.
Razno: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2637/2007 z dne
22. 11. 2007.
Rg-32231/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02578 z dne 23. 11.
2007 pod št. vložka 1/09664/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:

Matična številka: 2349493
Firma: SPR, svetovalno investicijski
center, d.o.o.
Skrajšana firma: SPR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kmečka pot 009, 3000 CELJE
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ŠTRAUS ALEKSANDRA,
Cesta Simona Blatnika 1, 3320 VELENJE,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop 9. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠTRAUS ALEKSANDRA, Cesta Simona Blatnika 1, 3320 VELENJE, imenovanje: 9. 11. 2007.
Razno: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 2578/2007 z dne
23. 11. 2007.
Rg-32912/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02448 z dne 29. 11.
2007 pod št. vložka 1/09687/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2345765
Firma: CENTER JASPIS, psihodiagnostika, socialne in svetovalne storitve
Skrajšana firma: CENTER JASPIS, zavod
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Oblakova ulica 20, 3000 CELJE
Ustanovitelji: VOGLAR DAMJANA, Oblakova ulica 20, 3000 CELJE, ne odgovarja,
vstop 8. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VOGLAR DAMJANA, Oblakova ulica 20, 3000 CELJE, imenovanje: 8. 10.
2007.
Razno: Ustanovitev zavoda je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg
2448/2007 z dne 29. 11. 2007.

KOPER
Rg-30408/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01895 z dne 6. 11.
2007 pod št. vložka 1/08033/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2344874
Firma: TOC, tehnološko okoljski center d.o.o.
Skrajšana firma: TOC d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dekani 3a, 6271 DEKANI
Osnovni kapital: 587.100 EUR
Ustanovitelji: LUKA KOPER d.d., Vojkovo
nabrežje 38, 6000 KOPER, osnovni vložek:
400.000 EUR, ne odgovarja, vstop 25. 9.
2007; KEMIPLAS d.o.o., Dekani 3a, 6271
DEKANI, osnovni vložek: 187.100 EUR, ne
odgovarja, vstop 25. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VEZJAK MARJAN, Malija 152b, 6310

IZOLA, imenovanje: 20. 9. 2007; prokurist
PUČKO MILAN, Rodik 53, 6240 KOZINA,
imenovanje: 20. 9. 2007.
Rg-31696/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02019 z dne 19. 11.
2007 pod št. vložka 1/08052/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2349213
Firma: DRIM, gradbeništvo, trgovina in
storitve d.o.o.
Skrajšana firma: DRIM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova vas 1 A, 6230 PO
STOJNA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ŠAIP AJDINI, Stjenkova
ulica 4, 6230 POSTOJNA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 7. 11.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠAIP AJDINI, Stjenkova ulica 4, 6230
POSTOJNA, imenovanje: 7. 11. 2007.
Rg-32087/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01967 z dne 22. 11.
2007 pod št. vložka 1/08060/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2347911
Firma: ZAVOD ZA RAZVOJ KULTURE
TRADICIONALNIH KRAŠKIH IZDELKOV,
zavod za širjenje znanja in zavesti o tradicionalnih kraških izdelkih Veliki dol
Skrajšana firma: ZZRTKI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Veliki dol 19, 6221 DUTOVLJE
Ustanovitelji: ŽIVEC IGOR, Veliki dol
19, 6221 DUTOVLJE, ne odgovarja, vstop
23. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŽIVEC IGOR, Veliki dol 19, 6221 DUTOVLJE, imenovanje: 23. 10. 2007, zastopa
posamično.

KRANJ
Rg-23457/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/01562 z dne 23. 8.
2007 pod št. vložka 1/08865/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2316145
Firma: ZAVOD ZA MLADINSKE DEJAVNOSTI SNOP
Skrajšana firma: ZAVOD SNOP
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Češnjica 54, 4228 ŽELEZNIKI
Ustanovitelji: MLADINSKI SVET ŽELEZNIKI, Na kresu 3, 4228 ŽELEZNIKI, ne
odgovarja, vstop 12. 6. 2007; KLUB ŠTUDENTOV SELŠKE DOLINE ŽELEZNIKI,
Češnjica 54, 4228 ŽELEZNIKI, ne odgovarja, vstop 12. 6. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor NASTRAN ALEŠ, Selca 99a, 4227
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SELCA, imenovanje: 12. 6. 2007, neomejeno zastopa in predstavlja zavod.
Rg-31811/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02400 z dne 19. 11.
2007 pod št. vložka 1/09027/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2348969
Firma: MOJ MENTOR d.o.o., podjetje
za poslovno svetovanje
Skrajšana firma: Moj Mentor d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Srednja vas pri Šenčurju 51 A,
4208 ŠENČUR
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: LAIBACHER ROGELJ
MARJANA, Srednja vas pri Šenčurju 51
A, 4208 ŠENČUR, osnovni vložek: 3.750
EUR, ne odgovarja, vstop 6. 11. 2007; ROGELJ TOMAŽ, Srednja vas pri Šenčurju 51
A, 4208 ŠENČUR, osnovni vložek: 3.750
EUR, ne odgovarja, vstop 6. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LAIBACHER ROGELJ MARJANA,
Srednja vas pri Šenčurju 51 A, 4208 ŠENČUR, imenovanje: 6. 11. 2007, zastopa samostojno in brez omejitev.
Razno: Firma družbe je vpisana z malimi
tiskanimi črkami in tako pravilno glasi: Moj
Mentor d.o.o., podjetje za poslovno svetovanje
Rg-31942/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02447 z dne 21. 11.
2007 pod št. vložka 1/09035/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2350220
Firma: HOR, digitalni zapisi iz zraka,
d.o.o.
Skrajšana firma: HOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rupa 38 a, 4000 KRANJ
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: HAFNER STANISLAV,
Rupa 38, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
4.500 EUR, ne odgovarja, vstop 6. 11. 2007;
HAFNER IRMA, Rupa 38, 4000 KRANJ,
osnovni vložek: 3.000 EUR, ne odgovarja,
vstop 6. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor HAFNER STANISLAV, Rupa 38, 4000
KRANJ, imenovanje: 6. 11. 2007, poslovodja zastopa samostojno in brez omejitev;
prokurist HAFNER IRMA, Rupa 38, 4000
KRANJ, imenovanje: 6. 11. 2007, zastopa
samostojno.
Rg-32440/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02433 z dne 26. 11.
2007 pod št. vložka 1/09049/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2349833
Firma: ENERESS, Institut za celovite
energetske in okoljske rešitve ter storitve
Skrajšana firma: ENERESS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Pot na Lisice 7, 4260 BLED
Ustanovitelji: ŠTURM MILAN, Rakovnik
pri Šentrupertu 1, 8232 ŠENTRUPERT, ne
odgovarja, vstop 9. 11. 2007; ROŽIČ HELENA, Podkraj 77a, 3320 VELENJE, ne odgovarja, vstop 9. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik ŠTURM MILAN, Rakovnik pri
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Šentrupertu 1, 8232 ŠENTRUPERT, imenovanje: 9. 11. 2007, v.d. direktor zastopa
samostojno.

KRŠKO
Rg-27752/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2007/00447 z dne 5. 10.
2007 pod št. vložka 1/04604/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2337827
Firma: ZAVOD PRIMAT, Zavod za organizacijo, prireditve, gostinstvo in mladino
Skrajšana firma: ZAVOD PRIMAT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Cesta prvih borcev 17, 8250
BREŽICE
Ustanovitelji: DRUŠTVO ŠTUDENTOV
BREŽICE, Gubčeva ulica 10/a, 8250 BREŽICE, ostalo, vstop 23. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik ČERNELIČ LENART, Šolska 1,
8250 BREŽICE, imenovanje: 23. 9. 2007,
zastopa kot vršilec dolžnosti direktorja.
Rg-33368/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2007/00515 z dne 4. 12.
2007 pod št. vložka 1/04625/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2350807
Firma: AKTIVNA NEPREMIČNINSKA
AGENCIJA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Naselje heroja Maroka 17, 8290
SEVNICA
Osnovni kapital: 16.020 EUR
Ustanovitelji: KIN Poslovne storitve Sevnica d.o.o., Ribniki 62, 8290 SEVNICA,
osnovni vložek: 16.020 EUR, ne odgovarja,
vstop 13. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KROŠELJ KAMIL, Ribniki 62, 8290
SEVNICA, imenovanje: 13. 11. 2007.

LJUBLJANA
Rg-16513/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/05097 z dne 31. 5.
2007 pod št. vložka 1/47079/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2296551
Firma: MARKSIM svetovanje in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MARKSIM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rožna dolina c. V/14, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: SIMONČIČ MARKO, Rožna dolina c. V/14, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
vstop 3. 5. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SIMONČIČ MARKO, Rožna dolina c.
V/14, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 3. 5.
2007, zastopa posamično.
Rg-25763/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/08266 z dne 18. 9.

2007 pod št. vložka 1/47186/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2302322
Firma: GRATING M TEAM, družba za
gradbeništvo in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: GRATING M TEAM,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Tržaška cesta 134, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: URŠIČ MARJAN, Cesta na
Brdo 36b, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.500 EUR, ne odgovarja, vstop 27. 6.
2007; GRUDEN PETER, Podpeč 21, 1352
PRESERJE, osnovni vložek: 2.500 EUR,
ne odgovarja, vstop 27. 6. 2007; GRUDEN
ELIZABETA, Ulica borca Petra 29, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.500 EUR,
ne odgovarja, vstop 27. 6. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor URŠIČ MARJAN, Cesta na Brdo
36b, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 28. 6.
2007, zastopa samostojno; prokurist GRUDEN ELIZABETA, Ulica borca Petra 29,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 28. 6.
2007; prokurist GRUDEN PETER, Podpeč
21, 1352 PRESERJE, imenovanje: 28. 6.
2007.
Rg-27912/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/10856 z dne
9. 10. 2007 pod št. vložka 1/48022/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2333805
Firma: PROADVENTURE, agencija
za aktivno preživljanje prostega časa,
d.o.o.
Skrajšana firma: ProAdventure d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Dajnkova ulica 36, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: CIGLAR ROBERT, Dajnkova ulica 36, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
4. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor CIGLAR ROBERT, Dajnkova ulica
36, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 4. 9.
2007, zastopa samostojno.
Rg-30972/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/12121 z dne
12. 11. 2007 pod št. vložka 1/48317/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2342472
Firma: STAVBA NEPREMIČNINE,
gradbene in druge storitve d.o.o.
Skrajšana firma: STAVBA nepremičnine d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Parmova ulica 14, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: MAJHEN TADEJ, Videm
53, 1262 DOL PRI LJUBLJANI, osnovni
vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
5. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MAJHEN TADEJ, Videm 53, 1262
DOL PRI LJUBLJANI, imenovanje: 5. 10.
2007, zastopa samostojno.
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Rg-31518/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12545 z dne 16. 11.
2007 pod št. vložka 1/42663/01 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2136384001
Firma: CENTER ZA DRUŽINSKO IN ZAKONSKO TERAPIJO STIK PODRUŽNICA
NOVO MESTO
Skrajšana firma: DRUŽINSKI CENTER
STIK, PODRUŽNICA NOVO MESTO
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ulica Slavka Gruma 78, 8000
NOVO MESTO
Ustanovitelji: CENTER ZA DRUŽINSKO
IN ZAKONSKO TERAPIJO STIK, Linhartova 66, 1000 LJUBLJANA, vpisan kot ust.
podr., vstop 12. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik RIJAVEC KLOBUČAR NATAŠA, Ulica Slavka Gruma 78, 8000 NOVO MESTO,
imenovanje: 12. 10. 2007, zastopa kot vodja
podružnice.
Rg-31627/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13151 z dne 19. 11.
2007 pod št. vložka 1/48377/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2346303
Firma: BUDING inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: BUDING d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trebinjska ulica 2, 1112 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: BUDINOSKI MARINO, Trebinjska ulica 2, 1112 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
1. 2. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik BUDINOSKI MARINO, Trebinjska
ulica 2, 1112 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 2.
2007, zastopa samostojno.
Rg-31738/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13812 z dne 20. 11.
2007 pod št. vložka 1/48407/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2349400
Firma: SONIS svetovanje d.o.o., Ljub
ljana
Skrajšana firma: SONIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dunajska cesta 67, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: SRŠE IVAN, Vrhniška cesta 21, Lukovica, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne
odgovarja, vstop 7. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SRŠE DEJAN, Vrhniška cesta 21, Lukovica, 1351 BREZOVICA PRI LJUBLJANI,
imenovanje: 9. 11. 2007; prokurist SRŠE
IVAN, Vrhniška cesta 21, Lukovica, 1351
BREZOVICA PRI LJUBLJANI, imenovanje:
9. 11. 2007.
Rg-31917/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12154 z dne 21. 11.
2007 pod št. vložka 1/45177/01 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2235013001

Št.

Firma: TIGRUS d.o.o., trgovina in storitve, Podružnica Planina
Skrajšana firma: TIGRUS d.o.o., Podružnica Planina
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Planina 43/b, 3225 PLANINA
Ustanovitelji: TIGRUS d.o.o. trgovina in
storitve, Opekarska 19 a, 1420 TRBOVLJE,
vpisan kot ust. podr., vstop 1. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor podruž. BOBNAR MARTINA, Opekarska 19 a, 1420 TRBOVLJE, imenovanje:
1. 10. 2007.
Rg-32324/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14283 z dne 26. 11.
2007 pod št. vložka 1/48471/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2351978
Firma: SANITEH d.o.o. Družba za opravljanje storitev
Skrajšana firma: SANITEH d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zapotok 37/a, 1292 IG
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: GLOGOVEC TEODOR, Zapotok 37/a, 1292 IG, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop 20. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor GLOGOVEC TEODOR, Zapotok
37/a, 1292 IG, imenovanje: 20. 11. 2007,
zastopa samostojno.
Rg-32528/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14084 z dne 27. 11.
2007 pod št. vložka 1/48490/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2351021
Firma: MMSPOTT, multimediji, svetovanje, programiranje, oblikovanje, trženje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MMSPOTT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Leskoškova cesta 12, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: ZAKRAJŠEK NEJC, Šentjakob 7, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 8. 11.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ZAKRAJŠEK NEJC, Šentjakob
7, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 8. 11.
2007.
Rg-32688/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14019 z dne 28. 11.
2007 pod št. vložka 1/48504/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2350564
Firma: POSLOVNI CENTER GORNJI
GRAD, investicije, d.o.o.
Skrajšana firma: PC GORNJI GRAD
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Čebelarska ulica 1, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: POZICIJA d.o.o., Prvomajska ulica 39, 5000 NOVA GORICA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
12. 11. 2007.
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KAVŠEK URŠKA, Čebelarska ulica
1, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 12. 11.
2007, zastopa samostojno.
Rg-32719/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11740 z dne 28. 11.
2007 pod št. vložka 1/48270/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2338092
Firma: HRŽENJAK & DRUGI, družba za
elektroinštalacije, d.n.o.
Skrajšana firma: Hrženjak & drugi
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Dvoržakova ulica 8 Vir, 1230
DOMŽALE
Ustanovitelji: HRŽENJAK LJUDEVIT,
Dvoržakova ulica 8, Vir, 1230 DOMŽALE,
odg. s svojim premož., vstop 20. 9. 2007;
HRŽENJAK DANIJEL, Dvoržakova ulica 8,
Vir, 1230 DOMŽALE, odg. s svojim premož.,
vstop 20. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik HRŽENJAK LJUDEVIT, Dvoržakova ulica 8, Vir, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 20. 9. 2007; družbenik HRŽENJAK
DANIJEL, Dvoržakova ulica 8, Vir, 1230
DOMŽALE, imenovanje: 20. 9. 2007.
Rg-32842/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14022 z dne 29. 11.
2007 pod št. vložka 1/48495/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2350602
Firma: ADRIAHOLDING, podjetniško
in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIAHOLDING
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Železna cesta 18, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: POTEZA FIN d.o.o., Železna cesta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
26. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GREGEC NENAD, Ptujska ulica 28,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 10.
2007, zastopa posamično.
Rg-32843/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14021 z dne 29. 11.
2007 pod št. vložka 1/48494/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2350599
Firma: MANTOS, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: MANTOS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Železna cesta 18, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: POTEZA FIN d.o.o., Železna cesta 18, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop
26. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GREGEC NENAD, Ptujska ulica 28,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 10.
2007, zastopa posamično.
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Rg-32862/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13355 z dne 29. 11.
2007 pod št. vložka 1/48500/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2347342
Firma: AGENCIJA AG, KOROŠEC IN
ŠPELIČ, zavarovalno zastopanje in finančno svetovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA AG, KOROŠEC IN ŠPELIČ d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Povšetova ulica 59, 1000 LJUB
LJANA
Ustanovitelji: ŠPELIČ GREGOR, Reboljeva ulica 14, 1000 LJUBLJANA, odg. s
svojim premož., vstop 1. 10. 2007; KOROŠEC ALEŠ, Kraigherjeva ulica 6, 3000 CELJE, odg. s svojim premož., vstop 1. 10.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠPELIČ GREGOR, Reboljeva ulica
14, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 10.
2007, zastopa samostojno; direktor KOROŠEC ALEŠ, Kraigherjeva ulica 6, 3000
CELJE, imenovanje: 1. 10. 2007, zastopa
samostojno.

Ustanovitelji: OBO BETTERMANN
društvo s ograničenom odgovornošću za
konzalting i trgovinu elektromaterijalom,
Gospodarska ulica bb, TRNOVEC BARTOLOVEČKI, vpisan kot ust. podr., vstop 24. 8.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor podruž. BETTERMANN ANDREAS,
Auf dem Rott 61, D-59427 UNNA – KESSEBUEREN, imenovanje: 24. 8. 2007, zastopa samostojno; direktor podruž. ARENS
MARKUS, Obem Rolande 138, D-58710
MENDEN, imenovanje: 24. 8. 2007, zastopa samostojno; prokurist NOVAK SINIŠA,
Slemenice 53, ČAKOVEC, imenovanje:
24. 8. 2007, zastopa samostojno v okviru
zakonskih omejitev; zast. tuj. podjet. BETTERMANN ANDREAS, Auf dem Rott 61,
D-59427 UNNA-KASSEBUEREN, imenovanje: 6. 6. 2005, direktor zastopa družbo
posamično in samostojno; zast. tuj. podjet. ARENS MARKUS, Oberm rolande 138,
D-58710 MENDEN, imenovanje: 6. 6. 2005,
direktor zastopa družbo posamično in samostojno; zast. tuj. podjet. NOVAK SINIŠA,
Slemenice 53, ČAKOVEC, imenovanje: 6. 6.
2005, prokurist zastopa družbo posamično
in samostojno.

Rg-32879/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11298 z dne 29. 11.
2007 pod št. vložka 1/48496/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2335760
Firma: AHMETI IN ZABELI gradnje
d.n.o.
Skrajšana firma: AHMETI IN ZABELI
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Krakovska cesta 1 a, 1230
DOMŽALE
Ustanovitelji: AHMETI AVNI, Rezalle, Pokrajina Kosovo, REZALLE, odg. s svojim
premož., vstop 14. 10. 2007; ZABELI XHEVAT, Rezalle, Pokrajina Kosovo, REZALLE,
odg. s svojim premož., vstop 14. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor AHMETI AVNI, Rezalle, Pokrajina
Kosovo, REZALLE, imenovanje: 14. 10.
2007, zastopa samostojno; direktor ZABELI
XHEVAT, Rezalle, Pokrajina Kosovo, REZALLE, imenovanje: 14. 10. 2007, zastopa
samostojno.
Razno: Pri vpisu podatkov so bile tuje
črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da
so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-27582/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2007/01067 z dne 4. 10.
2007 pod št. vložka 1/05189/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2337410
Firma: GLEŠČIČ TAPETNIŠTVO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šempas 48, 5261 ŠEMPAS
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: GLEŠČIČ BAŠA MOJCA,
Šempas 48, 5261 ŠEMPAS, osnovni vložek: 3.825 EUR, ne odgovarja, vstop 19. 9.
2007; GLEŠČIČ ALEŠ, Šempas 48, 5261
ŠEMPAS, osnovni vložek: 3.675 EUR, ne
odgovarja, vstop 19. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor GLEŠČIČ ALEŠ, Šempas 48, 5261
ŠEMPAS, imenovanje: 19. 9. 2007, zastopa
samostojno, brez omejitev; prokurist GLEŠČIČ BAŠA MOJCA, Šempas 48, 5261
ŠEMPAS, imenovanje: 19. 9. 2007, zastopa samostojno.

NOVA GORICA
Rg-27300/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2007/01059 z dne 2. 10.
2007 pod št. vložka 1/05184/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2337371
Firma: OBO BETTERMANN društvo s
ograničenom odgovornošću za konzalting i trgovinu elektromaterijalom, Trnovec Bartolovečki, Gospodarska ulica bb.,
Podružnica Ajdovščina
Skrajšana firma: OBO BETTERMANN
d.o.o. Podružnica Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Lokavška cesta 7, 5270 AJ
DOVŠČINA

NOVO MESTO
Rg-27195/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2007/00661 z dne
1. 10. 2007 pod št. vložka 1/05151/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2337517
Firma: VIRC, Storitve s kmetijsko mehanizacijo d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: VIRC d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Hudo 15, 8000 NOVO MESTO
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: VIRC JANEZ, Hudo 15,
8000 NOVO MESTO, osnovni vložek: 3.750
EUR, ne odgovarja, vstop 19. 9. 2007; VIRC
MIHA, Hudo 15, 8000 NOVO MESTO,
osnovni vložek: 3.750 EUR, ne odgovarja,
vstop 19. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor VIRC LEOPOLD, Hudo 15, 8000

NOVO MESTO, imenovanje: 19. 9. 2007,
zastopa posamično in brez omejitev.
Skupščinski sklep: Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne
19. 9. 2007.

PTUJ
Rg-27597/07
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2007/00486 z dne 4. 10.
2007 pod št. vložka 1/10190/00 vpisalo sub
jekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2336251
Firma: PRIMOTEC trgovina, posredovanje in zaposlovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: PRIMOTEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kraigherjeva ulica 24, 2250
PTUJ
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: PRIMOŽIČ MIRAN, Markovci 13, 2281 MARKOVCI, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop 24. 9.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor PRIMOŽIČ MIRAN, Markovci 13,
2281 MARKOVCI, imenovanje: 24. 9. 2007,
zastopa samostojno.

SLOVENJ GRADEC
Rg-27957/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00485 z dne
9. 10. 2007 pod št. vložka 1/10135/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2334712
Firma: AKOŠIR proizvodnja, trgovina,
inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: AKOŠIR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koroška cesta 68, 2360 RADLJE OB DRAVI
Osnovni kapital: 10.000 EUR
Ustanovitelji: KOŠIR ALOJZ, Razgledna
ulica 18, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni
vložek: 5.100 EUR, ne odgovarja, vstop
27. 9. 2007; KOŠIR JAKA, Razgledna ulica 18, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni
vložek: 2.450 EUR, ne odgovarja, vstop
27. 9. 2007; KOŠIR NINA, Razgledna ulica 18, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni
vložek: 2.450 EUR, ne odgovarja, vstop
27. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOŠIR ALOJZ, Razgledna ulica 18,
2360 RADLJE OB DRAVI, imenovanje:
27. 9. 2007, zastopa posamično; direktor
KOŠIR JAKA, Razgledna ulica 18, 2360
RADLJE OB DRAVI, imenovanje: 27. 9.
2007, zastopa posamično.
Rg-31982/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00522 z dne
21. 11. 2007 pod št. vložka 1/10157/00 vpisalo subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 2346265
Firma: IDEV, podjetje za spletne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IDEV d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Brda 15 A, 2383 ŠMARTNO PRI
SLOVENJ GRADCU
Osnovni kapital: 10.000 EUR
Ustanovitelji: MARHAT TOMAŽ, Brda 15,
2383 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU,
osnovni vložek: 10.000 EUR, ne odgovarja,
vstop 24. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor MARHAT TOMAŽ, Brda 15, 2383
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, imenovanje: 24. 10. 2007, zastopa posamično.

Spremembe
CELJE
Rg-20200/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2007/00914 z dne 4. 7. 2007 pri
subjektu vpisa SREDIŠČE ZA IZMENJAVO
ZNANJA IN POMOČ UPORABNIKOM – Inštitut OKO, sedež: Koroška cesta 62a,
3320 VELENJE, vpisanem pod vložno št.
1/08952/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe ustanovitelja s temile
podatki:
Matična številka: 2155010
Ustanovitelji: FLOGIE ANDREJ, Drevenškova 11, 2341 LIMBUŠ, osnovni vložek: 0
SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 12. 2006.
Rg-31254/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02475 z dne 14. 11.
2007 pri subjektu vpisa MIK mednarodno
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Trnovlje, Gaji 42/b, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/01768/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka na
Euro, spremembe sedeža, naslova zastopnika ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 5370507
Sedež: Celjska cesta 55, 3212 VOJNIK
Osnovni kapital: 1.043.232 EUR
Ustanovitelji: PLIBERŠEK FRANCI, Cesta talcev 36, 3212 VOJNIK, osnovni vložek: 782.424 EUR, ne odgovarja, vstop:
28. 2. 1990; MIK, mednarodno trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Celjska cesta
55, 3212 VOJNIK, osnovni vložek: 260.808
EUR, ne odgovarja, vstop: 8. 12. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PLIBERŠEK FRANCI, Cesta talcev
36, 3212 VOJNIK, imenovanje: 28. 2. 1990,
zastopa brez omejitev.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8. 10. 2007.
Rg-31701/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/01917 z dne 19. 11.
2007 pri subjektu vpisa MARKON Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Celje,
sedež: Mariborska 54 a, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št. 1/02106/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 1318632
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor JAZBEC MARKO, Ponikva 3, 3232
PONIKVA, razrešitev: 30. 7. 2007, zastopa
brez omejitev; direktor FENDRE FRANC,

Št.

Brezje ob Slomu 4 A, 3232 PONIKVA, razrešitev: 30. 7. 2007, zastopa brez omejitev;
direktor FENDRE UROŠ, Brezje ob Slomu
4 A, 3232 PONIKVA, imenovanje: 30. 7.
2007.
Rg-31790/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02587 z dne 20. 11.
2007 pri subjektu vpisa FRAMA podjetje za
trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.,
Skozi gaj 19, Prebold, sedež: Skozi gaj
19, 3312 PREBOLD, vpisanem pod vložno
št. 1/04585/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična številka: 5863104
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor CILENŠEK-ŠTEINER ANDREJA,
DOBRTEŠA VAS 67, 3311 ŠEMPETER V
SAVINJSKI DOLINI, razrešitev: 9. 11. 2007,
zastopa brez omejitev.
Rg-32076/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02405 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa ANTIM, razvoj, pro
izvodnja, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Štrbenkova cesta 10, 3320 VELENJE, vpisanem pod vložno št. 1/09081/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe poslovnega naslova, prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka
na euro ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 2238446
Sedež: Paka pri Velenju 40 C, 3320
VELENJE
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: ANGELI VESNA, Paka pri
Velenju 40 c, 3320 VELENJE, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 26. 6.
2006.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 10. 2007.
Rg-32088/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/01956 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa MOS SERVIS, trgovina, storitve, inženiring d.o.o., sedež:
Kidričeva ulica 30, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisanem pod vložno št. 1/08822/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka
na euro ter spremembe akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 2188929
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: HANŽELIČ DARJA, Cvetkovci 71, 2273 PODGORCI, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 3.
2006.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 2. 7. 2007.
Rg-32090/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/01877 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa VIAL AUTOMATION
d.o.o., Trgovina, proizvodnja in zastopanje, sedež: Gregorčičeva 2, 3310 ŽALEC,
vpisanem pod vložno št. 1/04632/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prehoda
osnovnega kapitala in osnov. vl. na Euro,
poveč. osnov. kap., spremembe posl. naslova, naslova pri družbeniku in zastopniku ter
sprem. družb. pog. s temile podatki:
Matična številka: 5693748
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Sedež: Gotovlje 57, 3310 ŽALEC
Osnovni kapital: 50.000 EUR
Ustanovitelji: LICHTENEGGER VITOMIR, Gotovlje 57, 3310 ŽALEC, osnovni
vložek: 25.000 EUR, ne odgovarja, vstop:
24. 4. 1992; LICHTENEGGER ALBINA,
Gotovlje 57, 3310 ŽALEC, osnovni vložek:
25.000 EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 4.
1992.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor LICHTENEGGER VITOMIR, Gotovlje
57, 3310 ŽALEC, imenovanje: 24. 4. 1992,
zastopa brez omejitev; direktor LICHTENEGGER ALBINA, Gotovlje 57, 3310 ŽALEC,
imenovanje: 24. 4. 1992, zastopa brez omejitev.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 6. 8. 2007.
Rg-32230/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02640 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa HABIT Upravljanje s stanovanji, d.o.o., Velenje, sedež:
Kersnikova 11, 3320 VELENJE, vpisanem
pod vložno št. 1/02836/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe zastopnika in izbrisa prokure s temile podatki:
Matična številka: 5495962
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BERLOT ZDENKA, Šenbriška cesta 18, 3320 VELENJE, razrešitev: 22. 10.
2007, zastopa brez omejitev; prokurist POPOVIČ JANKO, Hrast pri Jugorju 6, 8331
SUHOR, razrešitev: 22. 10. 2007; direktor
POPOVIČ JANKO, Hrast 6, 8331 SUHOR,
imenovanje: 23. 10. 2007.
Rg-32239/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2007/02153 z dne 23. 11. 2007
pri subjektu vpisa BOLNIŠNICA TOPOLŠICA, sedež: Topolšica 61, 3326 TOPOLŠICA, vpisanem pod vložno št. 1/06216/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5820570
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor POLES JANEZ, GORIŠKA 13, 3320
VELENJE, razrešitev: 26. 6. 2007, zastopa
brez omejitev; direktor JUSTINEK DAMJAN,
Trnava 10a, 3303 GOMILSKO, imenovanje:
12. 7. 2007, zastopa samostojno.
Rg-32443/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/01894 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa PROJEKTIVNI
BIRO CELJE, družba za projektiranje in
inženiring, d.d., sedež: Lava 7, 3000 CELJE, vpisanem pod vložno št. 1/04058/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa prehoda na euro, vpisa kosovnih delnic,
spremembe članov nadzornega sveta in
spremembe statuta s temile podatki:
Matična številka: 5609933
Osnovni kapital: 85.126,38 EUR
Število kosovnih delnic: 20.414
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
PUŠNIK JANEZ, izstop 16. 6. 2006; član
PAVČIČ MATJAŽ, izstop 20. 6. 2007; član
FALNOGA TADEJA, vstop 9. 8. 2007; član
AŠKERC ANTON, vstop 9. 8. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 9. 8. 2007.
Rg-32589/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02684 z dne 27. 11.
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2007 pri subjektu vpisa BOBO proizvodnja
in trgovina d.o.o. Bočna, sedež: Bočna 1,
3342 GORNJI GRAD, vpisanem pod vložno št. 1/06315/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe sedeža, prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka
na euro ter spremembe akta o ustanovitvi
d.o.o. s temile podatki:
Matična številka: 5857961
Osnovni kapital: 8.971,79 EUR
Ustanovitelji: BOŽIČ MITJA, Podvrh 15,
3330 MOZIRJE, osnovni vložek: 8.971,79
EUR, ne odgovarja, vstop: 5. 6. 1998.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 17. 11. 2007.
Rg-32633/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/00666 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa ČESNIK podjetje za
proizvodnjo, storitve, trgovino, turizem in
organizacijo, d.o.o. Velenje, Kraigherjeva
1, sedež: Kraigherjeva 1, 3320 VELENJE,
vpisanem pod vložno št. 1/05959/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe
firme, sedeža, družbenikov in njihovih poslovnih deležev, prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na Euro ter sprem.
družbene pog. s temile podatki:
Matična številka: 5818907
Firma: ČESNIK podjetje za pro
izvodnjo, storitve, trgovino, turizem in
organizacijo, d.o.o.
Skrajšana firma: ČESNIK d.o.o.
Sedež: Boletina 25, 3232 PONIKVA
Osnovni kapital: 9.676,06 EUR
Ustanovitelji: ČESNIK HERMINA, Cesta
Borisa Kraigherja 1, 3320 VELENJE, osnovni vložek: 695.631 SIT, ne odgovarja, izstop:
22. 3. 2007; ČESNIK IVAN, Cesta Borisa
Kraigherja 1, 3320 VELENJE, osnovni vložek: 1.623.139 SIT, ne odgovarja, izstop:
22. 3. 2007; ČESNIK JANKO, Boletina 25,
3232 PONIKVA, osnovni vložek: 9.676,06
EUR, ne odgovarja, vstop: 22. 3. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 22. 3. 2007.
Rg-32914/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02434 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa NAVITER – Informacijske tehnologije in druge storitve,
d.o.o., sedež: Lokrovec 8b, 3000 CELJE,
vpisanem pod vložno št. 1/07929/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prehoda
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na
euro, spremembe sedeža, naslova družbenikov in zastopnika ter spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 1861662
Sedež: Gradnikova 89, 4240 RADOV
LJICA
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: PEČAR MARKO, Na jasi
31, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek: 2.921
EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 8. 2003; KOLAR ANDREJ, Gradnikova ulica 89, 4240
RADOVLJICA, osnovni vložek: 2.921 EUR,
ne odgovarja, vstop: 21. 8. 2003; POLUTNIK ERAZEM, Ljubljanska cesta 20/a,
3000 CELJE, osnovni vložek: 2.921 EUR,
ne odgovarja, vstop: 21. 8. 2003.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor POLUTNIK ERAZEM, Ljubljanska cesta 20/a, 3000 CELJE, imenovanje: 21. 8.
2003, zastopa brez omejitev.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 17. 10. 2007.
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Rg-32915/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02430 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa PG O4 – prodaja, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež:
Titova ulica 8, 1433 RADEČE, vpisanem
pod vložno št. 1/08477/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: prehoda osnovnega
kapitala in osnovnega vložka na euro, povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembe družbenika ter spremembe
družbene pogod. s temile podatki:
Matična številka: 2087448
Osnovni kapital: 31.296,14 EUR
Ustanovitelji: CENTER RADEČE, trgovska družba, d.d., Titova ulica 8, 1433 RADEČE, osnovni vložek: 8.763,14 EUR, ne
odgovarja, vstop: 12. 1. 2004; BREGAR JANEZ, Pod skalo 1, 1433 RADEČE, osnovni
vložek: 22.533 EUR, ne odgovarja, vstop:
11. 9. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 11. 9. 2007.
Rg-33127/07
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s
sklepom Srg št. 2007/02246 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa TIM FIN, družba za
finančne storitve in naložbe, d.d., sedež:
Spodnja Rečica 77, 3270 LAŠKO, vpisanem pod vložno št. 1/08542/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: pripojitve pri
prevzeti družbi s temile podatki:
Matična številka: 2091186
Razno: Vpis prenehanja družbe zaradi pripojitve k prevzemni družbi AKTIVA
NALOŽBE, investiranje in upravljanje naložb, d.d., Dunajska 156, Ljubljana, vpisani
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani reg. vl.
1/36129/00 po pripojitveni pogodbi v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa opr.
št. SV 696/2007 z dne 28. 9. 2007 ter soglasij prevzetih družb z dne 27. 9. 2007
in prevzemne družbe z dne 27. 9. 2007.
Upniki vseh družb, ki so bile udeležene
pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po
tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove
nezapadle, negotove ali pogojne terjatve,
če verjetno izkažejo, da je zaradi pripojitve
ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni
pouk: Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem
sodišču.

KOPER
Rg-1660/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/00012 z dne 18. 1.
2007 pri subjektu vpisa TOMS storitve,
d.o.o., družba za storitve, sedež: Šmarska 4, 6000 KOPER, vpisanem pod vložno
št. 1/07664/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 2221691
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor URŠIČ STANKO, Smrjene 166, 1291
ŠKOFLJICA, razrešitev: 1. 12. 2006; direktor GRGIĆ DRAGAN, Na Jelovcu 25, 2354
BRESTERNICA, imenovanje: 1. 12. 2006.
Rg-24185/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01476 z dne 30. 8.
2007 pri subjektu vpisa DELMAR, promet z ribo, d.o.o., sedež: Industrijska ce-

sta 12, 6310 IZOLA, vpisanem pod vložno
št. 1/01866/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: prehod osnovnega kapitala in vložkov v EUR, sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5462002
Osnovni kapital: 237.564,68 EUR
Ustanovitelji: BLAŽIČ VILKO, Celovška cesta 263, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 760,21 EUR, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001; DELAMARIS d.d. Izola, Tovarniška ulica 13, 6310 IZOLA, osnovni vložek: 72.480,98 EUR, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001; DELAMARIS, konzervna industrija, d.d. Izola, Tovarniška ulica 13, 6310
IZOLA, osnovni vložek: 5.701,55 EUR, ne
odgovarja, vstop: 25. 1. 2005; DELMAR,
promet z ribo, d.o.o., Industrijska cesta 12,
6310 IZOLA, osnovni vložek: 11.783,21
EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 5. 2003; DODIČ HERMAN, Zelena ulica 15, 6310 IZOLA, osnovni vložek: 39.340,71 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; DUJEC BORIS,
Cetore 29 a, 6310 IZOLA, osnovni vložek:
10.714,17 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
2001; FRANČEŠKIN MARIJAN, Kosovelova ulica 5, 6310 IZOLA, osnovni vložek:
1.045,28 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
2001; GJOEREK DARIJA, Šared 33 b, 6310
IZOLA, osnovni vložek: 332,59 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; GLAVINA VALERIJ, Kosovelova ulica 27, 6310 IZOLA,
osnovni vložek: 1.045,28 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; HRVATIČ IVAN,
Sergeja Mašere 1, 6310 IZOLA, osnovni
vložek: 7.388,27 EUR, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001; JAKOMIN NADIA, Korte 13 d,
6310 IZOLA, osnovni vložek: 1.045,28 EUR,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; LUKEŽIČ VLADIMIR, Drevored 1. maja 6, 6310
IZOLA, osnovni vložek: 39.910,87 EUR, ne
odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; PULIN ALDO,
Drevored 1. maja 6, 6310 IZOLA, osnovni
vložek: 902,75 EUR, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001; ROJC KARMEN, Kajuhova ulica 3 a, 6310 IZOLA, osnovni vložek: 902,75
EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001;
SALLADIA d.o.o., Dantejeva 2, 6310 IZOLA, osnovni vložek: 1.211,58 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; SKOČAJ JOŽEF,
Kajuhova 15, 6310 IZOLA, osnovni vložek:
38.889,34 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1.
2001; SOVDAT SLAVICA, Gregorčičeva 34,
6310 IZOLA, osnovni vložek: 1.853 EUR,
ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; ZAFRED
FRANC, Drevored 1. maja 6, 6310 IZOLA,
osnovni vložek: 1.211,58 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 1. 2001; ZDEŠAR ANA,
Šujica 25, 1356 DOBROVA, osnovni vložek: 1.045,28 EUR, ne odgovarja, vstop:
16. 1. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 21. 8. 2007.
Rg-31829/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02032 z dne 20. 11.
2007 pri subjektu vpisa UNIVERZA NA
PRIMORSKEM PRIMORSKI INŠTITUT ZA
NARAVOSLOVNE IN TEHNIČNE VEDE
KOPER ime v ital.j.: ISTITUTO DELLA
PRIMORSKA DI SCIENZE NATURALI E
TECNICHE DI CAPODISTRIA, sedež: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 KOPER, vpisanem pod vložno št. 1/06488/07,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba osebe pooblaščene za zastopanje s
temile podatki:
Matična številka: 1810014007
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Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik PISANSKI TOMAŽ, Ul. borcev za
severno mejo 20, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 31. 10. 2007, zastopa kot vršilec dolžnosti direktorja; direktor BRODNIK ANDREJ,
Tugomerjeva 4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 11. 2007, zastopa samostojno.
Rg-31830/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02031 z dne 20. 11.
2007 pri subjektu vpisa UNIVERZA NA PRIMORSKEM TURISTICA – VISOKA ŠOLA
ZA TURIZEM PORTOROŽ ime v italijanskem jeziku: ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI TURISTICI DI PORTOROSE,
sedež: Obala 29, 6320 PORTOROŽ, vpisanem pod vložno št. 1/06488/04, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba poslovnega naslova s temile podatki:
Matična številka: 1810014004
Sedež: Obala 11 A, 6320 PORTOROŽ
Rg-32084/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02095 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa NORDŠPED Špeditersko in trgovsko podjetje, d.o.o.
SEŽANA, sedež: Partizanska cesta 107,
6210 SEŽANA, vpisanem pod vložno št.
1/01418/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, osnovnega
kapitala in vložka v EUR in akta o ustanovit
vi s temile podatki:
Matična številka: 5393949
Sedež: Partizanska cesta 109, 6210
SEŽANA
Osnovni kapital: 12.518,78 EUR
Ustanovitelji: VIŠNJIĆ NADA, Pod Taborom 11, 6210 SEŽANA, osnovni vložek:
12.518,78 EUR, ne odgovarja, vstop: 7. 5.
1990.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19. 11. 2007.
Rg-32240/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02110 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa BE & ST, gradbeništvo, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
sedež: Senožeče 104 L, 6224 SENOŽEČE,
vpisanem pod vložno št. 1/05396/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememaba osnovnega kapitala in osnovnih vložkov v
EUR, sprememba zastopnika, sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 1189557
Osnovni kapital: 11.830,23 EUR
Ustanovitelji: ČIČ STANISLAV, Senožeče 104 L, 6224 SENOŽEČE, osnovni vložek: 3.943,41 EUR, ne odgovarja, vstop:
24. 2. 1997; ČIČ IGOR, Senožeče 104 L,
6224 SENOŽEČE, osnovni vložek: 3.943,41
EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1997; ČIČ
SAŠO, Senožeče 104 L, 6224 SENOŽEČE,
osnovni vložek: 3.943,41 EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 2. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ČIČ STANISLAV, Senožeče 104 L,
6224 SENOŽEČE, razrešitev: 19. 11. 2007,
zastopa brez omejitev; direktor ČIČ SAŠO,
Potoče 12, 6210 SEŽANA, imenovanje:
19. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 19. 11. 2007.
Rg-32446/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01364 z dne 26. 11.

Št.

2007 pri subjektu vpisa IZOTERM-PLAMA d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov, Podgrad, sedež: Podgrad 17, 6244
PODGRAD, vpisanem pod vložno št.
1/02243/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: preoblikovanje v d.o.o: spremembe firme, skrajšane firme, prehod osnovnega kapitala in vložkov na euro, vpis prokurista, sprem. akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 5111099
Firma: IZOTERM-PLAMA d.o.o. pro
izvodnja izolacijskih izdelkov
Skrajšana firma: IZOTERM-PLAMA
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 1.052.787,51 EUR
Ustanovitelji: ASPRA poslovno svetovanje d.o.o., Blažičeva 11, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.052.787,51 EUR, ne
odgovarja, vstop: 26. 11. 2007; KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA LJUBLJANA,
Kolodvorska ulica 15, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 11. 2007; POLIURETANI-PLAMA, pro
izvodnja in predelava plastičnih mas, d.o.o.
Podgrad, Podgrad, 6244 PODGRAD, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 11.
2007; SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
RAZVOJ LJUBLJANA, Kotnikova 28, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 11. 2007; SLOVENSKI
ODŠKODNINSKI SKLAD LJUBLJANA,
Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 11.
2007; TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas, d.o.o. Podgrad,
Podgrad, 6244 PODGRAD, osnovni vložek:
0 SIT, ne odgovarja, izstop: 26. 11. 2007;
116 DELNIČARJEV PO SEZNAMU, 6244.,
osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop:
26. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PETEK GORAN, Vrh Zelj 22, 5280
IDRIJA, razrešitev: 9. 7. 2007; prokurist
HVALA DAMIJAN, Rožna ulica 14, 5282
CERKNO, razrešitev: 9. 7. 2007; prokurist
HVALA DAMIJAN, Rožna ulica 14, 5282
CERKNO, imenovanje: 9. 7. 2007, zastopa samostojno; direktor PETEK GORAN,
Vrh Zelj 22, 5280 IDRIJA, imenovanje: 9. 7.
2007, zastopa samostojno.
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
BATISTA IGOR, izstop 9. 7. 2007; član LUKANČIČ MOJCA, PREDSEDNICA, izstop
9. 7. 2007; član KRIŽMAN ORJANA, NAM.
PREDS., izstop 9. 7. 2007.
Skupščinski sklep: Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 9. 7.
2007.
Razno: Vpiše se preoblikovanje iz d.d. v
d.o.o. na podlagi sklepov z dne 9. 7. 2007.
Rg-32610/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02126 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa TERING – Tehnološki, investicijski in upravljalski inženiring, d.o.o. Izola, sedež: Strma pot
18, 6310 IZOLA, vpisanem pod vložno št.
1/00832/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prehod osnovnega kapitala in vložka
družbenika v euro, sprememba osebe pooblaščene za zastopanje, sprememba akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5330351
Osnovni kapital: 12.519 EUR
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Ustanovitelji: ZORKO ALOJZ, Strma pot
18, 6310 IZOLA, osnovni vložek: 12.519
EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 11. 1989.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZORKO ALOJZ, Strma pot 18, 6310
IZOLA, razrešitev: 21. 11. 2007, zastopa
brez omejitev; direktor ZORKO VESNA,
Strma pot 18, 6310 IZOLA, imenovanje:
21. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21. 11. 2007.
Rg-32613/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02117 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa SALON POHIŠTVA
SK, prodaja, posredništvo in svetovanje, d.o.o., sedež: Šmarska cesta 5 b,
6000 KOPER, vpisanem pod vložno št.
1/07241/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenika, prehod
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov
na euro, sprememba akta družbe s temile
podatki:
Matična številka: 2152592
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: KLUN ELDA, Pregara 67, 6272 GRAČIŠČE, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 21. 11.
2007; KLUN SEBASTJAN, Pregara 67,
6272 GRAČIŠČE, osnovni vložek: 8.763
EUR, ne odgovarja, vstop: 21. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 21. 11. 2007.
Rg-32618/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01854 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa ALFA HISTRIA, letalski prevozi in šolanje pilotov, d.o.o.,
sedež: Sečovlje 19, Aerodrom Portorož,
6333 SEČOVLJE, vpisanem pod vložno št.
1/01996/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba druženikov in sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5483697
Ustanovitelji: PERKOVIĆ PETAR, Čemernica b. št., VRGIN MOST, osnovni vložek: 3.107.035,60 SIT, ne odgovarja, izstop:
17. 7. 2001; BIVIC BORIVOJ, Runkova ulica 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.919.051,40 SIT, ne odgovarja, vstop:
25. 7. 1997; ALFA HISTRIA, letalski prevozi
in šolanje pilotov, d.o.o., Sečovlje 19, Aerodrom Portorož, 6320 PORTOROŽ, osnovni vložek: 1.553.517,80 SIT, ne odgovarja,
vstop: 17. 7. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 26. 11. 2007.
Rg-32749/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02139 z dne 28. 11.
2007 pri subjektu vpisa ENERGODIM, čiščenje in pregledovanje kurilnih in prezračevalnih naprav ter meritve dimnih
emisij, d.o.o., sedež: Rodik 6, 6240 KOZINA, vpisanem pod vložno št. 1/07713/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe družbenikov in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 2264650
Ustanovitelji: POZDEREC ŠTEFAN,
Rodik 6, 6240 KOZINA, osnovni vložek:
4.381,50 EUR, ne odgovarja, izstop: 22. 11.
2007; HALILOVIĆ ENES, Partizanska cesta
6, 1381 RAKEK, osnovni vložek: 4.381,50
EUR, ne odgovarja, vstop: 22. 11. 2007.
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Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 22. 11. 2007.
Rg-32751/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/02119 z dne 28. 11.
2007 pri subjektu vpisa T. IN J. pridobivanje in obdelava kamna d.o.o., sedež:
Povir 54 B, 6210 SEŽANA, vpisanem pod
vložno št. 1/07265/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 2159759
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor TAVČAR MIHA, Povir 62, 6210 SEŽANA, imenovanje: 20. 11. 2007.
Rg-33138/07
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s
sklepom Srg št. 2007/01214 z dne 30. 11.
2007 pod št. vložka 1/04868/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5871549
Firma: IMPERIAL PALACE – hotelirstvo d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Obala 45, 6320 PORTOROŽ
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: ISTRABENZ HOTELI PORTOROŽ, hotelirsto
in turizem, d.o.o., Obala 33, 6320 PORTOROŽ, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 26. 6. 2006.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

KRANJ
Rg-30380/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02329 z dne 6. 11.
2007 pri subjektu vpisa IMBBUS, Trgovina in ostalo d.o.o., sedež: Cankarjeva
21, 4290 TRŽIČ, vpisanem pod vložno št.
1/08014/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa sprememb v sodni register s
temile podatki:
Matična številka: 2159554
Sedež: Kalingerjeva ulica 7, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: BERNARD BRANKO, Ljub
ljanska cesta 17, 4260 BLED, osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
16. 5. 2007; IRŠEVIĆ NATAŠA, Cankarjeva cesta 21, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 14. 8.
2007; BOŽNAR ZDRAVKO, Podlubnik
159, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek:
4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 10.
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2005; GRAŠIČ KRISTJAN, Frankovo naselje 69, 4220 ŠKOFJA LOKA, osnovni vložek:
4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 14. 8.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist GRAŠIČ KRISTJAN, Frankovo naselje 69, 4220 ŠKOFJA LOKA, imenovanje:
24. 10. 2007; direktor BERNARD BRANKO,
Ljubljanska cesta 17, 4260 BLED, razrešitev: 16. 5. 2007, zastopa samostojno, neomejeno.
Skupščinski sklep: Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne 24. 10. 2007.
Rg-31373/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02427 z dne 15. 11.
2007 pri subjektu vpisa U-COM, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: PREBAČEVO
51 A, 4000 KRANJ, vpisanem pod vložno
št. 1/04344/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa prehoda osnov. kapitala in
osnov. vložka na euro, spr. družb. zaradi
prenosa poslov. deleža in spremembe pogodbe o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5877890
Osnovni kapital: 14.797,98 EUR
Ustanovitelji: UDOVIČ MAJDA, PREBAČEVO 51 A, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
1.182.070,80 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 11.
2007; UDOVIČ IVAN, PREBAČEVO 51 A,
4000 KRANJ, osnovni vložek: 1.182.070,80
SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 11. 2007; UDOVIČ ALEŠ, Prebačevo 51 A, 4000 KRANJ,
osnovni vložek: 9.865,32 EUR, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 2007; UDOVIČ KLEMEN,
PREBAČEVO 51 A, 4000 KRANJ, osnovni
vložek: 4.932,66 EUR, ne odgovarja, vstop:
21. 3. 1996.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor UDOVIČ IVAN, PREBAČEVO 51 A,
4000 KRANJ, razrešitev: 8. 11. 2007, zastopa brez omejitev; ostalo UDOVIČ MAJDA,
PREBAČEVO 51 A, 4000 KRANJ, razrešitev: 8. 11. 2007, namestnica direktorja zastopa brez omejitev; direktor UDOVIČ ALEŠ,
Prebačevo 51 A, 4000 KRANJ, imenovanje:
8. 11. 2007, zastopa samostojno, brez omejitev; prokurist UDOVIČ IVAN, Prebačevo 51
A, 4000 KRANJ, imenovanje: 8. 11. 2007,
zastopa samostojno.
Skupščinski sklep: Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne 8. 11. 2007.
Rg-31945/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02392 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa LEŠKI DOM, podjetje za inženiring in gradbeništvo, d.o.o.,
sedež: Železniška cesta 5, 4248 LESCE,
vpisanem pod vložno št. 1/08891/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa
spremembe sedeža, ustanoviteljev, oseb,
pooblaščenih za zastopanje in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2322994
Sedež: Bravničarjeva ulica 13, 1000
LJUBLJANA
Ustanovitelji: URBANIJA MIRO, Jelovškova ulica 7, 1241 KAMNIK, osnovni
vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, izstop:
12. 10. 2007; GANAMM d.o.o., družba za
investicijski inženiring, Bravničarjeva ulica 13, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor URBANIJA MIRO, Jelovškova ulica 7,
1241 KAMNIK, razrešitev: 26. 10. 2007, za-

stopa brez omejitev; prokurist PAPEŽ IVAN,
Vinterca 020, 1000 LJUBLJANA, razrešitev:
26. 10. 2007, zastopa posamično brez omejitev; direktor MUSIĆ ALEŠ, Malnarjeva ulica
51, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 10.
2007, zastopa neomejeno in posamično; zastopnik MUSIĆ NIKOLA, Prešernova cesta
4, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 26. 10.
2007, zastopa posamično; zastopnik MUSIĆ GOJKO, Cesta v Zgornji log 73, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 26. 10. 2007, zastopa posamično.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 10. 2007.
Rg-32070/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02440 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa ELECTRAS NOVA,
svetovanje, zastopanje in trgovina, d.o.o.,
sedež: Britof 271, 4000 KRANJ, vpisanem
pod vložno št. 1/08328/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpisa spremembe v
sodni register s temile podatki:
Matična številka: 2228076
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PODJED SABINA, Britof 271, 4000
KRANJ, razrešitev: 12. 11. 2007, zastopa
brez omejitev.
Rg-32071/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02438 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa BIROMATERIAL
trgovina za pisarniški material d.o.o., sedež: Alpska cesta 64, 4248 LESCE, vpisanem pod vložno št. 1/07884/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpisa spremembe v sodni register s temile podatki:
Matična številka: 1719831
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SCHARMANN RICHARD, Rosenstrasse
5, GUNSKIRCHEN, razrešitev: 15. 10. 2007,
zastopa samostojno (posamično) in brez
omejitev; direktor HEIGENHAUSER ALOIS,
Waidach 168, A-5421 ADNET, imenovanje:
15. 10. 2007, zastopa samostojno.
Rg-32078/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02280 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa BRAZDA, podjetje
za trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o. Poljšica,
sedež: POLJŠICA 6, 4244 PODNART, vpisanem pod vložno št. 1/01051/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpisa prehoda
osnovnega kapitala in osnovih vložkov na
euro, povečanja osnovnega kapitala in spr.
poslovnih deležv ter akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 5382122
Osnovni kapital: 338.942,31 EUR
Ustanovitelji: KALAN BOŠTJAN, POLJŠICA 6, 4244 PODNART, osnovni vložek:
10.432,31 EUR, ne odgovarja, vstop: 8. 4.
1992; KALAN BOŠTJAN, Poljšica 6, 4244
PODNART, osnovni vložek: 328.510 EUR,
ne odgovarja, vstop: 2. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 2. 11. 2007.
Rg-32595/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02527 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa V-PLUS, zasebno varovanje, posredništvo in storitve,
d.o.o., sedež: Senožeti 35, 4201 ZGORNJA BESNICA, vpisanem pod vložno št.
1/07971/00, vpisalo v sodni register tega
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sodišča: vpisa spremembe v sodni register s
temile podatki:
Matična številka: 2155214
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BALCOJKIĆ MIODRAG, Novi svet
16, 4220 ŠKOFJA LOKA, razrešitev: 16. 11.
2007, brez omejitev.
Rg-32609/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02187 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PREDOSLJE KRANJ, sedež: PREDOSLJE
17 A, 4000 KRANJ, vpisanem pod vložno
št. 1/00057/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpisa spremembe osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična številka: 5083222
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik BALDERMAN TOMAŽ, Rudija Papeža 1, 4000 KRANJ, razrešitev: 31. 7. 2007,
vršilec dolžnosti ravnatelja, zastopa neomejeno; ravnatelj BALDERMAN TOMAŽ, Rudija Papeža 1, 4000 KRANJ, imenovanje:
1. 8. 2007, zastopa neomejeno.
Rg-32735/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02566 z dne 28. 11.
2007 pri subjektu vpisa MAJOR, gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o., sedež:
Kokrški breg 3 A, 4000 KRANJ, vpisanem
pod vložno št. 1/09037/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa spremembe
oseb pooblaščenih za zastopanje in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2347857
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist LAH PETER, Černetova ulica 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 26. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 11. 2007.
Rg-32740/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02505 z dne 28. 11.
2007 pri subjektu vpisa SKS, proizvodnja
karoserijske opreme in strojev, d.o.o.,
Tržič, sedež: POD ŠIJO 9, 4290 TRŽIČ,
vpisanem pod vložno št. 1/00763/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpisa
spremembe sedeža, poslovnega naslova,
prehoda osnovnega kapitala in osnov. vložka na euro ter spremembe akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5376564
Sedež: Potarje 15, 4290 TRŽIČ
Osnovni kapital: 11.437,60 EUR
Ustanovitelji: SELIŠKAR VINKO, POD
ŠIJO 9, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek:
1.370.454 SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 9.
2003; SELIŠKAR IZTOK, POTARJE 15,
4290 TRŽIČ, osnovni vložek: 1.370.454
SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 9. 2007; SELIŠKAR IZTOK, Potarje 15, 4290 TRŽIČ,
osnovni vložek: 11.437,60 EUR, ne odgovarja, vstop: 6. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor SELIŠKAR VINKO, POD ŠIJO 9,
4290 TRŽIČ, razrešitev: 8. 9. 2003, zastopa
brez omejitev; direktor SELIŠKAR IZTOK,
Potarje 15, 4290 TRŽIČ, imenovanje: 6. 9.
2007, zastopa brez omejitev, samostojno.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 6. 9. 2007.
Rg-32919/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU je s
sklepom Srg št. 2007/02207 z dne 29. 11.

Št.

2007 pri subjektu vpisa TIKO, tržiško
podjetje industrijske kovinske opreme,
d.o.o., sedež: Loka 121, 4290 TRŽIČ, vpisanem pod vložno št. 1/00124/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpisa spremembe v sodni register s temile podatki:
Matična številka: 5015553
Ustanovitelji: EXOTERM Holding, d.d.,
Struževo 66, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
27.208.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 10.
2007; EXOTERM Holding, d.d., Struževo 66,
4000 KRANJ, osnovni vložek: 61.122.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 10. 2007; EXOTERM Holding, d.d., Struževo 66, 4000
KRANJ, osnovni vložek: 6.277.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 10. 2007; EXOTERM
Holding, d.d., Struževo 66, 4000 KRANJ,
osnovni vložek: 1.698.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 9. 10. 2007; IZOLACIJA KEPIC,
družba za izolacije in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Vopovlje 5 A, 4207 CERKLJE, osnovni vložek: 96.305.000 EUR, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 26. 10. 2007.
Razno: Na podlagi notarskega zapisa
Sporazuma o zavarovanju denarne terjatve
po 190. členu SPZ notarke Marjane Tičar
Bešter iz Škofje Loke z dne 9. 10. 2007, opr.
št. SV 1070/2007, se pri poslovnem deležu družbenika – družbe IZOLACIJA KEPIC,
družba za izolacije in zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., matična številka 1781626,
Vopovlje 5 A, Cerklje, v nominalni višini
96.305.000,00 SIT, vpiše zastavna pravica v višini 1.830.000,00 CHF, z obrestmi
6-mesečni LIBOR za CHF + 2.15% letno, z
zapadlostjo 4. 10. 2008, s prepovedjo odsvojitve in obremenitve ter zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, opr.
št. SV 1070/2007, v korist: DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d., Kolodvorska 9, 1000
Ljubljana, matična številka: 5349907

KRŠKO
Rg-31979/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2007/00529 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa FIANMA posredništvo, trgovina, gostinstvo in poslovne storitve d.o.o., sedež: Pod Pristavo
8, 8270 KRŠKO, vpisanem pod vložno št.
1/04552/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnikov s temile
podatki:
Matična številka: 5533325
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VRLJA BOJANA, Cesta 4. julija 62 a,
8270 KRŠKO, razrešitev: 21. 11. 2007, zastopa brez omejitev; prokurist VRLJA MIRO,
Pod Pristavo 8, 8270 KRŠKO, razrešitev:
21. 11. 2007; direktor VRLJA MIRO, Pod pristavo 8, 8270 KRŠKO, imenovanje: 21. 11.
2007, zastopa brez omejitev, samostojno.
Rg-32636/07
OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM je s
sklepom Srg št. 2007/00537 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa VIGRED predelava
lesa in trgovina Studenec d.o.o., sedež:
Studenec 31, 8293 STUDENEC, vpisanem
pod vložno št. 1/02654/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: prehoda osnovnega
kapitala iz SIT v EUR, čistopis akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5884845
Osnovni kapital: 340.754 EUR
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Ustanovitelji: JAKŠE BOŠTJAN, Studenec 31, 8293 STUDENEC, osnovni vložek:
340.754 EUR, ne odgovarja, vstop: 4. 4.
1992.
Skupščinski sklep: Vpiše se čistopis
akta o ustanovitvi z dne 20. 11. 2007.

LJUBLJANA
Rg-19255/06
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2006/06708 z dne 29. 6.
2006 pri subjektu vpisa EPIKA trgovina in
storitve d.o.o., sedež: Vurnikova ulica 2,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/44368/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba sedeža, družbenikov,
deležev, zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 2196298
Sedež: Blejska Dobrava 123 B, 4273
BLEJSKA DOBRAVA
Ustanovitelji: SINERGO storitve d.o.o.,
Vurnikova ulica 2, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 1. 6. 2006; JOVANOVIĆ VELJKO, Bul.S. Kovačevića 131, PODGORICA,
osnovni vložek: 1.071.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6. 2006; LAINOVIĆ VUKAJLO,
Dž. Vašingtona 3, BEOGRAD, osnovni vložek: 525.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
2006; MAŠOVIĆ DEJAN, Borovška cesta
35, 4280 KRANJSKA GORA, osnovni vložek: 504.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 1. 6.
2006.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠMID IGOR, Savsko naselje 55, 4280
KRANJSKA GORA, razrešitev: 1. 6. 2006,
zastopa posamično; direktor JOVANOVIĆ
VELJKO, Bul.S. Kovačevića 131, PODGORICA, imenovanje: 1. 6. 2006, zastopa
posamično; direktor LAINOVIĆ VUKAJLO,
Dž. Vašingtona 3, BEOGRAD, imenovanje:
1. 6. 2006, zastopa posamično; direktor MAŠOVIĆ DEJAN, Borovška cesta 35, 4280
KRANJSKA GORA, imenovanje: 1. 6. 2006,
zastopa posamično.
Rg-24174/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/01649 z dne 30. 8.
2007 pod št. vložka 1/34890/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1629778
Firma: ODSEV, Storitveno podjetje
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ul. Bratov Učakar 24, 1000
LJUBLJANA
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: GABER MOJCA, Gradnikova cesta 105, 4240
RADOVLJICA, osnovni vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 2001; GABER DARKO, Ul. bratov Učakar 34, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.050.000
SIT, ne odgovarja, vstop: 29. 5. 2001.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
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drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Rg-26408/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/07908 z dne 24. 9.
2007 pri subjektu vpisa CADCAM LAB,
Podjetje za računalništvo, projektiranje
design, proizvodnjo, zastopstvo in inženiring d.o.o., sedež: Tržaška 2, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/34955/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala
in osnovnega vložka na euro, sprememba
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 1646559
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: ŠIMUNEC ZLATKO, Matijašec 023, ZAGREB, osnovni vložek: 8.763
EUR, ne odgovarja, vstop: 5. 7. 2001.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 18. 6. 2007.
Rg-26661/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/09444 z dne
26. 9. 2007 pri subjektu vpisa MECOM
ELEMENTI, Podjetje za storitve, trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Stegne 23, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/24767/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: sprememba
družbenikov, vpis novih poslovnih deležev
in sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična številka: 5816513
Ustanovitelji: ISKRA ZAŠČITE d.o.o.,
Stegne 35, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 2.023,80 EUR, ne odgovarja, izstop:
16. 7. 2007; ISKRA ZAŠČITE d.o.o., Ljub
ljana, Stegne 35, Stegne 35, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 438,15 EUR, ne
odgovarja, izstop: 16. 7. 2007; MURKO
VLADIMIR, Štefanova ulica 12, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 2.023,80 EUR,
ne odgovarja, vstop: 16. 7. 2007; MURKO
VLADIMIR, Štefanova ulica 12, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 438,15 EUR, ne
odgovarja, vstop: 16. 7. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 16. 7. 2007.
Rg-26830/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/09686 z dne 27. 9.
2007 pri subjektu vpisa KARIBI, gostinstvo, d.o.o., sedež: Krojaška ulica 8,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/47220/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov, deležev,
zastopnikov in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična številka: 2303779
Ustanovitelji: ALBREHT SAŠA, Velika
Ligojna 38, 1360 VRHNIKA, osnovni vložek: 3.300 EUR, ne odgovarja, izstop: 30. 7.
2007; SLAK ALOJZIJ, Gunceljska cesta 14,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 3.450
EUR, ne odgovarja, izstop: 30. 7. 2007;
BABIČ MARJAN, Prešernova ulica 14 B,
1241 KAMNIK, osnovni vložek: 1.650 EUR,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 2007; MARKOV
ZORANČO, Ljubljanska cesta 81, 1230
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DOMŽALE, osnovni vložek: 5.850 EUR, ne
odgovarja, vstop: 30. 7. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SLAK ALOJZIJ, Gunceljska cesta 14,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 7. 2007,
zastopa posamično; direktor MARKOV ZORANČO, Ljubljanska cesta 81, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 30. 7. 2007; direktor BABIČ MARJAN, Prešernova ulica 14 B, 1241
KAMNIK, imenovanje: 30. 7. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 6. 8. 2007.
Rg-27247/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/09291 z dne 2. 10.
2007 pri subjektu vpisa MAT. PROJEKT
trgovina in storitve d.o.o., sedež: Tržaška
cesta 330, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/43725/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba firme,
skrajšane firme, poslovnega naslova, vpis
prehoda osnovnega kapitala in osnovnih
vložkov na euro, sprememba akta s temile
podatki:
Matična številka: 2182211
Firma: L-MAT trgovina in storitve
d.o.o.
Skrajšana firma: L-MAT d.o.o.
Sedež: Ižanska cesta 305, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 8.763,15 EUR
Ustanovitelji: KOTAR LUKA, Ižanska cesta 305, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
8.763,15 EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 1.
2006.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 27. 7. 2007.
Rg-27831/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11265 z dne 8. 10.
2007 pri subjektu vpisa FUTURE ART
studio za arhitekturno, grafično in web
oblikovanje d.o.o., sedež: Dunajska cesta 161, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/36173/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba poslovnega
naslova s temile podatki:
Matična številka: 1715267
Sedež: Barjanska cesta 70, 1000 LJUB
LJANA
Rg-30260/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11267 z dne 5. 11.
2007 pri subjektu vpisa AGENS PLUS trgovsko podjetje d.o.o., sedež: Kersnikova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/47464/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis spremembe
firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, zastopnika, akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 2294591
Firma: GALENARO, proizvodnja stojal
za nože in drugih izdelkov iz lesa d.o.o.
Skrajšana firma: GALENARO d.o.o.
Sedež: Batuje 073C, 5262 ČRNIČE
Ustanovitelji: NOVA FIRMA ustanavljanje
in prodaja gospodarskih družb d.o.o., Kersnikova ulica 3, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, izstop:
19. 9. 2007; COTIČ TANJA, Batuje 073, Batuje, 5262 ČRNIČE, osnovni vložek: 7.500
EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor AVBELJ URŠKA, Linhartova cesta 60,

1000 LJUBLJANA, razrešitev: 19. 9. 2007;
direktor COTIČ ROBERT, Batuje 073C,
5262 ČRNIČE, imenovanje: 19. 9. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 19. 9. 2007.
Rg-30270/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/09642 z dne 5. 11.
2007 pri subjektu vpisa SPL DP Poslovno
in podjetniško svetovanje d.o.o., sedež:
Frankopanska 18/A, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/30202/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis družbenikov, deležev in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična številka: 1273094
Ustanovitelji: LOC PAVEL, Za Mošenikom 10, 4290 TRŽIČ, osnovni vložek:
42.213,32 EUR, ne odgovarja, izstop: 23. 5.
2007; PRHAJ TOMAŽ, Ponikve 96, 1312
VIDEM-DOBREPOLJE, osnovni vložek:
42.275,91 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 3.
2007; PADAR IVA, Ciril Metodov trg 20,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 1.502,25
EUR, ne odgovarja, izstop: 23. 5. 2007; SPL
d.d., Frankopanska 18/a, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 1.502,25 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 5. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 16. 10. 2007.
Rg-30658/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13055 z dne 8. 11.
2007 pri subjektu vpisa OPOJNOST, trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Brnčičeva
ulica 41 C, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/44661/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba družbenikov, zastopnikov, družbene pogodbe in vpis
prehoda osnovnega kapitala in osnovnih
vložkov na euro s temile podatki:
Matična številka: 2214105
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: BULAT VLADIMIR, Milentija Popovića 17, BEOGRAD, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 10.
2007; ORNIK PRIMOŽ, Partizanska cesta 9,
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH,
osnovni vložek: 4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 2007; MARN IGOR, Kočevska cesta 21, 1291 ŠKOFLJICA, osnovni
vložek: 4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop:
13. 6. 2006.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist BULAT VLADIMIR, Milentija Popovića
17, BEOGRAD, razrešitev: 18. 10. 2007;
prokurist ORNIK PRIMOŽ, Partizanska cesta 9, 2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH, imenovanje: 18. 10. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 18. 10. 2007.
Rg-30779/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13387 z dne 9. 11.
2007 pri subjektu vpisa UNIVERZA V LJUB
LJANI, EKONOMSKA FAKULTETA, sedež:
Kardeljeva ploščad 17, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01566/05, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 1626922
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik HROVATIN NEVENKA, Krivec 2,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 9. 2007,
zastopa kot prodekan.
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Rg-30967/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12143 z dne 12. 11.
2007 pri subjektu vpisa EUROFIT družba za storitve, posredništvo in trgovino
d.o.o., sedež: Selo pri Radohovi vasi 1,
1296 ŠENTVID PRI STIČNI, vpisanem pod
vložno št. 1/46179/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega
kapitala in osnovnih vložkov na euro, sprememba zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična številka: 2168642
Osnovni kapital: 2.815.435 EUR
Ustanovitelji: ODLAZEK MARTIN, Selo
pri Radohovi vasi 1, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI, osnovni vložek: 14.605,24 EUR,
ne odgovarja, vstop: 25. 4. 2006; ODLAZEK
MARTIN, Selo pri Radohovi vasi 1, 1296
ŠENTVID PRI STIČNI, osnovni vložek:
2.575.594,96 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 6. 2006; ODLAZEK GAŠPER, Pod Gričem 10, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 225.234,80 EUR, ne odgovarja, vstop:
27. 12. 2006.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ODLAZEK MARTIN, Selo pri Radohovi vasi 1, 1296 ŠENTVID PRI STIČNI, imenovanje: 27. 9. 2007, zastopa samostojno.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 27. 9. 2007.
Rg-31094/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/12317 z dne
13. 11. 2007 pri subjektu vpisa ASGUN trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta 133, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/39650/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka
na euro ter sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 1957040
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: MICROTRADE S. ar.l.,
3 rue des Foyers, LUXEMBOURG, osnovni
vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 17. 9. 2007.
Rg-31197/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13652 z dne 14. 11.
2007 pri subjektu vpisa CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ
oziroma v angleškem jeziku Centre fot
International Cooperation and Development, sedež: Kardeljeva pl. 1, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/01414/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 5051711
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
zastopnik KOPŠE MOJCA, Rožičeva 1a,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 15. 10. 2007,
zastopa kot v.d. direktorja; zastopnik JEŽ
GAŠPER, Borštnikova 97, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 16. 10. 2007, zastopa kot v.d.
direktorja.
Rg-31513/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12632 z dne 16. 11.
2007 pri subjektu vpisa IZOLACIJA ZORMAN, podjetje za inženiring, gradbeništvo, posredovanje in trgovino d.o.o.,

Št.

sedež: Ulica Josipa Ogrinca 2, 1241 KAMNIK, vpisanem pod vložno št. 1/08735/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis
spremembe naslova drubenika in naslova
zastopnika, družbene pogodbe in vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro s temile podatki:
Matična številka: 5422337
Osnovni kapital: 9.990 EUR
Ustanovitelji: ZORMAN FRANČIŠKA,
Podgorje 29 F, 1240 KAMNIK, osnovni
vložek: 650,35 EUR, ne odgovarja, vstop:
30. 8. 1990; ZORMAN EMIL, Ul. Josipa
Ogrinca 2, 1240 KAMNIK, osnovni vložek:
348,65 EUR, ne odgovarja, vstop: 30. 8.
1990; IZOLACIJA ZORMAN d.o.o., Ulica
Josipa Ogrinca 2, 1241 KAMNIK, osnovni
vložek: 8.991 EUR, ne odgovarja, vstop:
21. 10. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZORMAN FRANČIŠKA, Ul. Josipa
Ogrinca 2, 1240 KAMNIK, razrešitev: 18. 10.
2007, predstavlja in zastopa neomejeno v
okviru dejavnosti družbe; zastopnik ZORMAN EMIL, Ul. Josipa Ogrinca 2, 1240 KAMNIK, razrešitev: 18. 10. 2007, namestnik
direktorja, je pooblaščen za zastopanje v
mejah poslov, ki jih opravlja, za sklepanje
pogodb pa v mejah določenih za direktorja;
direktor ZORMAN EMIL, Ul. Josipa Ogrinca
2, 1240 KAMNIK, imenovanje: 18. 10. 2007,
zastopa samostojno.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 18. 10. 2007.
Rg-31729/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14119 z dne 20. 11.
2007 pri subjektu vpisa GALENARO, pro
izvodnja stojal za nože in drugih izdelkov iz lesa d.o.o., sedež: Batuje 073C,
5262 ČRNIČE, vpisanem pod vložno št.
1/47464/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: dopolnilni sklep k Srg 11267/2007
– sprememba naslova družbenice s temile
podatki:
Matična številka: 2294591
Ustanovitelji: COTIČ TANJA, Batuje 073
c, Batuje, 5262 ČRNIČE, osnovni vložek:
7.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 9.
2007.
Rg-31734/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13908 z dne 20. 11.
2007 pri subjektu vpisa IHLE pnevmatike, d.o.o., sedež: Dravska ulica 10, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/40309/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnikov s temile
podatki:
Matična številka: 1991272
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MILIUS MARC-ANDREAS, Ahornweg
9, BARSINGSHAUSEN, razrešitev: 27. 4.
2007; direktor BOHNE FABIAN, Quettigstrasse 21, BADEN-BADEN, imenovanje:
27. 4. 2007.
Rg-31886/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14120 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa JOLLY podjetje za
trgovinsko in grafično dejavnost ter poslovne storitve d.o.o. Ljubljana, sedež:
Gradnikove brigade 8, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/06666/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: dopolnilni sklep Srg 13173/2007 – sprememba
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poslovnega naslova, naslov družbenika in
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5368383
Sedež: Ulica Gradnikove brigade 8,
1000 LJUBLJANA
Ustanovitelji: JOLLY d.o.o., Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 8, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 6.221,72 EUR, ne
odgovarja, vstop: 13. 12. 2004; VREČAR
JOLANDA, Zabretova ulica 15 A, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 1.270,64 EUR, ne
odgovarja, vstop: 18. 4. 1990; VREČAR BOŠTJAN, Komenskega ulica 42, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 1.270,64 EUR, ne
odgovarja, vstop: 16. 5. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VREČAR JOLANDA, Zabretova ulica 15 A, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
13. 12. 2004, zastopa samostojno.
Rg-31902/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13480 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., sedež:
Verovškova 70, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/01757/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka na
euro ter sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 5226406
Osnovni kapital: 57.602.057 EUR
Ustanovitelji: JAVNI HOLDING LJUB
LJANA, D.O.O., DRUŽBA ZA izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, Dalmatinova 1, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 57.602.057
EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1994.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 18. 10. 2007.
Rg-31921/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11405 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa LITOSTROJ E.I.,
podjetje za izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o., sedež: Litostrojska cesta 50, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/29128/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis predkupne pravice na poslovnem deležu s temile
podatki:
Matična številka: 1124609
Razno: Na podlagi Sporazuma o zastavitvi poslovnih deležev v družbi LITOSTROJ
E.I. d.o.o. z dne 6. 7. 2007 se v korist družbe CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, C
Marežganskega upora 2, Koper, matična
številka 5040302, vpiše predkupna pravica
na poslovnem deležu v nominalnem znesku 9.525.653,74 EUR družbenika CIMOS
ELIN d.o.o., Litostrojska cesta 50, Ljubljana,
ki predstavlja 48,68% osnovnega kapitala
družbe, v trajanju 5 let.
Rg-31989/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14190 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa ALEMAT SELITVE
IN PREVOZI d.o.o., sedež: Dunajska 347,
1231 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/34529/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba tipa zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 1614053
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
družbenik REGVAT ALEŠ, Dunajska 347,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 1. 11. 2007;
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direktor REGVAT ALEŠ, Dunajska 347, 1000
LJUBLJANA, imenovanje: 1. 11. 2007.
Rg-31991/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13957 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa ATLAS COPCO,
prodaja in servis d.d., sedež: Dunajska
159, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/38868/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba podatkov
za zastopnika in članov nadzornega sveta s
temile podatki:
Matična številka: 1853805
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor PRAZNIK RAJMUND, Kotlje 134,
2394 KOTLJE, razrešitev: 26. 4. 2007; izvršni direktor PRAZNIK RAJMUND, Kotlje
134, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM, imenovanje: 26. 4. 2007, zastopa samostojno.
ORGANI NADZORA upravni odbor predsednik HENDRICKX LUC G.A.M. C, vstop
26. 4. 2007; namestnik DUCA PAOLO MARIO, vstop 26. 4. 2007; član PRAZNIK RAJMUND, vstop 26. 4. 2007.
Rg-31995/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13901 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa AVTOIMPEX podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o., Ljub
ljana, sedež: Celovška cesta 252, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/01498/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis zastavne pravice s temile
podatki:
Matična številka: 5004039
Razno: Na podlagi notarskega zapisa
posojilne pogodbe in sporazuma o ustanovitvi zastavne pravice na deležu družbenika,
opr. št. SV-2205/07 z dne 13. 11. 2007, se
pri poslovnem deležu do celote last zastavitelja Tomaža Rusa vpiše zastavna pravica
za znesek 10.500,00 EUR, s pogodbeno
obrestno mero 4% letno ter rokom zapadlosti 1. 7. 2008, ter zakonitimi zamudnimi
obrestmi ter drugimi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih Lenart Skok kot upnik
imel z uveljavljanjem vračila denarne terjatve, vse v korist upnika Lenart Skok, Židovska steza 2, Ljubljana.
Rg-31999/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13759 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., sedež:
Verovškova 70, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/01757/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5226406
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 11. 2007.
Rg-32001/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13653 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa GPG GRADBENA
OPERATIVA, gradbeno podjetje, d.o.o.,
sedež: Vevška cesta 52, 1260 LJUB
LJANA-POLJE, vpisanem pod vložno št.
1/39075/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 1899821
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SEFEROVIĆ FIKRET, Preloška cesta
10 B, 1230 DOMŽALE, razrešitev: 30. 9.
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2007; direktor KARAJIĆ HASAN, Preska
10, 1290 GROSUPLJE, imenovanje: 1. 10.
2007.
Rg-32002/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13649 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa ELGO – LINE pro
izvodno podjetje d.o.o., sedež: Podskrajnik 34, 1380 CERKNICA, vpisanem pod
vložno št. 1/04431/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro,
združitev poslovnih deležev ter sprememba
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5323452
Osnovni kapital: 33.058 EUR
Ustanovitelji: GORNIK IGOR, Grahovo 116, 1384 GRAHOVO, osnovni vložek:
13.223,20 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 12.
1989; GORNIK IGOR, Grahovo 116, 1384
GRAHOVO, osnovni vložek: 2.535.040 SIT,
ne odgovarja, izstop: 5. 11. 2007; LEVAR
MIROSLAV, Grahovo 70, 1384 GRAHOVO, osnovni vložek: 19.834,80 EUR, ne
odgovarja, vstop: 29. 12. 1989; LEVAR MIROSLAV, Grahovo 70, 1384 GRAHOVO,
osnovni vložek: 3.802.560 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 5. 11. 2007.
Rg-32008/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13510 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa BAUMAX trgovska
družba d.o.o., Ljubljana, sedež: Šmartinska 152 g, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/24799/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5754500
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist VEBLE BORIS, Šentiljska cesta 173,
2000 MARIBOR, imenovanje: 10. 9. 2007,
zastopa skupno s še enim prokuristom ali
skupno še z enim direktorjem.
Rg-32011/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13497 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljub
ljana, sedež: Gradnikove brigade 11,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/20856/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in sprememba statuta s
temile podatki:
Matična številka: 5698235
Osnovni kapital: 800.000 EUR
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 26. 10. 2007. Vpiše se sklep skupščine z dne 26. 10. 2007 o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sicer
prenesenega čistega dobička z 667.668,17
EUR za 132.331,83 EUR na 800.000,00
EUR. Povečanje se izvede brez izdaje novih delnic, tako da ostane število delnic
80.000.
Rg-32013/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13486 z dne
22. 11. 2007 pri subjektu vpisa OSNOVNA
ŠOLA FRANCA ROZMANA – STANETA,
sedež: Prušnikova ulica 85, 1210 LJUB
LJANA-ŠENTVID, vpisanem pod vložno št.
1/01103/00, vpisalo v sodni register tega

sodišča: sprememba zastopnikov s temile
podatki:
Matična številka: 5086701
Osebe, pooblaščene za zastopanje: ravnatelj ZAJELŠNIK MATJAŽ, Ljubljanska cesta 21, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI, razrešitev: 30. 9. 2007; zastopnik STARAŠINIČ
BOŽO, Kersnikova cesta 1, 1290 GROSUPLJE, imenovanje: 1. 10. 2007, zastopa kot
v.d. ravnatelja; zastopnik VIRANT PAVEL,
Ižanska 116/A, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 1. 10. 2007, zastopa kot pomočnik
ravnatelja.
Rg-32017/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13478 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET,
d.o.o., sedež: Celovška cesta 160, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/09817/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala
in osnovnih vložkov na euro, sprememba
akta s temile podatki:
Matična številka: 5222966
Osnovni kapital: 17.155.600 EUR
Ustanovitelji: JAVNI HOLDING LJUB
LJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvoj. nalog na področju gospodarskih javnih služb, Dalmatinova 1, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 17.155.600
EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 5. 1994.
Skupščinski sklep: Sprememba o ustanovitvi družbe z dne 18. 10. 2007.
Rg-32020/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13474 z dne
22. 11. 2007 pri subjektu vpisa VING inženiring, proizvodnja, trgovina d.o.o.
Ljubljana, sedež: Podlimbarskega 21,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/10676/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov na euro, naslova družbenika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5449090
Osnovni kapital: 37.689,86 EUR
Ustanovitelji: VILHAR MIROSLAV, Podlimbarskega 21, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 37.689,86 EUR, ne odgovarja,
vstop: 11. 12. 1990.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovnitvi z dne 29. 10. 2007.
Rg-32022/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13410 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa DELO časopisno in
založniško podjetje d.d., Ljubljana, sedež:
Dunajska 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/11859/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5096049
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds. uprave SLIVNIK DANILO, Rožna
dolina c. IV/44, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 22. 10. 2007; preds. uprave PUHAN
PETER, Ulica Alme Karlinove 22, 3000 CELJE, imenovanje: 22. 10. 2007, zastopa samostojno.
Rg-32027/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13000 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa HYDRO PLAN
Inženiring d.o.o., sedež: Tbilisijska 89,
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1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/03464/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala
in osnovnih vložkov na euro, sprememba
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5313295
Osnovni kapital: 20.864,63 EUR
Ustanovitelji: PERŠIN ANKA, Cesta v
Zgornji log 58, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 20.864,63 EUR, ne odgovarja,
vstop: 11. 1. 1990.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8. 10. 2007.
Rg-32033/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12322 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa SALOMON 2000,
Trgovsko proizvodno podjetje d.o.o.
Ljubljana, sedež: Cesta 24. junija 23,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/03891/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov, vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro, sprememba družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5325277
Osnovni kapital: 412.489 EUR
Ustanovitelji: GALOP d.o.o. Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, osnovni vložek: 8.000.162,40 SIT, ne
odgovarja, izstop: 22. 6. 2007; SET podjetje
za usposabljanje invalidov d.d., Vevška cesta 52, 1260 LJUBLJANA – POLJE, osnovni
vložek: 33.384,09 EUR, ne odgovarja, vstop:
22. 6. 2007; ALGAS, d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, Nadgorica, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 33.384,09 EUR, ne odgovarja, vstop: 17. 5. 1994; SALOMON d.o.o.
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 312.336,72 EUR,
ne odgovarja, vstop: 2. 3. 2007; SKOK d.o.o.,
Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE, osnovni vložek: 33.384,09 EUR, ne
odgovarja, vstop: 17. 5. 1994.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 16. 11. 2007.
Rg-32034/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12308 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa QSI Mednarodna
Šola Ljubljana, sedež: Dolgi most 6a,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/31019/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova in
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 1313835
Sedež: Dolgi Most 6A, 1000 LJUB
LJANA
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MOSHER GLENN HOWARD, Mountain Home Elmore, IDAHO, razrešitev: 1. 9.
2007; direktor MINER STEVEN JAMES,
2425 9 TH AVENUE, CASTLEGAR, imenovanje: 1. 9. 2007.
Rg-32040/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11542 z dne 22. 11.
2007 pod št. vložka 1/20823/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5701325
Firma: BETECOM trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Št.

Sedež: Smlednik 60 a, 1216 SMLED
NIK
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: TURNŠEK BOGDAN, Smlednik 60a, 1216 SMLEDNIK, osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 30. 12. 1992; TURNŠEK
SANDRA, Smlednik 60a, 1216 SMLEDNIK,
osnovni vložek: 1.050.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Rg-32188/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13931 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES
NATURA družba za energetiko in ekologijo, d.o.o., sedež: Dunajska cesta 22,
1511 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/44842/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova
in sprememba naslova družbenika s temile
podatki:
Matična številka: 2228530
Sedež: Plemljeva ulica 8, 1210 LJUB
LJANA – ŠENTVID
Ustanovitelji:
SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o., Plemljeva ulica 8, 1210
LJUBLJANA – ŠENTVID, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 3. 7.
2006.
Rg-32189/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13930 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa SLOVENIJALES
TRGOVINA d.o.o., sedež: Dunajska cesta
22, 1511 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/13565/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba poslovnega naslova s temile podatki:
Matična številka: 5526671
Sedež: Plemljeva ulica 8, 1210 LJUB
LJANA – ŠENTVID
Rg-32195/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13657 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa INPRO 22, podjetje
za inženiring in projektiranje, d.o.o., sedež: Parmova ulica 41, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/44234/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osn. kapitala in osn. vložkov na euro,
sprememba družbenika, deležev, zastopnika, naslova družb. in zast. ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2197162
Osnovni kapital: 102.082 EUR
Ustanovitelji: VUKOVIĆ SAVA, Trebušakova ulica 6, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 22.363.047 SIT, ne odgovarja, izstop: 30. 10. 2007; KECOJEVIĆ NENAD,
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Archinetova ulica 13, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 51.041 EUR, ne odgovarja,
vstop: 14. 4. 2006; POVHE IGOR, Čopova
ulica 4, 1233 DOB, osnovni vložek: 51.041
EUR, ne odgovarja, vstop: 14. 4. 2006.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VUKOVIĆ SAVA, Trebušakova ulica
6, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 30. 10.
2007, zastopa skupaj z drugima direktorjema; direktor KECOJEVIĆ NENAD, Archinetova ulica 13, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 9. 2006, zastopa skupaj z drugim
direktorjem; direktor POVHE IGOR, Čopova
ulica 4, 1233 DOB, imenovanje: 6. 9. 2006,
zastopa skupaj z drugim direktorjem.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 30. 10. 2007.
Rg-32200/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13331 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica, sedež: Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 CERKNICA,
vpisanem pod vložno št. 1/00108/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba
poslovnega naslova s temile podatki:
Matična številka: 5066271
Sedež: Podskrajnik 16 b, 1380 CERKNICA
Rg-32206/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13316 z dne
23. 11. 2007 pri subjektu vpisa SI SPLET,
informacijske tehnologije, d.o.o., Ljub
ljana, sedež: Dolenjska cesta 76, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/34246/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova s
temile podatki:
Matična številka: 1593765
Sedež: Dolenjska cesta 138, 1000
LJUBLJANA
Rg-32213/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/12995 z dne
23. 11. 2007 pri subjektu vpisa JEŽEK gostinstvo, trgovina in turizem Ljubljana,
d.o.o., sedež: Podutiška cesta 56, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/06621/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala
in osnovnih vložkov na euro, sprememba
družbenikov, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5366453
Osnovni kapital: 16.691,70 EUR
Ustanovitelji: JEŽ MIRA, Podutiška cesta 56, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
3.800.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 10. 9.
2007; JEŽEK D.O.O., Podutiška c. 56, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 834,58 EUR,
ne odgovarja, vstop: 14. 6. 2001; VOLK
METKA, Ulica 28. maja 7, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 7.928,56 EUR, ne
odgovarja, vstop: 10. 9. 2007; MRZLJAK
VINKO, Ulica 28. maja 7, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 7.928,56 EUR, ne odgovarja, vstop: 10. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor JEŽ MIRA, Podutiška cesta 56, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 15. 10. 2007, zastopa brez omejitev; direktor VOLK METKA,
Ulica 28. maja 7, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 15. 10. 2007, zastopa posamično.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 15. 10. 2007.
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Rg-32360/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13734 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa VILAZORA trgovina
in storitve d.o.o., sedež: Miklošičeva ulica
2 B, 1230 DOMŽALE, vpisanem pod vložno
št. 1/42853/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov na euro, sprememba naslova družbenika in zastopnika in sprememba akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2024870
Osnovni kapital: 8.763,14 EUR
Ustanovitelji: MIRČEVSKA MILENA, Miklošičeva ulica 2B, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek: 8.763,14 EUR, ne odgovarja,
vstop: 5. 10. 2004.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MIRČEVSKA MILENA, Miklošičeva
ulica 2B, 1230 DOMŽALE, imenovanje:
5. 10. 2004.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23. 7. 2007.
Rg-32371/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13530 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa MAŠ N.A. d.o.o.,
Proizvodno in trgovsko podjetje Medvode, sedež: Verje 15/d, 1215 MEDVODE,
vpisanem pod vložno št. 1/24049/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka na euro, sprememba zastopnika, akta o
ustanovitvi in vpis načina zastopanja s temile podatki:
Matična številka: 5777275
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: ŠPILAK MARIJA, Verje
15/d, 1215 MEDVODE, osnovni vložek:
8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 6.
1993.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠPILAK MARIJA, Verje 15/d, 1215
MEDVODE, imenovanje: 16. 7. 1993, zastopa samostojno; direktor JOVANOVIĆ ANA,
Ulica Matije Tomca 4, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 24. 9. 2007, zastopa samostojno.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustnaovitvi družbe z dne 30. 10. 2007.
Rg-32376/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13408 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa GOLDEN NEO-LIFE
DIAMITE INTERNATIONAL Trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Šmartinska 152,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/19082/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 5622387
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 25. 10. 2007.
Rg-32384/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13257 z dne
26. 11. 2007 pri subjektu vpisa OLMA
TRADE d.o.o., družba pooblaščenka za
upravljanje, sedež: Poljska pot 2, 1001
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/29869/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 1216384
Ustanovitelji: GORJANC UROŠ, Smledniška 15 a, 4000 KRANJ, osnovni vložek: 7.399.000 SIT, ne odgovarja, izstop:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

28. 3. 2007; JASON, d.o.o., svetovanje in
storitve, Smledniška 15 A, 4000 KRANJ,
osnovni vložek: 7.399.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 28. 3. 2007; JASON D.O.O.,
Smledniška c. 15 a, 4000 KRANJ, osnovni
vložek: 9.071.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
9. 10. 2007; JASON NALOŽBE investiranje
in svetovanje d.o.o., Smledniška 15 A, 4000
KRANJ, osnovni vložek: 9.071.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 9. 10. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 24. 10. 2007.
Rg-32385/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13162 z dne 23. 11.
2007 pri subjektu vpisa APS LOGISTIKA
prevozi d.o.o., sedež: Dunajska cesta 91,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/30938/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, skrajšane firme, zastopnika in akta o ustanovitvi ter vpis
prehoda osnovnega kapitala in osnovnega
vložka na euro s temile podatki:
Matična številka: 1319043
Firma: APS LOGISTIKA IN GRADNJE
podjetje za prevozništvo in gradnje
d.o.o.
Skrajšana firma: APS LOGISTIKA IN
GRADNJE d.o.o.
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: GORIČANEC PETER, Puhova ulica 12, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop:
6. 4. 2006.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VRANIĆ SANIEL, Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
23. 10. 2007, zastopa posamično; direktor
GORIČANEC PETER, Puhova ulica 12,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 4. 2006,
zastopa posamično.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 23. 10. 2007.
Rg-32397/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12572 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa M. COM, družba
za storitve, d.o.o., sedež: Dunajska cesta
107, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/44356/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka na euro, sprememba akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2197880
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d., Dunajska cesta 107, 1000
LJUBLJANA, osnovni vložek: 8.763 EUR,
ne odgovarja, vstop: 19. 4. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 10. 2007.
Rg-32400/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12552 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa TECHNOMEDICA
tehnologija in medicina d.o.o., sedež: Poljanska cesta 6, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/17870/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka na
euro in sprememba akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5632005
Osnovni kapital: 8.763,14 EUR
Ustanovitelji: KRUŠIČ JOŽKO, Mestni
trg 7, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:

8.763,14 EUR, ne odgovarja, vstop: 26. 11.
1996.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 10. 2007.
Rg-32412/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11785 z dne 26. 11.
2007 pri subjektu vpisa PALMA CENTER,
PALMA IN DRUGI svetovanje in zastopanje d.n.o., sedež: Glavni trg 23, 1240 KAMNIK, vpisanem pod vložno št. 1/45144/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba firme, skrajšane firme in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2236192
Firma: PALMA IN DRUGI svetovanje in
zastopanje d.n.o.
Skrajšana firma: PALMA IN DRUGI
d.n.o.
Sedež: Jarčeva ulica 15, 1230 DOMŽALE
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 20. 9. 2007.
Rg-32536/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13773 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa VESTIS trgovina
in storitve d.o.o., sedež: Vurnikova ulica
2, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/48241/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba poslovnega naslova,
družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2345498
Sedež: Dolenjska cesta 11, 1000 LJUB
LJANA
Ustanovitelji: SINERGO storitve d.o.o.,
Vurnikova ulica 2, 1000 LJUBLJANA,
osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja,
izstop: 9. 11. 2007; GLOGOVŠEK FRANC,
Mihalovec 59, 8257 DOBOVA, osnovni vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ŠMID IGOR, Savsko naselje 55,
4280 KRANJSKA GORA, razrešitev: 9. 11.
2007; direktor GLOGOVŠEK FRANC, Mihalovec 59, 8257 DOBOVA, imenovanje:
9. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 9. 11. 2007.
Rg-32538/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13765 z dne
27. 11. 2007 pri subjektu vpisa GRADBINKO gradbeništvo in prevozi d.o.o., sedež: Podskrajnik 18, 1380 CERKNICA,
vpisanem pod vložno št. 1/30241/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba
osnovnega kapitala, družbenikov, deležev
družbene pogodbe, vpis prehoda OK in OV
na euro, vpis novega posl. deleža in prenos
podjetja s temile podatki:
Matična številka: 1254383
Osnovni kapital: 102.500 EUR
Ustanovitelji: INTIHAR MARJAN, Stara cesta 10, 1381 RAKEK, osnovni vložek:
6.190,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 12.
1997; INTIHAR HELENA, Podskrajnik 18 A,
1380 CERKNICA, osnovni vložek: 6.190,50
EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 1997; INTIHAR FRANČIŠKA, Stara cesta 10, 1381
RAKEK, osnovni vložek: 90.119 EUR, ne
odgovarja, vstop: 6. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 6. 11. 2007.
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Razno: Prenos podjetja Usluge s težko gradbeno mehanizacijo Frančiška Intihar s.p. Stara cesta 10, Rakek na podlagi pogodbe o prenosu podjetja opr. št.
SV 1079/07 z dne 6. 11. 2007.
Rg-32540/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13761 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET,
d.o.o., sedež: Celovška cesta 160, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/09817/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 5222966
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 7. 11. 2007.
Rg-32545/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13706 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
GROSUPLJE, sedež: Partizanska cesta
5, 1290 GROSUPLJE, vpisanem pod vložno št. 1/14816/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba tipa zastopnika s
temile podatki:
Matična številka: 5559715
Osebe, pooblaščene za zastopanje: zastopnik TELIČ ZAVAŠNIK DEAN, Kovačičeva cesta 5, 1290 GROSUPLJE, razrešitev:
1. 9. 2007, zastopa kot v.d. ravnatelj; ravnatelj TELIČ ZAVAŠNIK DEAN, Kovačičeva
cesta 5, 1290 GROSUPLJE, imenovanje:
1. 9. 2007.
Rg-32552/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13484 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., sedež: Litijska cesta 263,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/07356/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala na
euro, vpis delnic, sprememba članov nazdornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična številka: 5015227
Osnovni kapital: 1.451.410,20 EUR
Število kosovnih delnic: 348.060
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
SLAK SLAVKO, izstop 23. 8. 2007; član
PAVLICA MILOŠ, izstop 23. 8. 2007; član
DAKIĆ JADRANKA, vstop 23. 8. 2007; član
BUTINA VASJA, vstop 23. 8. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 23. 8. 2007.
Rg-32558/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13336 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa ESKONT računovodske storitve d.o.o., sedež: Letališka
cesta 3 C, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/37697/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na euro
ter sprememba družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična številka: 1814664
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: SLADIČ BORUT, Strojeva
ulica 26, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 20. 3.
2003; BESLIČ BOJAN, Neubergerjeva ulica 24, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
2003.
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Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 24. 10. 2007.
Rg-32560/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13137 z dne 27. 11.
2007 pri subjektu vpisa SINTAL FIVA fizično varovanje, d.d., sedež: Litostrojska
cesta 38, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/20138/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpis sklepa o prenosu delnic, vpis prehoda osnovnega kapitala
na euro, vpis delnic in sprememba statuta s
temile podatki:
Matična številka: 5672325
Osnovni kapital: 29.043,57 EUR
Število kosovnih delnic: 174
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 9. 7. 2007. Vpiše se sklep skupščine z
dne 17. 9. 2007 o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in
storitve, d.d. za primerno denarno odpravnino v višini 640 EUR za delnico.
Rg-32675/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14542 z dne 28. 11.
2007 pri subjektu vpisa CHEMTRADE
d.o.o., Podjetje za mednarodno in notranjo trgovino, Ljubljana, sedež: Peričeva
5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/25879/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: dopolnilni sklep k Srg 1765/2002
– izbris zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5872111
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist TOMŠIČ TANJA, Reboljeva 16, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 19. 2. 2000.
Rg-32699/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13746 z dne 28. 11.
2007 pri subjektu vpisa GK, gradbeništvo
in projektiranje, d.o.o., sedež: Dimičeva
ulica 16, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/43544/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega
kapitala in osnovnih vložkov na euro, vpis
lastnega poslovnega deleža, sprememba
družbenikov, zastopnikov in družbene p. s
temile podatki:
Matična številka: 2171228
Osnovni kapital: 12.519 EUR
Ustanovitelji: PIRC MATJAŽ, Topniška
ulica 21, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 10. 10.
2007; IVIĆ MARIO, Ljubljanska cesta 30 A,
1295 IVANČNA GORICA, osnovni vložek:
450.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 10.
2007; TRADIMEX, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in zastopanje d.o.o., Dimičeva 16, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 27. 3.
2007; GK društvo s organičenom odgovornošću za projektiranje i graditeljstvo, Gornja
ulica 8, VINICA, osnovni vložek: 4.381,65
EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 11. 2005; GK,
gradbeništvo in projektiranje, d.o.o., Dimičeva ulica 16, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 4.381,65 EUR, ne odgovarja, vstop:
27. 3. 2007; SAKSIDA KATJA, Topniška ulica 21, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.877,85 EUR, ne odgovarja, vstop: 10. 10.
2007; ŽAGAR DAVID, Preserje 30/b, 1352
PRESERJE, osnovni vložek: 1.877,85 EUR,
ne odgovarja, vstop: 12. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor IVIĆ MARIO, Ljubljanska cesta 30
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A, 1295 IVANČNA GORICA, razrešitev:
3. 10. 2007; direktor ŽAGAR DAVID, Preserje 30/b, 1352 PRESERJE, imenovanje:
3. 10. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 8. 11. 2007.
Rg-32825/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14402 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa BIRING INVEST, trgovanje z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Motnica 9, 1236 TRZIN, vpisanem pod vložno št. 1/45218/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka na euro, sprememba akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2236281
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: TEKAVEC MARJAN, Ulica Pod gozdom 40, 1236 TRZIN, osnovni
vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop:
17. 8. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 14. 11. 2007.
Rg-32827/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14400 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa ANDIRAMI storitve in trgovina, d.o.o. Ljubljana, sedež:
Ipavčeva ulica 2, 1113 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/29335/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka na
euro, sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 1196227
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: MAJCEN JANA JANJA,
Ipavčeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop:
30. 5. 1997.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 12. 11. 2007.
Rg-32830/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14391 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa GRADIMIN Podjetniško svetovanje d.o.o., sedež: Žabnica 82, 1357 NOTRANJE GORICE, vpisanem pod vložno št. 1/44805/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka na
euro, sprememba akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 2230160
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: ZUPANČIČ MINA, Žabnica 82, 1357 NOTRANJE GORICE, osnovni
vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop:
19. 6. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 13. 11. 2007.
Rg-32852/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13748 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa MIT marketing, inženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Bernekerjeva 23, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/02711/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov na
euro, sprememba družbenika, zastopnika in
akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična številka: 5301815
Osnovni kapital: 60.004 EUR
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Ustanovitelji: KUMP PETER, Bernekerjeva 23, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
60.004 EUR, ne odgovarja, izstop: 8. 11.
2007; KADIVNIK MILOŠ, Trdinova cesta 24
a, 1230 DOMŽALE, osnovni vložek: 60.004
EUR, ne odgovarja, vstop: 8. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KUMP TINA, Bernekerjeva ulica 23,
1000 LJUBLJANA, razrešitev: 8. 11. 2007;
direktor ŠPENDAL MATEJ, Vir, Šaranovičeva cesta 25 A, 1230 DOMŽALE, imenovanje: 9. 11. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 8. 11. 2007.
Rg-32854/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13621 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa POKSI, PLANINŠEK IN OSTALI, storitve, trgovina in inženiring, d.n.o., sedež: Brezje pri Dobrovi
40, 1356 DOBROVA, vpisanem pod vložno št. 1/39997/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba firme, skrajšane
firme, sedeža, osnovnega kapitala, ustanovitelja, deleža, zastopnika in preoblikovanje
iz d.n.o. v d.o.o. s temile podatki:
Matična številka: 1973509
Firma: POKSI, storitve, trgovina, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: POKSI d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Na zelenici 5 A, 1360 VRH
NIKA
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Ustanovitelji: DRINOVEC MILENA, Brezje pri Dobrovi 40, 1356 DOBROVA, osnovni
vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož., izstop:
29. 10. 2007; PLANINŠEK UROŠ, Brezje
pri Dobrovi 40, 1356 DOBROVA, osnovni vložek: 0 SIT, odg. s svojim premož.,
izstop: 29. 11. 2007; PLANINŠEK UROŠ,
Na zelenici 5 A, 1360 VRHNIKA, osnovni
vložek: 7.500 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor DRINOVEC MILENA, Brezje pri
Dobrovi 40, 1356 DOBROVA, razrešitev:
29. 10. 2007; direktor PLANINŠEK UROŠ,
Na zelenici 5 A, 1360 VRHNIKA, imenovanje: 3. 6. 2004.
Razno: Preoblikovanje iz d.n.o. v d.o.o.
Rg-32856/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13538 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa SLOVENIJAVINO,
podjetje za trgovino in storitve d.d., sedež: Frankopanska 11, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/01847/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis kosovnih delnic, zmanjšanje osnovnega kapitala, sprememba statuta, vpis predsednika
in namestnika nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična številka: 5167019
Osnovni kapital: 3.100.066,77 EUR
Število kosovnih delnic: 7.429
ORGANI NADZORA nadzorni svet predsednik BANIČ SIMON, vstop 31. 7. 2007;
podpredsednik JERMAN IZIDOR, vstop
31. 7. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 29. 10. 2007. Vpiše se sklep skupščine z dne 30. 7. 2007, ki glasi: Umakne se
do 3.571 lastnih navadnih imenskih prosto
prenosljivih kosovnih delnic družbe. Osnovni kapital družbe v znesku 4.590.218,66
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EUR se zaradi umika do 3.571 lastnih delnic zmanjša za njihovo skupno pripadajočo
vrednost, kar znaša do 1.490.151,89 EUR,
tako da osnovni kapital po umiku znaša
najman 3.100.066,77 EUR in je razdeljen
na najmanj 7.429 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z dnem
vpisa v sodni register. Namen zmanjšanje
osnovnega kapitala je v tem, da je osnovni
kapital glede na doseganje letnih prihodkov
iz dejavnosti bistveno previsok.
Razno: Upniki, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitalav register, imajo pravico
do zavarovanja, če prijavijo terjatve v šestih
mesecih po objavi, vkolikor ne bi mogli biti
poplačani. Pravni pouk: Zoper ta sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni od objave
sklepa v Uradnelistu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Rg-32861/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13370 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa ALBIS Družba za
izgradnjo, trgovino in upravljanje d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Brnčičeva 31, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/31471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: vpis prehoda osnovnega kapitala
in osnovnega vložka na euro, sprememba
družbenikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična številka: 1362925
Osnovni kapital: 9.631 EUR
Ustanovitelji: ŠUBIC ALEŠ, Zlatnarjeva pot 9, 4000 KRANJ, osnovni vložek:
2.308.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 25. 10.
2007; LS7 TRADING LTD, 77 Strovolou
street, NIKOZIJA, osnovni vložek: 9.631
EUR, ne odgovarja, vstop: 25. 10. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 25. 10. 2007.
Rg-32874/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12041 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa GIMNAZIJA BEŽIGRAD, P.O., sedež: Peričeva 4, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/00915/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba organizacijske oblike, vpis ustanovitelja in zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 5083451
Firma: GIMNAZIJA BEŽIGRAD
Skrajšana firma: GIMNAZIJA BEŽIGRAD
Pravnoorg. oblika: javni zavod
Ustanovitelji: REPUBLIKA SLOVENIJA,
Gregorčičeva 20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT, odgov. do dol. višine, vstop:
6. 9. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ŠUŠTERŠIČ JANEZ, Celovška 122,
1000 LJUBLJANA, imenovanje: 6. 9. 2007,
zastopa samostojno.
Rg-32875/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11781 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa BOBR, gostinstvo
in druge storitve, d.o.o., sedež: Prežganje 25, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/47088/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba zastopnika s
temile podatki:
Matična številka: 2298538

Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist BALTA OLESEA, Ul. Kurilo 9, BENDER, imenovanje: 19. 9. 2007, zastopa skupaj z direktorjem.
Rg-33022/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/14309 z dne
30. 11. 2007 pri subjektu vpisa KOPS Tovarna kovinske opreme in procesnih
sistemov d.d. Industrijska 5, Grosuplje,
sedež: Industrijska 5, 1290 GROSUPLJE,
vpisanem pod vložno št. 1/01984/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis
prehoda osnovnega kapitala na euro, sprememba statuta in naslova zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5280079
Osnovni kapital: 384.910,69 EUR
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor GARBAS IVAN, Brezje pri Grosupljem 91, 1290 GROSUPLJE, imenovanje:
19. 8. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 20. 11. 2007.
Rg-33028/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14129 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa VIZIJA HOLDING,
finančna družba d.d., sedež: Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/37473/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis sklepa skupščine s
temile podatki:
Matična številka: 1798898
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep skupščine z dne 13. 11. 2007 o umiku delnic
družbe Vizija Holding, d.d., z organiziranega
trga vrednostnih papirjev.
Rg-33029/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14108 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa OBLES, podjetje za proizvodnjo obdelovalnih lesnih
strojev, d.o.o., sedež: Tržaška cesta 393,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/02815/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba firme, vpis prehoda
osnovnega kapitala in osnovnega vložka
na euro ter sprememba akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 5300550
Firma: OBLES, drugo projektiranje in
tehnično svetovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 73.026 EUR
Ustanovitelji: SKRBINŠEK EDVARD, Vrhovčeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 73.026 EUR, ne odgovarja, vstop:
7. 11. 1989.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 15. 11. 2007.
Rg-33031/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14068 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d., sedež: Slovenska 54, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/37417/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: vpis prehoda osnovnega
kapitala na euro, vpis delnic in sprememba
statuta s temile podatki:
Matična številka: 1716379
Osnovni kapital: 55.009.038,56 EUR
Število kosovnih delnic: 13.182.366
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 16. 7. 2007.
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Rg-33047/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13763 z dne
30. 11. 2007 pri subjektu vpisa LESNINA
MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d.,
Ljubljana, sedež: Parmova ulica 53, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/19706/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba statuta s temile podatki:
Matična številka: 5662257
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 17. 9. 2007.
Rg-33064/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12499 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa EDISAN, poslovne rešitve, d.o.o., sedež: Gosposvetska
cesta 5, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/38389/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba poslovnega
naslova s temile podatki:
Matična številka: 1850083
Sedež: Pegamova ulica 12, 1000 LJUB
LJANA
Rg-33072/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11711 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa AKTIVA FINANCE, družba za finančne storitve in naložbe, d.o.o., sedež: Dunajska 156, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/31808/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, d.d.
(1/36129/00) s temile podatki:
Matična številka: 1381318
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, investiranje
in upravljanje naložb, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, vl. št. 1/36129/00, na podlagi pripojitvene pogodbe v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 696/2007 z dne
28. 9. 2007 ter soglasij prevzetih družb z
dne 27. 9. 2007 in prevzemne družbe z dne
27. 9. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile
udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6
mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje
za njihove nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi
pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
Rg-33073/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11701 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa AKTIVA NALOŽBE,
investiranje in upravljanje naložb, d.d.,
sedež: Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/36129/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prip. družb
IMP ČRPALKE d.d., IMP PROMONT d.d.,
INTERTRADE ITS d.d., KEF d.d., AKTIVA
FINANCE d.o.o. TIM FIN d.d. -OS Celje, spr.
osnovnega kap., statuta s temile podatki:
Matična številka: 1715755
Osnovni kapital: 69.316.358 EUR
Skupščinski sklep: Vpiše se sklep skupščine družbe AKTIVA NALOŽBE, d.d. z dne
27. 9. 2007 o pogojnem povečanju osnovnega kapitala za največ 12.600.000,00
EUR tako, da po povečanju znaša največ
69.316.357,87 EUR. Končna višina osnovnega kapitala po pogojnem povečanju zaradi izvedbe pripojitve bo določena na podlagi
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števila delnic, ki jih bo potrebno zagotoviti delničarjem prevzetih družb v skladu z
menjalnimi razmerji in ob upoštevanju denarnega doplačila, kot je to določeno v 4.
členu pogodbe o pripojitvi, sklenjene med
upravo prevzemne družbe in upravami prevzetih družb. Sprememba statuta, opr. št.
SV 707/2007 z dne 27. 9. 2007.
Razno: Pripojitev družb: 1. IMP ČRPALKE Ljubljana d.d., Dunajska cesta 156, Ljub
ljana, vl. št. 1/05047/00; 2. IMP PROMONT
Družba za poslovne storitve, d.d., Dunajska
156, Ljubljana, vl. št. 1/01926/00; 3. INTERTRADE ITS d.d., informacijske in računalniške storitve, Dunajska 156, Ljubljana, vl. št.
1/05471/00; 4. KEF, kreativne ekonomsko
finančne storitve, d.d., Dunajska 156, Ljub
ljana, vl. št. 1/01110/00; 5. AKTIVA FINANCE, družba za finančne storitve in naložbe, d.o.o., Dunajska 156, Ljubljana, vl. št.
1/31808/00 in 6. TIM FIN, družba za finančne storitve in naložbe, d.d., Spodnja Rečica
77, Laško, vl. št. 1/08542/00 – Okrožno sodišče v Celju, na podlagi pripojitvene pogodbe v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa,
opr. št. SV 696/2007 z dne 28. 9. 2007 ter
soglasij prevzetih družb z dne 27. 9. 2007 in
prevzemne družbe z dne 27. 9. 2007. Upniki
vseh družb, ki so bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6 mesecih po tej objavi
zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle,
negotove ali pogojne terjatve, če verjetno
izkažejo, da je zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper
ta sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni
od objave sklepa v Uradnem listu RS, ki se
vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-33074/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11700 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa KEF, kreativne ekonomsko finančne storitve, d.d., sedež:
Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/01110/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: prenehanje zaradi
pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, d.d.
(1/36129/00) s temile podatki:
Matična številka: 5000971
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, investiranje
in upravljanje naložb, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, vl. št. 1/36129/00, na podlagi pripojitvene pogodbe v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 696/2007 z dne
28. 9. 2007 ter soglasij prevzetih družb z
dne 27. 9. 2007 in prevzemne družbe z dne
27. 9. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile
udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6
mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje
za njihove nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi
pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
Rg-33075/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/11699 z dne
30. 11. 2007 pri subjektu vpisa INTERTRADE ITS d.d., informacijske in računalniške storitve, sedež: Dunajska 156, 1000
LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št.
1/05471/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: prenehanje zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, d.d. (1/36129/00) s
temile podatki:
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Matična številka: 5001765
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, investiranje
in upravljanje naložb, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, vl. št. 1/36129/00, na podlagi pripojitvene pogodbe v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 696/2007 z dne
28. 9. 2007 ter soglasij prevzetih družb z
dne 27. 9. 2007 in prevzemne družbe z dne
27. 9. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile
udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6
mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje
za njihove nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi
pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
Rg-33076/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11697 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa IMP PROMONT
Družba za poslovne storitve, d.d., sedež:
Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/01926/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: prenehanje zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE,
d.d. (1/36129/00) s temile podatki:
Matična številka: 5077982
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, investiranje
in upravljanje naložb, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, vl. št. 1/36129/00, na podlagi pripojitvene pogodbe v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 696/2007 z dne
28. 9. 2007 ter soglasij prevzetih družb z
dne 27. 9. 2007 in prevzemne družbe z dne
27. 9. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile
udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6
mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje
za njihove nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi
pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
Rg-33077/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11696 z dne 30. 11.
2007 pri subjektu vpisa IMP ČRPALKE Ljub
ljana d.d., sedež: Dunajska cesta 156,
1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/05047/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: prenehanje zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, d.d. (1/36129/00) s
temile podatki:
Matična številka: 5226538
Razno: Prenehanje družbe zaradi pripojitve k družbi AKTIVA NALOŽBE, investiranje
in upravljanje naložb, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, vl. št. 1/36129/00, na podlagi pripojitvene pogodbe v notarskem zapisu notarja Uroša Kosa, opr. št. SV 696/2007 z dne
28. 9. 2007 ter soglasij prevzetih družb z
dne 27. 9. 2007 in prevzemne družbe z dne
27. 9. 2007. Upniki vseh družb, ki so bile
udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v 6
mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje
za njihove nezapadle, negotove ali pogojne
terjatve, če verjetno izkažejo, da je zaradi
pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je dopustna
pritožba v roku 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih
pri tem sodišču.
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Rg-33089/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/11065 z dne 30. 11.
2007 pod št. vložka 1/28695/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5971896
Firma: SKY-LAND-OCEAN Podjetje za
storitve in trgovino d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Strniševa cesta 27, 1231 LJUB
LJANA – ČRNUČE
Osnovni kapital: 2.100.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: TODO
YASUHIRO, Strniševa cesta 27, 1231
LJUBLJANA – ČRNUČE, osnovni vložek:
2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 4. 9.
1996.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Rg-33186/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14774 z dne 3. 12.
2007 pri subjektu vpisa AKTIVA INVEST,
Holdinška družba, d.d., sedež: Dunajska
cesta 156, 1000 LJUBLJANA, vpisanem
pod vložno št. 1/43014/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba ustanoviteljev s temile podatki:
Matična številka: 2160161
Ustanovitelji: AKTIVA INVEST D.D.,
LJUBLJANA, Dunajska 156, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 6. 9. 2007; CERTIUS INVEST D.D.,
Dunajska 156, 1000 LJUBLJANA, osnovni
vložek: 0 SIT, ne odgovarja, izstop: 6. 9.
2007; AKTIVA AVANT, D.D., Dunajska 156,
1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 0 SIT,
ne odgovarja, izstop: 6. 9. 2007; ARKADA
HOLDING D.D., Dunajska 156, 1000 LJUB
LJANA, osnovni vložek: 0 SIT, ne odgovarja,
izstop: 6. 9. 2007; AKTIVA HOLDINGS B.V.,
Zuidplein 156 WTC H-19, AMSTERDAM,
osnovni vložek: 241.002.194,96 EUR, ne
odgovarja, vstop: 6. 9. 2007.
Rg-33190/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14294 z dne 3. 12.
2007 pri subjektu vpisa KAL – KONT finančni in svetovalni inženiring, d.o.o.,
Zaloška 155, Ljubljana, sedež: Zaloška
155, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno št. 1/21779/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: sprememba zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 5741599
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KARIŽ LUČKA, Beblerjev trg 1, 1000
LJUBLJANA, razrešitev: 20. 11. 2007, zastopa samostojno; prokurist KARIŽ LUČKA,
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Beblerjev trg 1, 1000 LJUBLJANA, imenovanje: 20. 11. 2007.
Rg-33195/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/13983 z dne 3. 12.
2007 pri subjektu vpisa AKTON Telekomunikacijski inženiring d.o.o., sedež:
Dunajska cesta 63, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/06892/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5372798
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KOŠIR IGOR, Češnjice pri Moravčah,
1251 MORAVČE, imenovanje: 1. 11. 2007,
zastopa samostojno.
Rg-33311/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
je s sklepom Srg št. 2007/13739 z dne
4. 12. 2007 pri subjektu vpisa LITOSTROJ
– HOLDING d.o.o., sedež: Cesta v Gorice
8, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod vložno
št. 1/10357/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba družbenikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5447135
Ustanovitelji: FINESTO-USLUGE d.o.o.,
Cesta v Gorice 8, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 7.840.510,77 EUR, ne odgovarja,
izstop: 26. 10. 2007; FINANCIAL ANGELS
LLC, 16192 Coastal Highway, Lewes, DELAWARE, osnovni vložek: 7.840.510,77
EUR, ne odgovarja, vstop: 26. 10. 2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 26. 10. 2007.
Rg-33325/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/12592 z dne 4. 12.
2007 pri subjektu vpisa ARGONOS CONSULTING, poslovno svetovanje in management, d.o.o., Ljubljana, sedež: Puharjeva 2, 1000 LJUBLJANA, vpisanem pod
vložno št. 1/33823/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: sprememba družbenikov,
osnovnega kapitala, vpis prehoda osnovnega kapitala in osnovnega vložka na euro,
vpis akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 1571761
Osnovni kapital: 525.000 EUR
Ustanovitelji: EURO INVEST, družba za
poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 2, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
1.050.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 12. 10.
2007; MIKOVIČ SERGEJ, Ul. bratov Učakar 72, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek:
525.000 EUR, ne odgovarja, vstop: 20. 5.
2002.
Skupščinski sklep: Vpis akta o ustanovitvi z dne 15. 10. 2007.
Rg-33731/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/05647 z dne 7. 12.
2007 pod št. vložka 1/31298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1339311
Firma: LKB trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Poljanski nasip 6, 1000 LJUB
LJANA
Osnovni kapital: 2.750.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: LJUBI-

VOJE DJURDJEVIĆ, Wurzbachgasse 18,
WIEN, osnovni vložek: 2.750.000 SIT, ne
odgovarja, vstop: 12. 10. 1998.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz
sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

MARIBOR
Rg-26127/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/02452 z dne
20. 9. 2007 pri subjektu vpisa SVEŽE &
HRUSTLJAVO družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., sedež: KRALJEVIČA MARKA ULICA 006, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/10918/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe dejavnosti in Družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična številka: 1537504
Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr.
št. SV 288/07 z dne 11. 9. 2007.
Rg-26128/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/02450 z dne
20. 9. 2007 pri subjektu vpisa IZKOP, gradbeništvo, gozdarstvo, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, svetovanje in storitve
d.o.o., sedež: Kraljeviča Marka ulica 006,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/12602/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov iz SIT v EUR, dejavnosti in
Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2153505
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: JAGER GREGOR, KOZJAK NAD PESNICO 011B, 2201 ZGORNJA
KUNGOTA, osnovni vložek: 2.921 EUR, ne
odgovarja, vstop: 20. 9. 2005; KREMPL MATJAŽ, MELJSKI DOL 007, 2000 MARIBOR,
osnovni vložek: 2.921 EUR, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 2005; ROČNIK ANDREJA,
ULICA BRUNA GOBCA 006, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 2.921 EUR, ne odgovarja, vstop: 20. 9. 2005.
Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr.
št. SV 290/07 z dne 11. 9. 2007.
Rg-29380/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/02470 z dne 24. 10.
2007 pri subjektu vpisa JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE, sedež: Kopitarjeva 5,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/11707/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 1834452
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor SATLER RAJKO, MORJE 109B,
2313 FRAM, razrešitev: 30. 8. 2007, brez

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
omejitev; zastopnik SCHARA TOMAŽ, Pod
gabri 1, 1000 LJUBLJANA, imenovanje:
30. 8. 2007, zastopa kot vršilec dolžnosti
direktorja, brez omejitev.
Rg-30692/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/02925 z dne
8. 11. 2007 pri subjektu vpisa TOVARNA
OLJA GEA d.d., sedež: Trg svobode 3,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem
pod vložno št. 1/00108/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična številka: 5048621
ORGANI NADZORA nadzorni svet predsednik JOJIĆ DEJAN, vstop 20. 9. 2007;
član SOBOTIČ JOŽE, vstop 20. 9. 2007;
član KOROŠEC DAMIJAN, izstop 19. 9.
2007; namestnik KOROŠEC DAMIJAN,
vstop 20. 9. 2007; član JEŠOVNIK FRANC
– PREDSEDNIK, izstop 19. 9. 2007; član
KREMAVC SONJA – NAMESTNIK, izstop
19. 9. 2007.
Rg-30980/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/02931 z dne 12. 11.
2007 pri subjektu vpisa PURUS – MARINE
storitve in trgovina d.o.o., sedež: Tržaška
cesta 38, 2000 MARIBOR, vpisanem pod
vložno št. 1/12281/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega
kapitala in osnovnega vložka iz SIT v EUR,
družbenikov, zastopnikov in Akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 1658450
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: KRAJNC JASNA, Ciril-Metodova ulica 005, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 6.572,30 EUR, ne odgovarja, vstop:
22. 10. 2007; PURUS – MARINE storitve
in trgovina, d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000
MARIBOR, osnovni vložek: 2.190,70 EUR,
odg. s svojim premož., vstop: 20. 12. 2004;
ORNIK IGOR, Plintovec 10, 2201 ZGORNJA KUNGOTA, osnovni vložek: 0 EUR, ne
odgovarja, izstop: 22. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ORNIK IGOR, Regentova ulica 4,
2000 MARIBOR, razrešitev: 22. 10. 2007,
brez omejitev; direktor KRAJNC JASNA,
Ciril-Metodova ulica 005, 2000 MARIBOR,
imenovanje: 22. 10. 2007, samostojno, brez
omejitev.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi opr. št.
SV 328/2007 z dne 22. 10. 2007.
Rg-31364/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/02818 z dne 15. 11.
2007 pri subjektu vpisa HITRA ODŠKODNINA, pravno svetovanje, nepremičninske storitve, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Glavni trg 17/b, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/13241/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe firme, skrajšane firme, posl. naslova,
osnov. kapitala in osnov. vložka ustanovitelja v EUR, ustanovitelja, zastopnika, Akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2262711
Firma: LB METAL, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LB METAL d.o.o.
Sedež: KREKOVA ULICA 26, 2000 MARIBOR
Osnovni kapital: 8.763 EUR
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Ustanovitelji: GAJIĆ DUŠAN, Košaški
dol 63, Košaki, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 0 EUR, ne odgovarja, izstop: 12. 10.
2007; BOŽINOVIĆ SAŠO, KREKOVA ULICA 26, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 12. 10.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist GAJIĆ DUŠAN, Košaški dol 63, Košaki, 2000 MARIBOR, razrešitev: 11. 10. 2007;
direktor BOŽINOVIĆ SAŠO, Krekova ulica
26, 2000 MARIBOR, razrešitev: 11. 10. 2007,
brez omejitev, posamično; direktor LAŠIČ MILAN, KICAR 110/B, 2250 PTUJ, imenovanje:
11. 10. 2007, brez omejitev, posamično; direktor BOŽINOVIĆ SAŠO, KREKOVA ULICA 26, 2000 MARIBOR, imenovanje: 11. 10.
2007, brez omejitev, posamično.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne
11. 10. 2007.
Rg-31661/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/03107 z dne 19. 11.
2007 pri subjektu vpisa OPTIKUS, optika,
trgovina, storitve, proizvodnja, gradbeništvo, gostinstvo, poslovanje z nepremičninami, razvedrilne dejavnosti d.o.o.,
sedež: Žolgarjeva ulica 007, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/11767/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala in osnovnega
vložka iz SIT v EUR in Akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična številka: 1861751
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: BUDIMLIĆ MIHA, Popovičeva ulica 011, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 8.675,37 EUR, ne odgovarja, vstop:
15. 9. 2003; OPTIKUS d.o.o., Žolgarjeva ulica 007, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
87,63 EUR, odg. s svojim premož., vstop:
26. 10. 2005.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne
17. 10. 2007.
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2007 pri subjektu vpisa MOTOR JET trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., sedež:
Ptujska cesta 176, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/02825/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5410975
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BREZNIK DEJAN, Bezjakova ulica
59, 2341 LIMBUŠ, razrešitev: 1. 11. 2007,
posamično, brez omejitev.
Rg-31784/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/03057 z dne
20. 11. 2007 pri subjektu vpisa CENTER
NALOŽBE, finančna družba d.d., sedež:
Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 MARIBOR,
vpisanem pod vložno št. 1/12068/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala iz SIT v EUR,
članov nadzornega sveta in Statuta s temile
podatki:
Matična številka: 1934520
Osnovni kapital: 15.761.158,40 EUR
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
DOUGAN KSENIJA, izstop 29. 8. 2007; član
SMEJ OLGA, izstop 29. 8. 2007; član SNEŽIČ RADO, izstop 29. 8. 2007; član ŠKOBERNE JANEZ, vstop 29. 8. 2007; član
URLEB MARJAN, vstop 29. 8. 2007; član
ŠOŠTARIČ BLAŽENKA, vstop 29. 8. 2007.
Skupščinski sklep: Vpiše se Statut opr.
št. SV 924/07 z dne 6. 11. 2007.
Rg-31931/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/02898 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica, sedež: Partizanska ulica
22, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem pod vložno št. 1/00009/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: spremembe tipa
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5052335
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KRUDER BRIGITA, Fošt 25, 2316
ZGORNJA LOŽNICA, razrešitev: 31. 10.
2006, brez omejitev za določen čas do 1. 9.
2007; direktor KRUDER BRIGITA, Fošt 25,
2316 ZGORNJA LOŽNICA, imenovanje:
1. 11. 2006, brez omejitev za dobo 5 let.

Rg-31674/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/02860 z dne 16. 11.
2007 pri subjektu vpisa SGP-GRADNJE,
gradbeništvo in poslovne storitve, d.o.o.,
sedež: JURČIČEVA ULICA 6, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/13475/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe firme, osnovnega kapitala družbe,
družbenikov, poslovnih deležev, zstopnikov
in Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2302136
Firma: KETER INVEST, gradnja, prodaja in investicije d.o.o.
Skrajšana firma: KETER INVEST d.o.o.
Osnovni kapital: 150.000 EUR
Ustanovitelji: TRIPLE A – INVEST d.o.o.,
Jurčičeva ulica 006, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 75.000 EUR, ne odgovarja, vstop:
31. 5. 2007; ALEF INVESTICIJE d.o.o., Jurčičeva ulica 006, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 75.000 EUR, ne odgovarja, vstop:
9. 10. 2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist BOLČINA DENIS, Malečnik 102, 2229
MALEČNIK, imenovanje: 9. 10. 2007, samostojno.
Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr.
št. SV 270/2007 z dne 9. 10. 2007.

Rg-31938/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/02570 z dne
21. 11. 2007 pri subjektu vpisa KRS-KABELSKO RAZDELILNI SISTEM TABOR
delniška družba, sedež: Kardeljeva cesta
49, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/07798/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe članov nadzornega
sveta, statuta s temile podatki:
Matična številka: 5733073
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
HELBL JANEZ, PREDSEDNIK, izstop 7. 9.
2007; član JAGODIČ BOJAN, izstop 7. 9.
2007; član PERKO MILAN, NAMESTNIK,
izstop 7. 9. 2007; namestnik HELBL JANEZ,
vstop 7. 9. 2007; član KOSOVIČ DANIJELA,
vstop 7. 9. 2007; predsednik ROVERE VOJKO, vstop 7. 9. 2007.
Skupščinski sklep: Vpiše se Statut opr.
št. SV 868/07 z dne 10. 9. 2007.

Rg-31780/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/03145 z dne 20. 11.

Rg-32578/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/03207 z dne 27. 11.
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2007 pri subjektu vpisa MAGIC GAMES
podjetje za storitve, prodajo in najem
d.o.o., sedež: Efenkova 17, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/07234/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe osnovnega kapitala družbe in
osnovnih vložkov družbenikov v EUR, Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5707218
Osnovni kapital: 11.248 EUR
Ustanovitelji: BUHINJAK BOJAN, Efenkova 17, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
5.624 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 11.
1992; RUPP RUPERT, Leitersdorf 47, ST.
NIKOLAI/DRAU 8422 AVSTRIJA, osnovni
vložek: 5.624 EUR, ne odgovarja, vstop:
3. 11. 1992.
Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr.
št. SV 81/2007 z dne 21. 11. 2007.
Rg-32579/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/03202 z dne
27. 11. 2007 pri subjektu vpisa PARTNER
IDEJ, psihološko svetovanje, upravljanje kadrovskih potencialov, izobraževanje in trgovina d.o.o., sedež: Borova vas
15, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno
št. 1/12158/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala in
osnovnega vložka iz SIT v EUR in Akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2000059
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: HROVATIČ MARIJA, Borova vas 15, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 8.763 EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 9.
2004.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne
12. 11. 2007.
Rg-32725/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/03065 z dne
28. 11. 2007 pri subjektu vpisa DROZG,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Na hribu 5, 2319 POLJČANE, vpisanem pod vložno št. 1/11398/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe
osnovnega kapitala in osnovnih vložkov iz
SIT v EUR, Akta o ustanovitvi in povečanja
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična številka: 1722298
Osnovni kapital: 11.200 EUR
Ustanovitelji: DROZG MATJAŽ, Na hribu
5, 2319 POLJČANE, osnovni vložek: 11.200
EUR, ne odgovarja, vstop: 4. 7. 2002.
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne
29. 10. 2007.
Rg-32730/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/02842 z dne
28. 11. 2007 pri subjektu vpisa OLJARNA
FRAM d.o.o., sedež: Fram 94, 2313 FRAM,
vpisanem pod vložno št. 1/00295/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe
osnovnega kapitala družbe in osnovnih vložkov družbenikov v EUR, Družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5048834
Osnovni kapital: 96.281,88 EUR
Ustanovitelji: ARBEITER FRANČIŠČEK,
Podova 39, 2327 RAČE, osnovni vložek:
548,80 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
2004; BRGLEZ ANGELA, Morje 84, 2313
FRAM, osnovni vložek: 635,46 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; ČURIČ LUDVIK, Fram 66, 2313 FRAM, osnovni vložek:
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452,52 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
2004; KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ,
Z.O.O. 1. poslovni delež, Miklošičeva 12,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 722,11 EUR,
ne odgovarja, vstop: 4. 8. 2005; KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ, Z.O.O. 2. poslovni
delež, Miklošičeva 12, 2250 PTUJ, osnovni
vložek: 722,11 EUR, ne odgovarja, vstop:
4. 8. 2005; KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ,
Z.O.O. 3. poslovni delež, Miklošičeva 12,
2250 PTUJ, osnovni vložek: 548,80 EUR,
ne odgovarja, vstop: 4. 8. 2005; GNUS
IRENA, Morje 37/b, 2313 FRAM, osnovni
vložek: 635,46 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; JURIČ MILAN, Kopivnik 22,
2313 FRAM, osnovni vložek: 279,21 EUR,
ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; KOKOL
EMIL, Sele pri Polskavi 10, 2331 PRAGERSKO, osnovni vložek: 365,87 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; KOREN JULIJANA, Morje 119, 2313 FRAM, osnovni
vložek: 722,11 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; LESKOVAR ANGELA, Gosposvetska cesta 13, 2000 MARIBOR, osnovni
vložek: 722,11 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; LILEK ANTON, Vodovodna
ulica 18, Radizel, 2312 OREHOVA VAS,
osnovni vložek: 722,11 EUR, ne odgovarja,
vstop: 29. 11. 2004; LILEK JOŽEFA, Vodovodna ulica 18, Radizel, 2312 OREHOVA VAS, osnovni vložek: 722,11 EUR, ne
odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; MIKOLIČ
MILAN, Ranče 6/d, 2313 FRAM, osnovni
vložek: 548,80 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; MOM SLAVICA, Morje 112/a,
2313 FRAM, osnovni vložek: 635,46 EUR,
ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; OLJARNA FRAM d.o.o., Fram 94, 2313 FRAM,
osnovni vložek: 722,11 EUR, odg. s svojim
premož., vstop: 29. 11. 2004; PLIBERŠEK
ANTON, Fram 65, 2313 FRAM, osnovni
vložek: 365,87 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; PREGL BERNARD, Morje
68/b, 2313 FRAM, osnovni vložek: 548,80
EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; REPNIK ALOJZIJ, Kopivnik 27/b, 2313 FRAM,
osnovni vložek: 635,46 EUR, ne odgovarja,
vstop: 29. 11. 2004; REPNIK SIMON, Kopivnik 24, 2313 FRAM, osnovni vložek: 722,11
EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004;
STAVBAR MARIJA, Kopivnik 24/a, 2313
FRAM, osnovni vložek: 635,46 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; ŠPENDL ANTON, Ranče 5, 2313 FRAM, osnovni vložek:
722,11 EUR, ne odgovarja, vstop: 29. 11.
2004; ŠPINDLER MOJMIR, Kopivnik 22,
2313 FRAM, osnovni vložek: 279,21 EUR,
ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; ŠTERN
MIRAN, Morje 68, 2313 FRAM, osnovni
vložek: 365,87 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; ŠTERN MILAN, Kopivnik 27/a,
2313 FRAM, osnovni vložek: 635,46 EUR,
ne odgovarja, vstop: 29. 11. 2004; ŠTERN
SLAVICA, Morje 66/a, 2313 FRAM, osnovni
vložek: 365,87 EUR, ne odgovarja, vstop:
29. 11. 2004; ZADRUŽNA OSKRBA trgovsko, posredniško in storitveno podjetje
d.o.o., Rogozniška cesta 27, 2250 PTUJ,
osnovni vložek: 80.578,40 EUR, ne odgovarja, vstop: 28. 12. 1995; ZRIMŠEK SABINA, Bukovec 46, 2314 ZGORNJA POLSKAVA, osnovni vložek: 722,11 EUR, ne
odgovarja, vstop: 29. 11. 2004.
Razno: Vpiše se Družbena pogodba opr.
št. SV 852/07 z dne 30. 8. 2007.
Rg-32734/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU
je s sklepom Srg št. 2007/02589 z dne

28. 11. 2007 pri subjektu vpisa MARGRO
trgovsko, storitveno in špeditersko podjetje d.o.o., sedež: Šentpetrska ulica 6,
2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št.
1/01818/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe osnovnega kapitala iz
SIT v EUR, zastopnikov, Akta o ustanovitvi,
povečanje osnov. kapitala in prenos samostojnega podjetnika s temile podatki:
Matična številka: 5353858
Firma: KLAMPFER trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o.
Skrajšana firma: KLAMPFER d.o.o.
Osnovni kapital: 148.818 EUR
Ustanovitelji: KLAMPFER ANDREJA,
Dvorjane 072, 2241 SPODNJI DUPLEK,
osnovni vložek: 148.818 EUR, ne odgovarja, vstop: 11. 9. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor KLAMPFER JASNA, Šentpetrska ulica 6, 2000 MARIBOR, imenovanje: 21. 9.
2007, samostojno, brez omejitev.
Razno: 1. Vpiše se pripojitev Samostojnega podjetnika Gostilna Klampfer Milena,
Jasna Milena Klampfer – s.p., Šentpetrska
ulica 6, Maribor. 2. Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne 21. 9. 2007.
Rg-32886/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/03164 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa ZAVOD SV. JERNEJA – VRTEC BLAŽE IN NEŽICA SLOVENSKA BISTRICA, sedež: Trg Alfonza Šarha
6, 2310 SLOVENSKA BISTRICA, vpisanem
pod vložno št. 1/13312/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: spremembe Akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2268531
Razno: Vpiše se Akt o ustanovitvi z dne
14. 11. 2007.
Rg-32889/07
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s
sklepom Srg št. 2007/03021 z dne 29. 11.
2007 pri subjektu vpisa ELEKTRA d.d., sedež: Kočevarjeva ulica 11, 2000 MARIBOR, vpisanem pod vložno št. 1/00038/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: poprave očitnih napak pri spremembah Statuta vpisanih pod opr. št. Srg 2661/2006 s
temile podatki:
Matična številka: 5072034
ORGANI NADZORA nadzorni svet član
TERZIČ IVAN, vstop 25. 9. 2003.
Skupščinski sklep: Zaradi poprave očitnih napak se Statut opr. št. SV 2080/2006 z
dne 19. 12. 2006, vpisan v sodni register s
sklepom Srg 2661/2006 z dne 1. 2. 2007,
dopolni s popravkom notarskega zapisa opr.
št. SV 2080/2006 z dne 5. 11. 2007.

MURSKA SOBOTA
Rg-20719/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00499 z
dne 10. 7. 2007 pod št. vložka 1/02499/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 1550276
Firma: TOMAŽ MERICA IN PARTNER,
podjetje za storitvene dejavnosti d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: JUŽNA ULICA 22, 9000 MURSKA SOBOTA
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Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
MERICA TOMAŽ, JUŽNA ULICA 22, 9000
MURSKA SOBOTA, odg. s svojim premož.,
vstop: 25. 4. 2000; KEREC SONJA, KROŠKA ULICA 65, 9000 MURSKA SOBOTA,
odg. s svojim premož., vstop: 25. 4. 2000.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Rg-31853/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00849 z dne
20. 11. 2007 pri subjektu vpisa KOMPAS
GORNJA RADGONA trgovina in storitve
d.o.o., sedež: KERENČIČEVA ULICA 11,
9250 GORNJA RADGONA, vpisanem pod
vložno št. 1/03022/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: PRIPOJITEV PRI PREVZEMNI DRUŽBI s temile podatki:
Matična številka: 2182076
Razno: Pripojitev prevzetih družb KOMPAS DOLGA VAS trgovina in storitve d.o.o.,
Dolga vas, Glavna ulica 222 (reg. vložek
tega sodišča št.: 1/03023/00, matična številka: 2182041) in KOMPAS GEDEROVCI trgovina in storitve d.o.o., Gederovci 1 A (reg.
vložek tega sodišča št.: 1/03021/00, matična
številka: 2182050), na podlagi pogodbe o
pripojitvi v notarskem zapisu SV 688/07 z
dne 6. 11. 2007. Upniki vseh družb, ki so
bile udeležene pri pripojitvi, imajo pravico v
6 mesecih po tej objavi zahtevati zavarovanje za njihove nezapadle, negotove ali
pogojne terjatve, če verjetno izkažejo, da je
zaradi pripojitve ogrožena izpolnitev njihove terjatve. Pravni pouk: Zoper ta sklep je
dopustna pritožba v roku 30 dni od objave
sklepa v Uradnem listu RS, ki se vloži v
dveh izvodih pri tem sodišču.
Rg-31969/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00845 z dne
21. 11. 2007 pri subjektu vpisa MEDIVITA
– storitve s področja medicine, nege telesa in kozmetike d.o.o., sedež: GREGORČIČEVA ULICA 27 A, 9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod vložno št. 1/02329/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: SPREMEMBA BIVALIŠČA DRUŽBENIKA IN ZASTOPNIKA s temile podatki:
Matična številka: 1243390
Ustanovitelji: MENART TOMISLAV,
GREGORČIČEVA ULICA 59, 9000 MURSKA SOBOTA, osnovni vložek: 16.691 EUR,
ne odgovarja, vstop: 27. 11. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MENART TOMISLAV, GREGORČIČEVA ULICA 59, 9000 MURSKA SOBOTA, imenovanje: 27. 11. 1997, zastopa brez
omejitev.
Rg-32451/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00877 z

Št.

dne 26. 11. 2007 pod št. vložka 1/02064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5828449
Firma: KOOK KOCIPER & CO., pro
izvodnja, predelava in trgovina d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: GANČANI 174/E, 9231 BEL
TINCI
Osnovni kapital: 10.850 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo:
KOCIPER FRANC, GANČANI 174/E, 9231
BELTINCI, osnovni vložek: 5.425 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 18. 2. 1994; KOCIPER JOŽEFA, GANČANI 174/E, 9231 BELTINCI, osnovni vložek: 5.425 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 18. 2. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.
Rg-32453/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00871 z
dne 26. 11. 2007 pri subjektu vpisa JINK
Trgovsko servisno podjetje d.o.o., sedež: SPODNJA ŠČAVNICA 21 A, 9250
GORNJA RADGONA, vpisanem pod vložno št. 1/02826/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: SPREMEMBA OSNOVNEGA KAPITALA IN OSNOVNIH VLOŽKOV
DRUŽBENIKOV ZARADI UVEDBE EUR-a,
SPREMEMBA FIRME DRUŽBENIKA IN
DRUŽBENE POGODBE s temile podatki:
Matična številka: 1978519
Osnovni kapital: 12.518 EUR
Ustanovitelji: KLEMENČIČ MILAN, SPODNJA ŠČAVNICA 21 A, 9250 GORNJA
RADGONA, osnovni vložek: 5.007,20 EUR,
ne odgovarja, vstop: 16. 6. 2004; CHALMA HANDELS – UND BETEILIGUNGS
KG, GRENZSTRASSE 61, STRASSHOF,
osnovni vložek: 7.510,80 EUR, ne odgovarja, vstop: 16. 6. 2004.
Skupščinski
sklep:
Sprememba
družbene pogodbe z dne 19. 11. 2007
(SV 814/2007).
Rg-32632/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00818 z dne
27. 11. 2007 pri subjektu vpisa AVTO ARES,
servis in trgovina d.o.o., sedež: KROŠKA
ULICA 58, 9000 MURSKA SOBOTA, vpisanem pod vložno št. 1/02404/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča: USKLADITEV
ZNESKA OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE IN OSNOVNEGA VLOŽKA DRUŽBENIKA ZARADI UVEDBE EUR-a, SPREMEMBA AKTA O USTANOVITVI DRUŽBE s
temile podatki:
Matična številka: 1357549
Osnovni kapital: 242.030 EUR
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Ustanovitelji: AGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport d.d., KROŠKA ULICA 58, 9000 MURSKA SOBOTA,
osnovni vložek: 242.030 EUR, ne odgovarja, vstop: 14. 1. 1999.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 7. 11. 2007.
Rg-32767/07
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00886 z
dne 28. 11. 2007 pod št. vložka 1/01297/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5587611
Firma: ODI – SE – BRUNEC, storitvena
in trgovska dejavnost d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: KOCLJEVA 6, 9000 MURSKA
SOBOTA
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: BRUNEC JOŽE, KOCLJEVA 6, 9000 MURSKA
SOBOTA, osnovni vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 6. 1. 1992; BRUNEC
PAVLINA, KOCLJEVA 6, 9000 MURSKA
SOBOTA, osnovni vložek: 4.000 SIT, odg. s
svojim premož., vstop: 14. 4. 1994.
Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal
pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno
gospodarsko družbo. V skladu z določilom
drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o
izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove
družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila
vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh
izvodih pri tem sodišču.

NOVA GORICA
Rg-31966/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI
je s sklepom Srg št. 2007/01224 z dne 21. 11.
2007 pri subjektu vpisa VIPA HOLDING d.d.,
sedež: Kidričeva ulica 19, 5000 NOVA GORICA, vpisanem pod vložno št. 1/04379/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnikov s temile podatki:
Matična številka: 1868918
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
preds. uprave ČERMELJ LUCIJAN, Na trati
4, 5270 AJDOVŠČINA, razrešitev: 26. 10.
2007, zastopa skupno z namestnikom predsednika uprave, brez omejitev; zastopnik
MUROVEC MARTIN, Čepovan 25, 5253
ČEPOVAN, razrešitev: 26. 10. 2007, namestnik predsednika uprave, zastopa skupaj s predsednikom uprave, brez omejitev;
preds. uprave KUHARIČ BORUT, Preloge
10, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO, imenovanje: 26. 10. 2007, zastopa samostojno;
član uprave ČERMELJ LUCIJAN, Na trati
4, 5270 AJDOVŠČINA, imenovanje: 26. 10.
2007, zastopa skupaj s predsednikom uprave; član uprave MUROVEC MARTIN, Čepovan 25, 5253 ČEPOVAN, imenovanje:
26. 10. 2007, zastopa skupaj s predsednikom uprave.
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Rg-32099/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01253 z dne
22. 11. 2007 pri subjektu vpisa HIDRIA INŽENIRING d.o.o., Podružnica Ljubljana, sedež: Vojkova cesta 58, 1000 LJUBLJANA,
vpisanem pod vložno št. 1/04676/02, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe
zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 1199919002
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VADNAL TINE, Notranjska ulica 1,
6230 POSTOJNA, razrešitev: 5. 11. 2007,
direktor podružnice zastopa brez omejitev;
direktor podruž. MENARD MIHA, Arkova
ulica 10, 5280 IDRIJA, imenovanje: 5. 11.
2007.
Rg-32100/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01252 z dne
22. 11. 2007 pri subjektu vpisa HIDRIA INŽENIRING d.o.o., sedež: Godovič 150,
5275 GODOVIČ, vpisanem pod vložno št.
1/04676/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: spremembe zastopnika in spremembe firme ustanovitelja s temile podatki:
Matična številka: 1199919
Ustanovitelji: HIDRIA ROTOMATIKA
d.o.o. Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Kanomlja 23, 5281 SPODNJA IDRIJA,
osnovni vložek: 105.393.858,10 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 12. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor VADNAL TINE, Slavina 48 a, 6258
PRESTRANEK, razrešitev: 5. 11. 2007;
direktor MENARD MIHA, Arkova ulica 10,
5280 IDRIJA, imenovanje: 5. 11. 2007.
Rg-32101/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01251 z dne
22. 11. 2007 pri subjektu vpisa KOLEKTOR
KOČEVJE Proizvodnja komutatorjev
d.o.o., sedež: Vojkova ulica 10, 5280 IDRIJA, vpisanem pod vložno št. 1/04583/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča: povečanje osnovnega kapitala in poslovnega
deleža sprememba akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 2097753
Osnovni kapital: 1.010.432 EUR
Ustanovitelji: KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o., Vojkova
10, 5280 IDRIJA, osnovni vložek: 1.010.432
EUR, ne odgovarja, vstop: 14. 3. 2005.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 8. 11. 2007.
Rg-32256/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01151 z dne
23. 11. 2007 pri subjektu vpisa AVTOPREVOZ TOLMIN cestnoprometno podjetje
d.d., sedež: Poljubinj 89 f, 5220 TOLMIN,
vpisanem pod vložno št. 1/01723/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preračuna
osnovnega kapitala v EUR, vpisa kosovnih delnic in spremembe statuta s temile
podatki:
Matična številka: 5499895
Osnovni kapital: 869.123,91 EUR
Število kosovnih delnic: 208.423
Skupščinski sklep: Sprememba statuta z
dne 17. 7. 2007.
Rg-32449/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01255 z dne
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26. 11. 2007 pri subjektu vpisa I.K. d.o.o.
proizvodnja pohištva Miren, sedež: Orehovlje 2 a, 5291 MIREN, vpisanem pod vložno št. 1/02442/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča: spremembe firme, skrajšane
firme, družbenika, zastopnika, preračuna
osnovnega kapitala v EUR, spremembi
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična številka: 5599997
Firma: TOP HEG Storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TOP HEG d.o.o.
Osnovni kapital: 183.272,32 EUR
Ustanovitelji: BOSCOVI S.a. S di Oliviano Vittor, Va Marco Volpe 43, UDINE,
osnovni vložek: 43.919.381 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 12. 2003; ZANUTTO PAOLO, Via Judrio 10, CORNO DI ROSAZZO,
osnovni vložek: 183.272,32 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 2003.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist SPAČAL ERIKA, PRVOMAJSKA 38,
5000 NOVA GORICA, razrešitev: 20. 11.
2007.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi z dne 20. 11. 2007.
Rg-32621/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01284 z dne
27. 11. 2007 pri subjektu vpisa CASAX
Proizvodno-trgovsko-storitveno podjetje d.o.o., sedež: B. Vodopivca 6, 5294
DORNBERK, vpisanem pod vložno št.
1/00344/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe poslovnega naslova,
preračuna osnovnega kapitala in poslovnega deleža v EUR, spremembe poslovnih
deležev, zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična številka: 5294657
Sedež: Ulica Bojana Vodopivca 6, 5294
DORNBERK
Osnovni kapital: 8.763 EUR
Ustanovitelji: KAVČIČ MILOŠ, Vodnikova
ulica 31, 5294 DORNBERK, osnovni vložek: 4.381,50 EUR, ne odgovarja, vstop:
6. 12. 2004; SAKSIDA MIRAN, Ulica Bojana
Vodopivca 6, 5294 DORNBERK, osnovni
vložek: 438,15 EUR, ne odgovarja, vstop:
10. 11. 1989; KAVČIČ MILOŠ, Vodnikova
ul. 31, 5294 DORNBERK, osnovni vložek:
3.943,35 EUR, ne odgovarja, vstop: 19. 11.
2007.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor SAKSIDA MIRAN, B. VODOPIVCA
6, 5294 DORNBERK, razrešitev: 19. 11.
2007, zastopa brez omejitev; zastopnik
KAVČIČ MILOŠ, Vodnikova ulica 31, 5294
DORNBERK, razrešitev: 19. 11. 2007, namestnik direktorja zastopa brez omejitev;
direktor KAVČIČ MILOŠ, Vodnikova ulica
31, 5294 DORNBERK, imenovanje: 19. 11.
2007, zastopa samostojno; prokurist SAKSIDA MIRAN, Ulica Bojana Vodopivca
6, 5294 DORNBERK, imenovanje: 19. 11.
2007.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 19. 11. 2007.
Rg-32623/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01280 z dne
27. 11. 2007 pri subjektu vpisa BERGER
STROJI prodaja, proizvodnja in zastopstva d.o.o., sedež: Prvomajska ulica 37,
5000 NOVA GORICA, vpisanem pod vložno
št. 1/02872/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: spremembe zastopnika s temile
podatki:

Matična številka: 5719909
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist FERLAT BOJAN, VINKA VODOPIVCA 43, 5000 NOVA GORICA, razrešitev:
15. 11. 2007.
Rg-32762/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01265 z dne
28. 11. 2007 pod št. vložka 1/03057/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
Matična številka: 5769809
Firma: ŠTOK STIL Trgovina in storitve
d.o.o. – v likvidaciji
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta št.25/a, 5270 AJDOV
ŠČINA
Osnovni kapital: 3.580.000 SIT
Obrazložitev: Sodišče je na predlog likvidacijskega upravitelja izbrisalo iz sodnega registra v izreku navedeno gospodarsko
družbo (drugi odstavek 418. člena Zakona o
gospodarskih družbah – Uradni list RS, št.
42/06). Poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem
postopku se bodo hranili pri družbenici Nataši Marc, Cesta 25 A, Ajdovščina. Pravni
pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v
roku 30 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Rg-32764/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI je s sklepom Srg št. 2007/01194 z dne
28. 11. 2007 pri subjektu vpisa NAVIMAR
NAVTIKA, proizvodnja in prodaja plovil
d.o.o., sedež: Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, vpisanem pod vložno št. 1/04779/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preračuna
osnovnega kapitala in poslovnega deleža v
EUR, spremembe družbene pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 2193663
Osnovni kapital: 17.109 EUR
Ustanovitelji: REMICH EDVARD, Ulica
9. septembra 45, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, osnovni vložek: 8.554,50
EUR, ne odgovarja, vstop: 4. 4. 2006; REMICH VILJEM, Ulica 9. septembra 45, Vrtojba, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, osnovni
vložek: 8.554,50 EUR, ne odgovarja, vstop:
4. 4. 2006.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 28. 12. 2006.

NOVO MESTO
Rg-32462/07
OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU je s sklepom Srg št. 2007/00807 z
dne 26. 11. 2007 pri subjektu vpisa KEKO
– VARICON družba za proizvodnjo in
razvoj elektronskih komponent, d.o.o.,
Žužemberk, sedež: Grajski trg 15, 8360
ŽUŽEMBERK, vpisanem pod vložno št.
1/03795/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča: sprememba zastopnika s temile
podatki:
Matična številka: 5915767
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
direktor ŽIVIČ ZORAN, Škofjeloška c. 21,
1215 MEDVODE, razrešitev: 8. 11. 2007,
zastopa brez omejitev; direktor KLEMEN-
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ČIČ BRANKO, Podturn 10b, 3241 PODPLAT, imenovanje: 8. 11. 2007, zastopa samostojno in brez omejitev.

PTUJ
Rg-29826/07
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2007/00492 z dne 26. 10.
2007 pri subjektu vpisa OWA-KUSTIK podjetje za gradbeništvo, trgovino in storitve
d.o.o., sedež: Breg 76, 2322 MAJŠPERK,
vpisanem pod vložno št. 1/09649/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preračun
osnovnega kapitala in poslovnih deležev v
EUR-o, sprememba osnovnega kapitala,
družbenikov in akta o ustanovitvi d.o.o. s
temile podatki:
Matična številka: 1415077
Osnovni kapital: 13.263 EUR
Ustanovitelji: KOVAČIČ FRANC, Breg
76, 2322 MAJŠPERK, osnovni vložek: 8.763
EUR, ne odgovarja, vstop: 18. 5. 1999;
VENE ŽELJKO, Vorohova ulica 4, 2345 BISTRICA OB DRAVI, osnovni vložek: 4.500
EUR, ne odgovarja, vstop: 24. 9. 2007.
Skupščinski sklep: Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi SV 485/2007 z dne
24. 9. 2007.
Rg-32110/07
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s
sklepom Srg št. 2007/00585 z dne 22. 11.
2007 pri subjektu vpisa GOZDARSKO
KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O., sedež: Potrčeva 33, 2250 PTUJ, vpisanem
pod vložno št. 2/00084/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: sprememba zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5150795
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor NOVAK BOŽIDAR, Ribiška ulica 8,
2310 SLOVENSKA BISTRICA, razrešitev:
31. 12. 2004, zastopa brez omejitev; direktor NOVAK BOŽIDAR, Ribiška ulica 8, 2310
SLOVENSKA BISTRICA, imenovanje: 1. 1.
2005, zastopa samostojno, brez omejitev.

SLOVENJ GRADEC
Rg-31976/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00554 z
dne 21. 11. 2007 pri subjektu vpisa METAL
RAVNE podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel d.o.o., sedež: Koroška cesta 14,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM, vpisanem
pod vložno št. 1/07270/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: vpis prokurista, sprememba akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična številka: 5686482
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist CHERNYKH ANTON, Tuhachevskego
street 37/21, MOSKVA, imenovanje: 8. 11.
2007, zastopa skupaj z glavnim direktorjem.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 8. 11. 2007.
Rg-32275/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00403 z dne
23. 11. 2007 pri subjektu vpisa PEKARNA
proizvodnja in trgovina d.o.o., sedež: Pohorska cesta 1, 2360 RADLJE OB DRAVI,
vpisanem pod vložno št. 1/00167/00, vpisa-

Št.

lo v sodni register tega sodišča: sprememba
družbenikov, poslovnih deležev in osnovnih
vložkov s temile podatki:
Matična številka: 5066786
Ustanovitelji: ROBIČ HELENA, Vas 11,
2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni vložek: 200.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
22. 8. 2006; KUNČNIK LEOPOLD, Vas
56, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni vložek: 4.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
8. 12. 2005; KUNČNIK LEOPOLD, Vas
56, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni vložek: 133.333,33 SIT, ne odgovarja, vstop:
23. 1. 2006; KUNČNIK LEOPOLD, Vas 56,
2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni vložek:
4.450.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 5.
2006; PEKLAR MARIJANA, Pohorska cesta 92, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni
vložek: 1.300.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
5. 5. 2006; PEKLAR KLAVDIJA, Ožbalt 13/a,
2361 OŽBALT, osnovni vložek: 100.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 5. 5. 2006; JUS DARINKA, Branik nad Muto 3, 2366 MUTA,
osnovni vložek: 1.500.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 5. 5. 2006; JUS DARINKA, Branik
nad Muto 3, 2366 MUTA, osnovni vložek:
100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 9. 11.
2996; JUS DARINKA, Brnik nad Muto 3,
2366 MUTA, osnovni vložek: 1.160.000 SIT,
ne odgovarja, vstop: 29. 5. 1995; HARTMAN
MARIJA, Vas 21, 2360 RADLJE OB DRAVI,
osnovni vložek: 1.350.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 5. 2006; KOLEŽNIK IVANKA,
Partizanska 40, 2360 RADLJE BO DRAVI,
osnovni vložek: 1.100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 5. 2006; TERNIK ALOJZIJA,
Prisoja 2, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni vložek: 400.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 5. 2006; EHMAN JANEZ, Sv. Vid 4, 2367
VUZENICA, osnovni vložek: 1.200.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 18. 5. 2006; PEKLAR
VESNA, Pohorska cesta 92, 2367 VUZENICA, osnovni vložek: 100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 5. 5. 2006; KOLEŽNIK MATEJ,
Partizanska 40, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni vložek: 100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 5. 2006; KORN TOMAŽ,
Partizanska 40, 2360 RADLJE OB DRAVI,
osnovni vložek: 100.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 5. 2006; HARTMAN JOŽEF,
Vas 21, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni
vložek: 200.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
18. 5. 2006; ŠPEGELJ JOŽEF, Gortinska
9, 2366 MUTA, osnovni vložek: 4.050.000
SIT, ne odgovarja, izstop: 8. 12. 2005; TJUKAJEV INES, Spodnja Orlica 7, 2365 VUHRED, osnovni vložek: 100.000 SIT, ne
odgovarja, izstop: 9. 11. 2006; PAVLIČ HELENA, Gortinska 9, 2366 MUTA, osnovni
vložek: 100.000 SIT, ne odgovarja, izstop:
8. 12. 2005; ŠPEGELJ MARIJA, Gortinska
9, 2366 MUTA, osnovni vložek: 350.000 SIT,
ne odgovarja, izstop: 8. 12. 2005; VERHNJAK FRANC, Gortina 78, 2366 MUTA,
osnovni vložek: 133.333,33 SIT, ne odgovarja, izstop: 23. 1. 2006; KRIŽANIČ GENOVEFA, Brezni vrh 41, 2363 PODVELKA,
osnovni vložek: 2.850.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 31. 7. 2004; KRIŽANIČ MILAN,
Brezni vrh 41, 2363 PODVELKLA, osnovni
vložek: 2.850.000 SIT, ne odgovarja, vstop:
31. 7. 2004.
Rg-32642/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00427 z dne
27. 11. 2007 pri subjektu vpisa RELAX TURIZEM podjetje za turizem d.o.o., sedež:
Meža 10, 2370 DRAVOGRAD, vpisanem
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pod vložno št. 1/09595/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, sprememba
osnovnega vložka in akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična številka: 1318004
Osnovni kapital: 400.000 EUR
Ustanovitelji: RELAX podjetje za turizem,
trgovino in svetovanje d.o.o., Ob polju 7,
2366 MUTA, osnovni vložek: 400.000 EUR,
ne odgovarja, vstop: 15. 11. 2002.
Skupščinski sklep: Sprememba akta o
ustanovitvi družbe z dne 16. 8. 2007.
Rg-32643/07
OKROŽNO SODIŠČE SLOVENJ GRADEC je s sklepom Srg št. 2007/00426 z
dne 27. 11. 2007 pri subjektu vpisa RELAX
podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.o.o., sedež: Ob polju 7, 2366 MUTA,
vpisanem pod vložno št. 1/02714/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
sprememba osnovnih vložkov in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična številka: 5402182
Osnovni kapital: 570.000 EUR
Ustanovitelji: GOSTENČNIK ALOJZ, Ob
polju 7, 2366 MUTA, osnovni vložek: 214.890
EUR, ne odgovarja, vstop: 4. 6. 1990; GOSTENČNIK MAJDA, Ob polju 7, 2366 MUTA,
osnovni vložek: 108.300 EUR, ne odgovarja,
vstop: 4. 6. 1990; KOSEC KARMEN, Maistrova 1, 2360 RADLJE OB DRAVI, osnovni
vložek: 79.800 EUR, ne odgovarja, vstop:
3. 12. 1999; REŽONJA JOŽEF, Smrekarjeva ulica 5, 2000 MARIBOR, osnovni vložek:
11.400 EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 12.
1999; ŠVENER NEVENKA, Kajuhova cesta
14, 3320 VELENJE, osnovni vložek: 17.100
EUR, ne odgovarja, vstop: 3. 12. 1999; BRICMAN ERIKA, Ob polju 11, 2366 MUTA,
osnovni vložek: 11.400 EUR, ne odgovarja, vstop: 10. 7. 2002; KREMZER BRANKO,
Planinska ulica 17, 2367 VUZENICA, osnovni vložek: 39.900 EUR, ne odgovarja, vstop:
10. 7. 2002; OKANOVIĆ BEGO, Cesta Františka Foita 2, 3320 VELENJE, osnovni vložek: 11.400 EUR, ne odgovarja, vstop: 10. 7.
2002; RELAX podjetje za turizem, trgovino in
svetovanje d.o.o., Ob polju 7, 2366 MUTA,
osnovni vložek: 18.810 EUR, ne odgovarja,
vstop: 10. 7. 2002; KELENBERGER POTNIK
MONIKA, Dobrava 25 a, 2360 RADLJE OB
DRAVI, osnovni vložek: 28.500 EUR, ne odgovarja, vstop: 23. 12. 2005; SVETINA JASMINA, Vuhred 52, 2365 VUHRED, osnovni vložek: 5.700 EUR, ne odgovarja, vstop:
23. 12. 2005; NAEBERS KARL JOSEF,
Lehmbruckstrasse 14, MOERS, NEMČIJA,
osnovni vložek: 22.800 EUR, ne odgovarja,
vstop: 2. 6. 1992.
Skupščinski sklep: Sprememba družbene pogodbe z dne 21. 8. 2007.

Izbrisi
LJUBLJANA
Rg-31727/07
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s
sklepom Srg št. 2007/14133 z dne 20. 11.
2007 pod št. vložka 1/15561/00 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
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Matična številka: 5652219
Firma: MARIGA d.o.o., podjetje za
uvoz, izvoz ter trgovino, Črnuče
Skrajšana firma: MARIGA d.o.o., Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cesta 24. junija 23, 1231 LJUB
LJANA ČRNUČE
Osnovni kapital: 3.937.500 SIT
Razno: Družba je izbrisana na podlagi
sklepa o pripojitvi, opr. št. Srg 9766/2007 z
dne 27. 9. 2007, ki je postal pravnomočen
dne 16. 11. 2007.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2082/2007
Rg-28864/07
Okrožno sodišče v Celju je na predlog
družbenikov za prenehanje družbe po skrajšanem postopku izbrisa iz sodnega registra
sklenilo objaviti sklep:
družba GMB Podjetje za trgovinsko
poslovanje, Loče 68, Loče pri Poljčanah,
d.o.o., Loče 68, Loče pri Poljčanah, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 4. 9. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Grum Boštjanu, Ul. Adolfa Tavčarja 21, Slovenske Konjice.
Družbeniki Grum Martin, Grum Boštjan
in Soršak Barbara roj. Grum pa prevzamejo obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 10. 2007
Srg 2465/2007
Rg-30918/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenika za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Paxt d.o.o. podjetniško svetovanje, Cesta v Trnovlje 10, Celje, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 23. 10. 2007.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Marzidovšek Igorju, Dol pod Gojko 17, Frankolovo, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2007
Srg 1999/2007
Rg-31868/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Razvitje trgovina in storitve
d.o.o., s sedežem v Izoli, Trg padlih za
svobodo 6, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/06697/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 5. 11. 2007.
Družbenik Korolkov Ilia, Ulica Respublikanskaja 78g, Jaroslave, Rusija, izjavlja,
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da so poplačane vse obveznosti družbe do
tretjih oseb, zaposlenih, države in morebitnih ostalih upnikov, da so urejena vsa razmerja z delavci ter da prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe, ki bi izhajala iz katerega koli pravnega naslova, za kar jamči z vsem svojim
premoženjem.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe, se prenese na edinega 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 11. 2007
Srg 2010/2007
Rg-31869/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Meso-Švagelj proizvodnja in trgovina Štanjel d.n.o., Kobdilj 1, Štanjel, s
sedežem v Štanjelu, Kobdilj 1, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/01347/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 7. 11. 2007.
Družbenika Švagelj Ivan in Švagelj Dragica, oba Kobdilj 1, Štanjel, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti in urejena vsa
razmerja s tretjimi osebami in delavci ter
da kot družbenika prevzemata obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe pripade družbenikoma, vsakemu v sorazmerju z njegovim poslovnim deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 11. 2007
Srg 6253/2007
Rg-18873/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe HSS Zupanc
Servisna družba k.d., Zaplana 169, Vrhnika, objavlja sklep:
družba HSS Zupanc Servisna družba
k.d., Zaplana 169 a, Vrhnika, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 5. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zupanc Savin, Zaplana
169a, Vrhnika in Zupanc Tomaž, Kantetova
5, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah 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 15. 6. 2007
Srg 13580/2007
Rg-31588/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za

prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Farma Vir
svetovanje, zastopanje d.o.o., Firma v angl.
jeziku: Pharm Resource consulting, representation Ltd, Vagajeva ulica 11, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Farma Vir svetovanje, zastopanje d.o.o., Firma v angl. jeziku: Pharm
Resource consulting, representation Ltd,
Vagajeva ulica 11, Ljubljana, reg. št. vl.
1/42611/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 5. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Srdič Mile, Vagajeva ulica
11, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2007
Srg 13106/2007
Rg-32474/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče je na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Elia 4
d.o.o., podjetje za svetovanje, trgovino, posredništvo in gradbeništvo, Marjekova pot
8/a, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Elia 4 d.o.o., podjetje za svetovanje, trgovino, posredništvo in gradbeništvo, Marjekova pot 8/a, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/40774/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
23. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Velić Emil, Marjekova pot
8/a, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2007
Srg 12471/2007
Rg-32478/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Media storitve in
trgovinska dejavnost d.o.o., Medvode, Cesta na Svetje 8, objavlja sklep:
Media storitve in trgovinska dejavnost
d.o.o., Cesta na Svetje 8, Medvode, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Srakar Ljubica in Srakar
Mihael, oba stanujoča Medvode, Cesta na
Svetje 8, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007

Srg 11941/2007
Rg-32479/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sional, Podjetje
za izdelavo in prodajo kovinskih proizvodov,
d.o.o., Medvode, Sora 22/a, ki jo zastopa
odvetnik Dušan Kecman iz Ljubljane, objavlja sklep:
Sional, Podjetje za izdelavo in prodajo kovinskih proizvodov, d.o.o., Medvode, Sora 22/a, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 9.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bališ Vida, Sora 22/a in
SE upravljanje s premoženjem, d.o.o., Ljub
ljana, Šmartinska cesta 130, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007

Srg 12564/2007
Rg-32486/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Servis tiskarskih
strojev Šebenik k.d., Borovnica, Gradišnikova 9, ki jo zastopa Judita Šlibar odvetnica iz
Trzina, objavlja sklep:
Servis tiskarskih strojev Šebenik k.d.,
Borovnica, Gradišnikova 9, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 1. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šebenik Hedvika in Janez, oba stanujoča Borovnica, Gradišnikova
9, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 2007

Srg 2983/2007
Rg-31884/07
Družba Černčec trgovina in storitve
d.o.o., Maribor, Čebelarska ulica 18, reg.
št. vl. 1/11874-00, katere družbenik je Černčec Borut, Čebelarska ulica 18, Maribor,
po sklepu družbenika družbe z dne 25. 10.
2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Černčec
Borut.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki
in pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 11. 2007

Srg 11942/2007
Rg-32484/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Eugel plus, finance
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 3,
ki jo zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Eugel Plus, finance in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Cankarjeva 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je GSET, upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva
cesta 3, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 13659/2007
Rg-32489/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe M Company trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Rozmanov 4, ki jo
zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane,
objavlja sklep:
M Company trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Rozmanov 4, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Apolonija Geroni, Krnica
125, Zgornje Gorje, Mateja Geroni, Preloge
1, Ljubljana in Miroslav Geroni, Ulica bratov Rozmanov 4, Ljubljana, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 720/2007
Rg-29089/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Fortuna, Polanko in
Kastelic, posredništvo d.n.o., Novo mesto,
Ulica Danila Bučarja 10, objavlja sklep:
družba Fortuna, Polanko in Kastelic,
posredništvo d.n.o., Novo mesto, Ulica
Danila Bučarja 10, vpisana na reg. vl. št.
1-04996/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 10. 10.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Miran Polanko, Novo
mesto, Drska 46 in Tomaž Kastelic, Novo
mesto, Prečna 83, ki prevzemajo vse obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe v celoti
prenese na Mirana Polanka, Novo mesto,
Drska 46 in Tomaža Kastelica, Novo mesto,
Prečna 83.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 10. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Antonič Rudolf, Kapelski Vrh 101,
Radenci, potni list, št. P00724093, izdala
UE Gornja Radgona. gne-281142
Avsenik Ciril, Drganja sela 039, Straža
pri Novem mestu, potni list, št. P00107544,
izdala UE Novo mesto. gnv-281150
Babič Marta, Žiberci 021, Apače, potni
list, št. P00388003, izdala UE Gornja
Radgona. gns-281153
Breceljnik Jure, Kneza Koclja ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00918043, izdala
UE Ljubljana. gno-281157
Butolen Branko, Gorenje Vrhpolje 096,
Šentjernej, potni list, št. P01161039, izdala
UE Novo mesto. gnb-281145
Cilenšek Stojan, Kocljeva ulica 004,
Kočevje, potni list, št. P01097099, izdala
UE Kočevje. gnx-281148
Černe Miha, Bevkova ulica 006,
Domžale, potni list, št. P01016636, izdala
UE Domžale. gnt-281152
Jovan Jakob, Šentjungert 043A, Šmartno
v Rožni dolini, potni list, št. P00436661,
izdala UE Celje. gnq-281305
Kabashi Laura, Kresnice 016, Kresnice,
potni list, št. P00892611, izdala UE Litija.
gnf-281141
Kegl Matej, Stantetova ulica 026, Maribor,
potni list, št. P00626261, izdala UE Maribor.
gnc-281144
Minev Jelena, Cesta v Pečale 038,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00946369,
izdala UE Ljubljana. gns-281303
Pećić Bore, Pot Josipa Brinarja 001,
Hrastnik, potni list, št. P00217921, izdala
UE Hrastnik. gnr-281154
Polajnar Danica, Belska cesta 028,
Preddvor, potni list, št. P01207827, izdala
UE Kranj. gnp-281156
Prah Igor, Brestovška cesta 015,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00759319,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-281151
Rajh Matjaž, Na Korošci 002, Ljubljana,
potni list, št. PB0003480, izdala UE
Ljubljana. gnz-281146
Samardžija Damir, Ižanska cesta 440F,
Ljubljana, potni list, št. P00897075, izdala
UE Ljubljana. gnq-281155
Starc Jernej, Tomaj 126, Dutovlje, potni
list, št. P00569543, izdala UE Sežana.
gnr-281304
Šafar Jože, Mozelj 024, Kočevje, potni
list, št. P00850324, izdala UE Kočevje.
gnw-281149
Šumak Andreja, Pot Draga Jakopiča
036A, Ljubljana – Črnuče, potni list,
št. P00547384, izdala UE Ljubljana.
gnd-281143
Zavšek Alenka, Podplat 017A, Podplat,
potni list, št. P01015661, izdala UE Celje.
gny-281147

Osebne izkaznice preklicujejo
Antinac Andrijana, Savinjska cesta 114,
Žalec, osebno izkaznico, št. 002178550.
gnl-281085
Aziri Artan, Koseskega ulica 028,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002053327.
gnq-281280
Baloh Roman, Škocjan 023, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000489720.
gnw-281349
Banko Tamara, Pot v Rovca 008,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001965829.
gnu-281351
Barbič Nina, Cesta 24. junija 084,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002201408.
gnv-281250
Bebar Ljudmila, Jakčeva ulica 038,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001753689.
gny-281247
Bezjak Janez, Borovci 005 C, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000946973.
gnf-281291
Bolha Frančišek, Kajuhova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001755920.
gnb-281245
Bratož Ivica, Pribinova ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000038290.
gnn-281233
Breceljnik Jure, Kneza Koclja ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000683769.
gns-281228
Bučer Slavica, Bilje 071 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001391832.
gng-281090
Bukovec Lara, Šukljetova ulica 023, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002130683.
gnl-281260
Čerpnjak Bela, Poznanovci 004, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000356962.
gnv-281175
Čretnik Andrej, Ponikva 076 B,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001268551.
gnj-281287
Dugalić Miloje, Ob železnici 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001833513.
gnt-281277
Gašperlin Bazelj Jana, Ulica Malči
Beličeve 147, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000577585. gng-281240
Godnič Lilijana, Komen 101, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000802118.
gnd-281268
Godnič Sara, Komen 101, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001715516.
gnb-281270
Golc Mitja, Belski Vrh 109, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002041699. gne-281292
Golob Simon, Valvasorjeva ulica 046,
Celje, osebno izkaznico, št. 000807856.
gnq-281205
Gorenc Marija, Gorenjesavska cesta 20,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000040293.
gnt-281402

Gorenšek Peter, Brdinje 027, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001332999. gnb-281170
Goršek Marija, Kasaze 111, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001587002.
gnb-281195
Grahek Stane, Pod hrasti 042, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000023326.
gnp-281231
Gril Aleš, Janškovo selo 014, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001316939.
gnh-281289
Hafnar Petra, Spodnje Duplje 007 A,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000960956.
gnj-281262
Hodžić Davorin, Ulica Gradnikove brig.
027, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001815303. gnh-281339
Horžen Ignac, Boršt 015 A, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000808157.
gnv-281275
Ibrulj Sandro, Topniška ulica 029,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001746953.
gnr-281254
Jakovljević Suzana, Šuštarjeva kolonija
025, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
002078054. gnq-281355
Jereb Viktor, Kmetijska ulica 009,
Vodice, osebno izkaznico, št. 001376885.
gng-281115
Jontes Maja, Pot na Ulako 001, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 000691912.
gnr-281079
Jovan Jakob, Šentjungert 043 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 000032641.
gnz-281296
Jugović Zoran, Groharjevo naselje
4, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
AH 000030294 – za tujca. gnl-281185
Keglovič Slavko, Grmovlje 040, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001956579.
gno-281207
Kelnerič Jožef, Maistrova ulica 004 B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000053095.
gnr-281229
Keuc Rok, Zrkovska cesta 105 C,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002040338.
gns-281278
Klemenčič Antonija, Industrijska cesta
001, Radomlje, osebno izkaznico, št.
001664708. gnd-281343
Kobe Frančiška, Višnarjeva ulica 004,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000573983.
gnw-281224
Kogej Rus Sonja, Prešernova cesta
003, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001237890. gnf-281216
Kokol Viljem, Jelovškova ulica 015,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001099633.
gnt-281352
Kolar Branko, Ulica Vena Pilona 006,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001634639. gnw-281199
Kolarić Andrej Samo, Naselje Ljudske
pravice 035, Murska Sobota, osebno
izkaznico, št. 001994307. gnt-281177
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Končar Alojzija, Ravno Brdo 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002069607.
gnl-281235
Koprivnjak Rok, Dolenje Sušice 032,
Dolenjske Toplice, osebno izkaznico, št.
001956200. gnm-281259
Kovačič Marija, Kogojeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002233364.
gnq-281255
Kralj Marinček Katarina, Lipova ulica 001,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001720883.
gny-281347
Kramar Marija, Cesta maršala Tita 100,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000446866.
gnn-281083
Križnik Pavel Janez, Rožna dolina, cesta
VIII 007, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000340310. gny-281222
Krušič Štefan, Ljubljanska cesta 010,
Celje, osebno izkaznico, št. 001724359.
gnp-281206
Lavrenčič Špela, Ul. herojev Mašere
in Spasića, Maribor, osebno izkaznico, št.
001654970. gnu-281276
Leban Marija, Grič cesta I/11, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
000772010.
gnf-281341
Lenassi Janža, Pivška ulica 001,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001792473.
gny-281197
Lenček Sonja, Breznikova ulica 018,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001373182.
gnv-281350
Lenič Boža, Ulica Ivana Pengova 005,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001268764.
gnb-281345
Leskovšek Gregor, Poljanski nasip 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001929373.
gnu-281226
Likon Marjan, Pod kolodvorom 003 A,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000758969.
gnz-281196
Lisjak Marjan, Ulica Gradnikove brigade
029, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001575587. gnu-281251
Logar Ivana, Milje 40/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000565711. gnj-281187
Lončar Roman, Živinozdravska ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000076970.
gnc-281244
Lovrenčič Marija, Dupleška cesta 311 D,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001700516.
gno-281282
Maher Nevenka, Trg svobode 007,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000415068. gnm-281284
Majcen Aleksandra, Ulica Franca Pinterja
007, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
002084820. gnu-281076
Markuljević Stojica, Tržaška cesta 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001898043.
gni-281238
Mauer Ignac, Jakob pri Šentjurju 007 B,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 002164017.
gnk-281286
Mavrič Slavko Alojz, Ulica 9. septembra
250, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001408999. gnz-281246
Mele Simona, Lipsenj 005, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000399607.
gns-281078
Muzek Lilijana, Meškova ulica 004,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001064123.
gnd-281293
Najdanović Todor, Prvomajska ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000137274.
gns-281253
Ocepek Ivana, Celovška cesta 125,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108976.
gnw-281249

Št.

Papež Milka, Žvirče 010 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001394412.
gnj-281087
Pećić Bore, Pot Josipa Brinarja 001,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001085814.
gnk-281261
Perdan Saša, Pot na kolodvor 001,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001614669.
gnh-281264
Pernat Mina, Žagarska pot 005,
Ruše, osebno izkaznico, št. 002179788.
gnt-281077
Pfeifer Vladimir, Nemčavci 005 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001552510.
gnz-281171
Pintarič Amalija, Gregorčičeva ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056325.
gnx-281248
Pirc Drago, Gradnikova cesta 011,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000274030.
gnl-281285
Pirc Mihael, Trg revolucije 013,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001530157.
gnp-281356
Pisk Branimir, Lokovec 178, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000527131.
gnj-281237
Podlipec Tija, Kreljeva ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002093879.
gnc-281219
Podržaj Jožef, Veliki Ločnik 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000580017.
gnh-281089
Pokos Lauch Petra, Čebelarska ulica
016, Orehova vas, osebno izkaznico, št.
000215984. gnn-281283
Polajnar Danica, Belska cesta 028,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 000960969.
gnf-281266
Predikaka Amalija, Dežno pri Podlehniku
001, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000689608.
gng-281290
Pribac Primož, Obala 118, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000386650.
gnv-281225
Prosenc Julijana, Ulica heroja Tomšiča
004, Maribor, osebno izkaznico, št.
000564822. gnr-281279
Rakar Denis, Dvori 013, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001717342. gni-281088
Ramadan Kamil, Brezje pri Grosupljem
086, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001971750. gnk-281211
Ramšak Rudolf, Vodnikova cesta 001,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001561471.
gni-281288
Redenšek Boštjan, Ljubljanska cesta
084, Domžale, osebno izkaznico, št.
001632318. gnc-281344
Rejc Gregor, Ošveljek 019 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002234404.
gng-281340
Ristić Pero, Ledine 008, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000175177.
gnm-281234
Rolih Jan, Šmalčja vas 001, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002108619.
gns-281353
Romšak Nuška, Črna pri Kamniku 011 A,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002087184.
gns-281203
Rožič Primož, Poljanska cesta 075,
Gorenja vas, osebno izkaznico, št.
001590746. gnx-281273
Rupnik Aleksander, Klokočovnik 036,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001947142. gno-281082
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Salamun Devis, Podgrad 003 C, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001459274.
gnq-281080
Sever Lea, Golo 108, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001584803. gnf-281241
Sitar Andreja, Hrastje 86/b, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001369816.
gng-281440
Skaza Branko Milan, Planina 017,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000683960.
gne-281267
Skočir Albina, Drežniške Ravne 002,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001532440.
gnh-281189
Starman Jan, Novo Polje, cesta XIII 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001763911.
gne-281217
Sužnik Frančiška, Hrastovec v Slovenskih
goricah 016, Lenart v Slov. goricah, osebno
izkaznico, št. 000023058. gnc-281294
Svete Tjaša, Cesta na stadion 004,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002017325.
gnr-281354
Šavs Matija, Britof 406, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000237300. gni-281263
Šinkovec Darko, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000491387.
gnq-281230
Šoštar Ankica, Medvoška cesta 010,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001486762.
gnh-281114
Štucin Helga, Visoče 016, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000786660. gnm-281084
Šumah Darko, Spodnji Razbor 054,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, osebno
izkaznico, št. 002036975. gnl-281385
Šuman Alojz, Zgornji Žerjavci 037,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 001483965. gnb-281295
Šušteršič Frančišek, Jemčeva cesta 044,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000498733.
gnz-281346
Šutar Marija, Mehletova ulica 007,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000584905.
gnx-281348
Tatalović Milan, Glavarjeva ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000512366.
gnx-281223
Tavčar Igor, Pittonijeva ulica 003, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001503490.
gny-281272
Tekavčič Stane, Rečna ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000565910.
gnk-281236
Tomec Jan, Vinica 020, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 002170271. gnj-281337
Tomov Branka, Peričeva ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001059898.
gnt-281252
Toplišek Alen, Parižlje 044 A, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
002238017.
gnk-281086
Trifunović Dalibor, Polje, cesta V 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002013720.
gnt-281227
Udovč Andrej, Stošičeva ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000160030.
gnv-281400
Ulrich Alojzija Margareta, Šmarjeta pri
Celju 025, Celje, osebno izkaznico, št.
001666091. gne-281342
Uršič Vesna, Iška Loka 035, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002131179.
gnh-281214
Velagić Zinka, Maroltova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001911621.
gno-281257
Vidmar Mateja, Brodarjev trg 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002118163.
gnd-281218
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Vidovič Mihael, Črna vas 107 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000845671.
gno-281232
Vogrinčič Valerija, Krašči 037 A, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001048557.
gnw-281174
Voje Marija, Žirovski Vrh 002, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000545030.
gnw-281274
Vrtič Marjan, Mejna cesta 002,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002271224.
gnp-281081
Vučak Draga, Kupšinci 037, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000120665.
gny-281172
Zavišić Josipina, Kettejeva ulica
015, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001142235. gnz-281271
Zorc Urban, Podpeška cesta 181,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002146608.
gnb-281220
Zupančič Danijel, Loke 028, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000361114.
gne-281192
Žerdin Vekoslava, Privoz 007 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001828381.
gnp-281256
Žerovec Marija, Dunajska cesta 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001487683.
gne-281242
Žgavc Gaber, Viška cesta 069 D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001603716.
gnh-281239
Živanović Sašo, Tržaška cesta 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001735256.
gnn-281258
Žugić Bogdan, Pahova ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002031799.
gnz-281221

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ahlin Andrej, Cesta 15. aprila 039,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001201713, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnt-281202
Alič Anton, Litijska cesta 347, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 002144870, reg. št. 201012, izdala UE
Ljubljana. gnl-281135
Andlovic Sabina, Globoka pot 013,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001198317, reg. št. 14210, izdala
UE Postojna. gnc-281194
Bahun Mojca, Cesta na Golico
10/b, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 001642068, izdala UE Jesenice.
gnu-281451
Becele Marjan, Ulica Danila Bučarja 16,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001388541, izdala UE Novo mesto.
gnl-281110
Benčič Urška, Vodopivčeva ul. 18,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. S 003180822, izdala UE Koper.
gnl-281164
Benegalija Milena, Podmolnik, Završje
002, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003240839, reg. št. 184777,
izdala UE Ljubljana. gnp-281381
Bergant Andrej, Šinkov Turn 048,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 0020296711, reg. št. 141037, izdala
UE Ljubljana. gny-281372
Bernot Marjana, Sončna ulica 007,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 002180762, reg. št. 000029802, izdala
UE Domžale. gne-281117
Bezjak Sandra, Ulica 5. prekomorske 9,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3003075, izdala UE Ptuj. gno-281432
Blejec Mateja, Liparjeva cesta 025,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003134850, reg. št. 000015832,
izdala UE Domžale. gnd-281118
Brumec Ana, Bezenškova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1, B,
BE, G, H, št. 00007041741748/2, izdan v
Švici. gnj-281437
Bukovšek Franc, Zavine 016, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 000867898, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnu-281201
Bukovšek Vili, Cesta pod Rifikon 7,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, G, H, št. S 319981, izdala UE Celje.
gnw-281099
Cajnko Milan, Rakovci 039, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001510995, izdala UE Ormož.
gnb-281395
Cehner
Martina,
Črneče
151,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3038605, izdala UE Dravograd.
gno-281107
Cekuta Robert, Trubarjeva ulica 4,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
E, G, H, št. S 1410029, izdala UE Črnomelj.
gni-281338
Cerkovnik
Monja,
Kamnje
004,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002022098, izdala UE Radovljica.
gnh-281389
Debelak Miroslav, Kresnice 120, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001942113, reg. št. 000009851, izdala
UE Litija. gnd-281193
Debeljak Bernarda, Šutna 032, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000018229, reg. št. 34554, izdala UE
Kranj. gny-281422
Dečman Silva, Hubadova ulica 011,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002103270, reg. št. 000029258, izdala
UE Domžale. gnc-281119
Drobnič Matjaž, Cvetlična pot 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001870893, reg. št. 145674, izdala UE
Ljubljana. gnk-281136
Đalapa Denis, Pergerjeva ulica 10,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3128737, reg. št. 51785, izdala UE Ptuj.
gni-281138
Fabijan Branko, Dolenje Sušice 017,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A1,
A, B, C, G, H, št. S 003211217, izdala UE
Novo mesto. gnm-281109
Galun Anja, Lešje 9/a, Majšperk, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3064072, izdala
UE Ptuj. gnd-281443
Gašperlin Bazelj Jana, Ulica Malči
Beličeve 147, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003102163, reg. št.
240999, izdala UE Ljubljana. gno-281382
Glivar Milena, Brezovi dol 019,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001773057, izdala UE Grosuplje.
gni-281213
Golob Simon, Valvasorjeva ulica 046,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 000180061, reg. št. 33087, izdala UE
Celje. gns-281403
Gomboc Sabina, Večeslavci 049, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001403117, izdala UE Murska Sobota.
gnj-281412

Grahek Stane, Pod Hrasti 042, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000734062, reg. št. 71425, izdala UE
Ljubljana. gns-281378
Hafnar Petra, Spodnje Duplje 007 A,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001437552, reg. št. 54691, izdala UE
Kranj. gnx-281423
Hahn Robi, Vanča vas 078, Tišina,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003100613, izdala UE Murska Sobota.
gnu-281101
Horvat Frančiška, Zrinjskega ulica 019,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001908016, reg. št. 000006586,
izdala UE Domžale. gnb-281120
Horvat Marjanca, Trubarjeva ulica 074,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000742040, izdala UE Murska
Sobota. gnk-281411
Hriberšek Žiga, Trg 010, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003032670, reg. št. 55498, izdala UE
Celje. gnu-281401
Hvastija Janez, Izletniška ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 003192334, reg. št. 134126, izdala
UE Ljubljana. gnz-281371
Ivančič Aleksander, Arbajterjeva ulica 3,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1188288, izdala UE Ptuj. gnk-281111
Ivanov Marija, Laniška ulica 021,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001824311, reg. št. 177392, izdala UE
Ljubljana. gno-281357
Jakovljević Aleksa, Jablane 1, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 450628, izdala UE Ptuj. gng-281165
Javornik Simona, Grič 043 B, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002090928. gnr-281379
Jazbinšek Renata, Ulica heroja Bračiča
016, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001561566, reg. št. 28656, izdala UE
Celje. gnx-281398
Jereb Viktor, Kmetijska ulica 009, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 002093607, reg. št. 105172, izdala UE
Ljubljana. gni-281113
Jerman Marjan, Chengdujska cesta 020,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002135496, reg. št. 112455 04, izdala
UE Ljubljana. gnq-281130
Jorgić Smilja, Trg Franca Kozarja 014,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001940377, izdala UE Hrastnik.
gnk-281436
Jozić Čoh Darja, Zbelovska gora 38d,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 1180810, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-281191
Jug Marjen, Mizarska ulica 005,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001646030, izdala UE Nova Gorica.
gne-281392
Kac Sonja, Arbajterjeva ulica 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3050354, izdala UE Ptuj. gnn-281433
Kelnerič Jožef, Maistrova ulica 004 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003238745, reg. št. 28950, izdala UE
Ljubljana. gnw-281374
Kočar Boris, Pod Gorico 005, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001787536, reg. št. 37233, izdala UE
Celje. gnl-281410
Kogej Katja, Šmartno 032, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001986098, izdala UE Nova Gorica.
gnf-281391
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Kolarić Nataša, Naselje ljudske pravice
035, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003041167, izdala UE
Murska Sobota. gnv-281100
Končar Alojzija, Ravno Brdo 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003160312, reg. št. 218629, izdala UE
Ljubljana. gne-281367
Kopriva Damijana, Mencingerjeva ulica
008, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000342280, reg. št. 25015, izdala
UE Celje. gno-281407
Košak Anže, Štajerska cesta 063,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 002114471, reg. št. 272291, izdala UE
Ljubljana. gni-281413
Košak Anže, Štajerska cesta 063,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 002114471, reg. št. 272291, izdala UE
Ljubljana. gnh-281414
Kovač Nives, Ravnik pri Hotedršici 8,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 1231956, reg. št. 4960, izdala UE Logatec.
gnb-281095
Kovačec Lidija, Mala vas 2 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2131164, izdala UE Ptuj. gnp-281431
Kovačič Darja, Mestni trg 013, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002033629, reg. št. 249628, izdala UE
Ljubljana. gnn-281133
Kralj Franc, Breznikova cesta 002,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000555227, reg. št. 12799, izdala
UE Domžale. gng-281415
Kralj Marinček Katarina, Lipova ulica
001, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002021199, reg. št. 21376,
S 002021199. gnf-281416
Krameršek Damjana, Na gmajni 001,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001462482, reg. št. 48165, izdala UE
Celje. gnw-281399
Križnik Pavel Janez, Rožna dolina, Cesta
VIII 007, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, G, H, št. S 000516976, reg. št. 45358,
izdala UE Ljubljana. gng-281365
Kuper Alen, Društvena ulica 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001370418, reg. št. 235372, izdala UE
Ljubljana. gnt-281127
Lampič Maja, Vrtna ulica 009, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001427516, reg. št. 11137, izdala UE
Cerknica. gnl-281210
Lenček Sonja, Breznikova ulica 018,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000701606, reg. št. 13921, izdala UE
Domžale. gnb-281420
Luzar Branko, Beblerjev trg 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001524557, reg. št. 246483, izdala UE
Ljubljana. gnv-281125
Macarol Slavica, Erjavčeva ulica 010,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000018151, izdala UE
Koper. gnv-281200
Maher Nevenka, Trg svobode 007,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001879193, izdala UE
Radovljica. gni-281388
Majer Boris, Vrbanska cesta 028 B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001936574, reg. št. 57704, izdala
UE Maribor. gnn-281383
Majnik Jure, Podlimbarskega ulica 047
B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003144218, reg. št. 285639, izdala
UE Ljubljana. gnq-281380

Št.

Makivić Ljubica, Ulica Lojzeta Hrovata
005, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003164309, reg. št. 63832, izdala
UE Kranj. gnw-281424
Mark Vojko, Puhova ulica 006, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001946802, reg. št. 47442, izdala UE
Ljubljana. gnm-281359
Markovinovič Peter, Celjska c. 24,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 2194734, reg. št. 10490, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gny-281097
Medjugorac Nerima, Tivolska cesta 038,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 001709129, reg. št.
23442, izdala UE Ljubljana. gnr-281129
Mikec Manca, Regentova cesta 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001595914, reg. št. 256116, izdala UE
Ljubljana. gni-281363
Mlinarič Branko, Dragomilo 9, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 1948959, reg. št. 6018,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-281204
Mujdžić Esada, Zidanškova cesta 007,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002212509, reg. št. 145, izdala UE
Velenje. gnm-281209
Murn Mario, Finžgarjeva ul. 9, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1705454, izdala UE Brežice. gnj-281387
Naglič Marjan, Trstenik 035 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
D1, D, F, G, H – DUPLIKAT, št. S 001308045,
reg. št. 9586, izdala UE Kranj. gnv-281425
Obad Tomaž, Dekani 278, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G,
H, št. S 003180745, izdala UE Koper.
gnx-281198
Pavčič Zofija, Gubčeva ulica 011, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001894609, reg. št. 000012199, izdala
UE Domžale. gnz-281121
Pavčnik Žiga, Gotovlje 160 A, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3149134, izdala UE Celje. gnc-281094
Pavlov Maja, Pot k ribniku 9, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001527240, reg. št. 17314, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnn-281208
Pećić Bore, Pot Josipa Brinarja 001,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, D1, D1E, D, DE, G, H, št. S 003119152,
izdala UE Hrastnik. gnl-281435
Peperko Gorazd, Ljubljanska cesta
090, Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 002019213, izdala UE Celje.
gnq-281405
Perdan Saša, Pot na kolodvor 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h, št.
S 2200125, reg. št. 45428, izdala UE Kranj.
gnh-281139
Perner Vili, Glinškova ploščad 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002028411, reg. št. 86046, izdala UE
Ljubljana. gnd-281368
Pesan Bojan, Ulica skladateljev Ipavcev
046, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, C,
G, H, št. S 001636581, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnx-281098
Pirc Drago, Gradnikova cesta 011,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 000724453, izdala UE Radovljica.
gne-281092
Plazar Anton, Krmelj 70/a, Krmelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9192,
izdala UE Sevnica. gnv-281450
Polajnar Danica, Belska cesta 028,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
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H, A – 50 km/h, št. S 002060076, reg. št.
59478, izdala UE Kranj. gnu-281426
Pušavec Sebastijan, Sušnikova ulica
013, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001306812, reg. št. 45872, izdala
UE Kranj. gnt-281427
Rejc Gregor, Oševljek 019 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003149624, izdala UE Nova Gorica.
gnc-281394
Seles Karl, Kersnikova ulica 004,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001339298, reg. št. 4989, izdala UE Celje.
gnm-281409
Selinšek Terezija, Zgornja Ložnica 47,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, št. S 001094200, izdala UE
Slovenska Bistrica. gng-281190
Sever Lea, Golo 108, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 000930126,
reg. št. 97144, izdala UE Ljubljana.
gnk-281361
Simončič Žiga, Na otoku 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003066778, izdala UE Celje. gni-281188
Sirk Naraks Marija, Razgledna ulica 029,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001619999, reg. št. 36019, izdala UE
Celje. gnr-281404
Sitar Aljaž, Predoslje 1/b, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2231817, reg. št.
61469, izdala UE Kranj. gnc-281444
Skaza Branko Milan, Planina 017,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000086100, reg. št. 2671, izdala UE
Kranj. gns-281428
Slapnik Otmar, Pod Kostanji 008,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000269318, reg. št. 26763, izdala UE
Celje. gnz-281396
Stopar Ljudmila, Tovarniška cesta 7,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002179231, reg. št. 11061, izdala UE
Ruše. gnf-281091
Šinkovec Darko, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002235117, reg. št. 43417, izdala
UE Domžale. gnb-281370
Šmitek Aleksandra Sara, Senično 048,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. A1, B, G, H,
A do 25kW ali 0.16 kW/kg, št. S 003096440,
reg. št. 12233, izdala UE Tržič. gnp-281106
Šraj Miha, Voljči Potok 002 C, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001413198, reg. št. 19136, izdala UE
Kamnik. gnk-281386
Šumah Darko, Spodnji Razbor 054,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. A1, B, F, G, H, št.
S 002254588, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-281384
Šuman Alojz, Zgornji Žerjavci 037, Lenart
v Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, F, G, H, št. S 001997334, izdala UE
Lenart. gnc-281169
Šutar Marija, Mehletova ulica 007,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002058972, reg. št. 9217, izdala UE
Domžale. gnz-281421
Švajger Cvetka, Vrhovnikova ulica 009,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001796537, reg. št. 133127, izdala UE
Ljubljana. gnu-281126
Tiringer Jože, Šmarjetna gora 002,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H,
št. S 001603507, reg. št. 48307, izdala UE
Kranj. gnr-281429
Tisov Silva, Stranje pri Škocjanu 006,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
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H, št. S 001548266, izdala UE Novo mesto.
gnn-281108
Tomov Branka, Peričeva ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001987486, reg. št. 129995, izdala UE
Ljubljana. gnx-281123
Turšič Matejka, Ob Grosupeljščici 006 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002152949, izdala UE Grosuplje.
gng-281215
Vehovec Flerin Jožefa, Petkova ulica
023, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000090817, reg. št. 118381,
izdala UE Ljubljana. gno-281132
Verlič Aleš, Hraše 043, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 002141220, reg. št. 221930,
izdala UE Ljubljana. gnj-281112
Veselič Sanja, Ruska ulica 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003145714, reg. št. 285478, izdala UE
Ljubljana. gnj-281137
Vidmar Mojca, Razori 005, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000544593, reg. št. 193830, izdala UE
Ljubljana. gnc-281369
Vidovič Mihael, Črna vas 107, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001612253, reg. št. 7318, izdala UE
Ljubljana. gnt-281377
Vilič Roman, Ulica Ivana Pengova 009,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001991939, izdala UE Domžale.
gny-281122
Vodopivec Vitja, Ulica Gradnikove brigade
051, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, G, H, št. S 001833589, izdala UE Nova
Gorica. gnz-281096
Vogrinčič Valerija, Krašči 037 A,
Cankova, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001661177, izdala UE Murska Sobota.
gnr-281104
Vogrinec Karmen, Gerečja vas 70,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2250557, izdala UE Ptuj. gnm-281434
Vrečer Denis, Okrogarjeva ulica 003,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000986329, reg. št. 40049, izdala UE
Celje. gny-281397
Vrtačnik Hinko, Vinterca 053, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001612285, reg. št. 135221 0, izdala UE
Ljubljana. gnp-281131
Vučak Draga, Kupšinci 037, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000338588, izdala UE Murska
Sobota. gnt-281102
Vuk Marko, Jagodje, Na terasah 006,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000054590, izdala UE Izola.
gnq-281430
Zelko Anton, Vojkova cesta 008, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 000899240, izdala UE Nova Gorica.
gng-281390
Živanović Sašo, Tržaška cesta 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002205867, reg. št. 54284, izdala UE
Celje. gnw-281124

Spričevala preklicujejo
Bizant Karmen, V Kladeh 1, LjubljanaŠentvid, indeks, št. 12160120061, izdala
VSŠ IZRAZ, Ljubljana. gnn-281183
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Ćavar Klementina, Rozmanova 25, Piran
– Pirano, spričevalo Srednje kovinarske in
prometne šole v Kopru – smer frizer, izdano
leta 1999. gnq-281180
Ćehić Jagoda, Machova ulica 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za frizerje in oblačilce, št. 1899, izdano leta
1974. m-1259
Drozg Damjan, Zg. Duplek 156a, Spodnji
Duplek, spričevalo IV. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 2003.
m-1248
Dvoršak Jernej Nejc, Spodnje Gameljne
111, Ljubljana Šmartno, spričevalo 3. letnika
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2006. gny-281297
Fekonja Silva, Ivanjski vrh 24, Spodnji
Ivanjci, spričevalo od 1. do 3. letnika
Srednje šole kmetijske mehanizacije – smer
kmetovalka, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
m-1262
Gazvoda Martin, Gor. Suhadol 20,
Brusnice, spričevalo o končani OŠ Brusnice,
izdano leta 1975. gnn-281358
Gluhak Kraner Breda, Lovrenc na
Dravskem polju 86/a, Lovrenc na Dravskem
polju, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1982 in 1983.
m-1257
Hočevar Vinko, Kamni vrh pri Ambrusu
12, Zagradec, diplomo Srednje policijske šole
v Ljubljani, izdana leta 1982. gnt-281452
Hočevar Vinko, Kamni vrh pri Ambrusu
12, Zagradec, diplomo Srednje šole za
poklicne voznike na Ježici, izdana leta 1987.
gns-281453
Hočevar Vinko, Kamni vrh pri Ambrusu
12, Zagradec, diplomo Poklicne živilske šole
v Mariboru – poklic mesar, izdana leta 1979.
gnr-281454
Juvančič Živa, Kovinarska 20, Kamnik,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kamnik –
srednješolski center Rudolfa Maistra, izdano
leta 2005. gnb-281070
Kljajič Denis, Tržaška cesta 30, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gne-281167
Kočman Franc, Srednje Gameljne 32/d,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o končani OŠ
Ledina, izdano leta 1965. gnn-281333
Kolar Jerica, Rifnik 6, Šentjur, spričevalo
o vajeniškem izpitu – natakar, Gostinska
šola Celje, izdano leta 1964. m-1251
Kugler Bojan, Rožni vrh 5, Šmartno v
Rožni dolini, spričevalo Srednje tehniške
šole maršala Tita. gnm-281184
Marko Janez, Brode 27, Vransko,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
– smer mesar, izdano leta 1974. m-1258
Mertelj Robi, Podkoren 73, Kranjska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta 1997.
gnk-281336
Moravac Danijela, Prešernova cesta
5, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gnc-281319
Mrvelj Anto, Zagreb, Hrvatska, spričevalo
o zaključnem izpitu SŠTS Franca Leskoška
Luke, izdano leta 1990. gnb-281320
Mukeljić Jasna, Resljeva cesta 26,
Ljubljana, indeks, št. 11070021, izdala VŠZ
za zdravstvo. gnn-281308
Okanović Jasmin, Prešernova 2, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
rudarske šole. gno-281182
Pavlović Lana, Gubčeve brigade 14,
Ljubljana, preklic študentske izkaznice,

objavljenega v Uradni list RS, št. 100/2006.
gng-281265
Polanc Miha, Presetnikova ulica 15,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1999. gnc-281419
Prašnikar Petra, Vinje 55, Dol pri
Ljubljani, indeks, št. 1124200711411, izdala
Višja šola za multimedije. gnc-281269
Raković Damir, Ahlinova 13, Škofljica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnv-281075
Rakuša Anica, Obrež 7, Središče ob
Dravi, Srednje gostinske šole Maribor.
gni-281438
Stare David, Kokrica, Galetova ulica
22/a, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika SMIKŠ
Kranj, izdano leta 1993, 1994 in 1995.
gnn-281158
Starina Franc, Župa 8, Dobovec,
spričevalo o končani OŠ Trbovlje, izdano
leta 1983. gnx-281073
Studen Roman, Cerkljanska Dobrava
1, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdano leta 1982. gnl-281335
Subotić Slobodan, Kolodvorska cesta 9,
Trbovlje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole kovinarsko-strojne usmeritve Trbovlje,
izdano leta 1987 in 1988. gne-281417
Šela Peter, Vinarska 39, Slovenska
Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1996.
m-1246
Udovič Anica, Jelšane 14/a, Jelšane,
maturitetno spričevalo Ekonomske srednje
šole, opravljenega na Dopisni delavski
univerzi Ljubljana, izdano leta 1972.
gnj-281362
Uhan Vanja, Gaj 10, Straža, indeks, št.
71040652, izdala Biotehnioška fakulteta v
Ljubljani. gne-281317
Zootrans d.o.o., Sp. Hajdina 37/a,
Hajdina, diplomo delovno dovoljenje, št.
99289989476, izdano dne 5. 12. 2006, na
ime Kostič Sima. gnj-281212
Zubac Rebeka, Regentova 10, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o končani OŠ, št.
163/2003, izdano leta 2003. gnp-281306

Drugo preklicujejo
Adriatic zavarovalna družba, d.d. Koper,
PE Celje, veljavnost zavarovalne police –
obrazca stroge evidence (skupaj 16), IM/99
št.: 400819, STANB/03 št.: 049085, Z-3 št.
638970, 1-CP/03 št.: 7440, 1-OP/03 št.:
7317, ZK št.: 1339793, 1505670, 1355605,
1340404, 1395093, 1238285, 1339826,
1394551, 1300686, PV-2 št.: 42735, AO št.:
212035, 252316. Ob-33621/07
AMG Transport d.o.o., Letališka cesta
16, Ljubljana, certifikat licence skupnosti, št.
GE002177/04491. gnz-281071
Amiti Elvis, Bevke 188, Vrhnika, delovno
knjižico. gnp-281331
Antloga Alenka, Prešernova 22, Šentjur,
delovno knjižico. gnp-281181
Arh Andrej, Topniška ulica 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-281103
Bregar Andrej, Na bregu 3, Zagorje
ob
Savi,
tahografsko
kartico,
št.
1070500003389000, izdal Cetis Celje.
gnh-281364
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Čeru Janko, Šaleška 20/b, Velenje,
3 delnice KRS Velenje, št. 021466, 021467
in 021468. gnk-281161
Čotar Sara, Tureli 47, Renče, študentsko
izkaznico, št. 22056470, izdala Fakulteta za
šport v Ljubljani. gny-281072
Dedić Esmina, Bazoviška 4, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnl-281160
Dominko Klavdija, Srebotje 8, Šentilj
v Slov. goricah, vozno karto, št. 6722,
smer Zg. Velka Maribor, izdal Veolia d.d.
m-1253
Ferenčak Daniel, Jugovo 8, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 32050045,
izdala NTF – oddelek za tekstilstvo.
gnm-281134
Fišer Teodor, Naselje ljudske pravice
40, Murska Sobota, 14 delnic CATV Murska
Sobota vpisane v delniško knjigo pod št.
2150. gny-281447
Gazdag Ines, Trubarjeva 82, Murska
Sobota, dijaško izkaznico, izdala Srednja
ekonomska
šola
Murska
Sobota.
gnt-281302
Hribar Anton, Skaručna 14/d, Vodice,
licenco, št. 6777, izdana na OZS dne
3. 4. 2003 z veljavnostjo do 28. 2. 2008.
gno-281332
Jerič Drago, Lovska 25, Maribor,
tahografsko kartico, št. 1070500004264000,
izdal Cetis Celje. m-1255
Josipovič Vera, Kidričeva 2, Dob,
študentsko izkaznico, št. 01097074,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnu-281376
Juvan Amanda, Tomšićeva 1, Lendava –
Lendva, študentsko izkaznico, št. 30027496,
izdala Fakulteta za zdravstvene vede
Maribor. m-1260
Kajumov Aleksandr, Chengdujska cesta
18, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63020340, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnx-281448
Karbe Andreja, Mirna ulica 3, Bistrica
ob Dravi, vozno karto, št. 1471, izdal Veolia
d.d. m-1250
Kipo d.o.o., Ulica Andreja Kumarja
37, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
99289994110 za tujca Hristov Aleksandra
iz Makedonije. gnm-281159
Kokol Venčeslav s.p., Štekarjeva ul. 3,
Miklavž na Dravskem polju, izvod licence
skupnosti za vozilo MAN z reg. oznako
MB E0-83, vezan na licenco št. 3800.
gnw-281074
Kolmanič Mitja, Na Dobravi 31, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 09988,
izdal Veolia. m-1254
Konstatinovski Robert, Partizanska
14B/31, Bitola, tahografsko kartico, št.
1070500005294001, izdal Cetis Celje.
gnf-281166
Kosič Jernej, Gregorčičeva 15, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 63990240,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnd-281418

Št.

Košir Janez, Na Selah 25, Dol pri
Hrastniku, študentsko izkaznico, št.
21030314, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-281128
Kozjan Jože s.p. Elizabeta transport,
Pribinci 2, Adlešiči, dovolilnice za Ukrajino,
št. 0757575, 0757824 in 0758771,
dovolilnici za Rusijo, št. 429966 in 430330
in dve dovolilnici za Belorusijo, št. 1825667
in 1825666. gnq-281105
Krivonog Janez, Brdinje 38/a, Kotlje,
izkaznico vojnega veterana, št. 15516-13.
gnk-281186
Kupec Tjaša, Pod smrekami 15,
Šempeter v Savinjski dolini, študentsko
izkaznico, št. 26203130, izdala fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gng-281315
Ličina Alma, Kosovelova 38, Izola – Isola,
delovno knjižico. gno-281307
Lončar Franc s.p., Vrhniška cesta 11,
Horjul, izvod licence skupnosti za tovorno
vozilo MAN T 39 26.464 DFK, reg. oznaka
LJ P5-2FP, izdana 19. 4. 2006 do 12. 2.
2008. gnv-281375
Lončar Franc s.p., Vrhniška cesta 11,
Horjul, izvod licence skupnosti, za tovorna
vozila z reg. št. LJ Y1-10N, LJ Y4-50A in
LJ D3-32V, vezano na licenco št. 4075.
gnd-281393
Marčinkovič Darko, Celjska 40/a, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. gnh-281439
Marjanović Goran, Blagovica 5, Blagovica,
voznikovo kartico, št. 1070500008402000,
izdal Cetis Celje. gnu-281301
Matjašič Boštjan, Sakušak 38, Juršinci,
delovno knjižico. gnj-281162
Megi d.o.o., Bratovševa ploščad
7, Ljubljana, delovno dovolenje, št.
04244204874, izdano na ime Mustafoski
Nejlanb. gnm-281334
Molnar Hana, Bizeljska cesta 5, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 26203133, izdala
FGG v Ljubljani. gnf-281316
Mulec Tadej, Srednje Gasteraj 4, Jurovski
Dol, vozno karto, št. 10474, izdal Veolia
transport. m-1263
Novak Maruša, Lozice 2f, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 61249781,
Pedagoška fakulteta Maribor. m-1252
Pavlin Uroš, Livade 18, Izola – Isola,
študentsko izkaznico, št. 18060392, izdala
FF v Ljubljani. gnc-281069
Pirc Slavko, Miren 142/c, Miren, delovno
knjižico. gni-281163
Podlipnik Primož, Medvedova 8, Mengeš,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo
s traktorjem in traktorskimi priključki, izdala
Kmetijska šola v Kranju. gnq-281330
Porenta Jelica, Dolgo Brdo 15, Ljubljana,
vozno karto, št. 2341 – s spremljevalcem,
izdana pri Društvu slepih in slabovidnih
Slovenije. gnl-281360
Prijatelj Jože s.p., Avtoprevozništvo,
Kolenča vas 4, Struge, potrdilo za voznika
Štrbac Goran, št. 000855/MJ19-2-272/2007,
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izdano 8. 5. 2007, z veljavnostjo do 7. 8.
2007. gnx-281373
Pušnik Aleš, Zlatoličje 65, Starše, vozno
karto, št. 5864, izdal Veolia transport.
m-1256
Ramune Šimkunaite, Kardeljeva ploščad
14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
70070322, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnx-281173
Rebernik Matej, Podmilščakova ulica 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-281441
Sedmak Aleksander s.p., Koritnice 25/a,
Knežak, izvod licence za tovornjak FAP z
reg. št. KP 10-47, vezana na licenco št.
2360. gnp-281406
Sedmak Aleksander s.p., Koritnice 25/a,
Knežak, izvod licence za tovorno vozilo z
reg. št. KP 86-07S, vezana na licenco št.
2360. gnn-281408
Sešek Jernej, Kersnikova 9, Grosuplje,
delovno knjižico. gnf-281366
Sisi, d.o.o., Kidričeva 34, Rogaška
Slatina, licenco za mednarodno prevoz blaga
v cestnem prometu, št. GE001823/04183 za
vozilo z reg. št. CE Z8-12E. gnu-281176
Skočir Miloš, Šempeterska 53, Kranj,
izkaznico vojnega veterana, št. G014087 z
dne 27. 7. 2007. gne-281442
Šavron Maja, Jadranska cesta 16,
Ankaran – Ankarano, delovno knjižico.
gnz-281446
Šuta Katja, Zg. Senarska 20, Sv. Trojica
v Slov. goricah, vozno karto, št. 10035, izdal
Veolia d.d. m-1247
Vehovec Špela, Retnje 26, Križe, dijaško
izkaznico, izdala Ekonomska gimnazija
Kranj. gnw-281449
Veolia transport Štajerska d.d., Cesta
k Tamu 7, Maribor, licenco skupnosti za
opravljanje prevozov potnikov v cestnem
prometu, št. GE002344/224 z reg. oznako
MB A5-655. gng-281140
Vertnik Erih, Liptovska 26, Slovenske
Konjice, osnovno licenco skupnosti, št.
003836 in izvod skupnosti za vozilo CE
E9 -257, izdano pri OZS 25. 5. 2004 z
veljavnostjo do 23. 1. 2008. gns-281178
Vidic Milan, Tovarniška 2, Lesce, obrtno
dovoljenje, št. 014423/1112/00-54/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnb-281445
Vidmar Mateja, Brodarjev trg 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21070647, izdala
FDV v Ljubljani. gnf-281116
Vrhovnik Rok, Runkova ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-281168
Zadnik Denis, Vinterjeva ulica 4, Zgornja
Polskava, vozno karto, št. 10186, izdal
Veolia transport. m-1261
Zalar Jan, Bilečanska ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-281321
Zorc Urban, Podpešak cesta 181,
Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 21030775, izdala FDV v Ljubljani.
gnd-281243
Žosmani Elfati, Ljubljanska 25b, Maribor,
delovno knjižico. m-1249
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