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Javni razpisi

Št. 331-19/2007/5

Ob-35661/07

Sprememba
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo in delno zaprtje javnega
razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova
ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in
gozdarskim proizvodom za leto 2007, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/07,
z dne 7. 12. 2007 – Ob-33158/07.
V javnem razpisu dodajanje vrednosti
kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (PRP)
za leto 2007 (objava v Uradnem listu RS, št.
112 z dne 7. 12. 2007 – Ob-33158/07) se v
poglavju I. Predmet javnega razpisa druga
točka spremeni tako, da se glasi:
2. Okvirna višina nepovratnih sredstev,
namenjena za sofinanciranje projektov,
prispelih na javni razpis za ukrep »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov« za
obdobje 2007 namesto 7.979.059,00 EUR
znaša 12.979.059,00 EUR, od tega so namenjena:
– sredstva v višini 11.000.000, 00 EUR
za zahtevne naložbe in
– sredstva v višini 1.979.059, 00 EUR za
enostavne naložbe,
– namenska sredstva EKSRP (EU)
9.734.294,00 EUR,
– sredstva
iz
proračuna
RS
3.244.765 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski po
stavki
– 9200 PRP 2007-2013 – EU največ v
višini 75%,
– 9201 PRP 2007- 2013 – slovenska
udeležba MKGP največ v višini 25%.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Na podlagi tretjega odstavka 14. člena
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 112/07) se delno zapre javni
razpis, in sicer se zapre razpis za sofinanciranje zahtevnih naložb. Delno zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 671-17/2007
Ob-35456/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Pravilnika za vrednotenje programov športa v
javnem interesu in uporabo objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa v javnem interesu v
Mestni občini Slovenj Gradec,
v letu 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športa v javnem interesu, in
sicer po področjih do naslednjih višin:
1.1. Šport otrok in mladine v vrednosti
139.597 EUR, za programe:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok 1.632 EUR,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok 21.375 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 1.171 EUR,
– interesna športna vzgoja mladine
7.207 EUR,
– programi športa nadarjenih otrok
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
63.002 EUR,
– programi športa nadarjene mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
41.010 EUR,
– počitniški programi 4.200 EUR.
1.2. Športno rekreativna dejavnost odraslih 29.100 EUR.
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa 45.900 EUR.
1.4. Šport invalidov 4.500 EUR.
1.5. Strokovno
usposabljanje
3.857 EUR.
1.6. Športne prireditve:
– prireditve
klubov
in
društev
8.999 EUR.
1.7. Drugi za šport pomembni programi
1.200 EUR.
2. Pogoji sofinanciranja
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in
zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju
športa.

2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost
in znanje, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe in ki imajo
sedež v MO Slovenj Gradec.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu.
V skladu s pravilnikom imajo pravico do
sredstev za strokovno usposabljanje vsi izvajalci, s katerimi bo sklenjena pogodba o
sofinanciranju v letu 2008. Sredstva pridobijo tako, da po opravljenem usposabljanju
predložijo ustrezno dokumentacijo o opravljenem usposabljanju.
2. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec MO Slovenj Gradec
za področje na katerem kandidira prosilec,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem razpisu,
– druge zahtevane priloge, razvidne na
prijavnem obrazcu.
4. Rok in način prijave
Vloge izpolnjene izključno na predpisanih obrazcih in s priloženo predpisano dokumentacijo, morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul.
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje do
15. 2. 2008, ali tega dne priporočeno na
pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – javni razpis šport
2008«.
5. Postopek obravnave vlog
Odpiranje vlog ni javno. Pravočasno
poslane prijave bodo pregledane ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za
dopolnitev vloge pa bodo imeli na voljo
dodatni tridnevni rok. Kolikor kandidat v
določenem roku ne dopolni vloge bo le-ta
zavržena.
Programi kandidatov bodo obravnavni in
vrednoteni na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v Pravilniku za vrednote-
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nje programov športa v javnem interesu in
uporabo objektov in površin v Mestni občini
Slovenj Gradec.
Postopek obravnave in sprejem sklepa
o dodelitvi sredstev opravi komisija, ki jo
imenuje župan.
Izbrani kandidati bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najkasneje do 31. 3. 2008,
rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na
internetni strani MO Slovenj Gradec (www.
slovenjgradec.si).
Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.
6. Razpisna dokumentacija: interesenti
lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
sprejemni pisarni Mestne občine Slovenj
Gradec, ali na spletni strani http://www.
slovenjgradec.si/sport, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel.
02/881-21-22.
Mestna občina Slovenj Gradec
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-354/2007-03110
Ob-35453/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Žalcu.
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. 110-355/2007-03110
Ob-35454/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Zunanjem oddelku Državnega
pravobranilstva v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti

po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje
na mesto državnega pravobranilca oziroma
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznan
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije ter navedbo institucije, ki
jo je izdala;
– da je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 294/07
Ob-35649/07
Svet Varstveno delovnega centra Tončke
Hočevar, Ljubljana, Vodnikova 56, na podlagi sklepa 1. izredne seje sveta z dne 21. 12.
2007 in v skladu z določili Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91/I, 45/94 - odločba US
RS, 8/96, 18/96 – odločba US RS in 36/00
– ZPDZC), Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo)
in Statuta Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar (14., 29., 30., 31. in 32. člen)
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Varstveno delovnega
centra Tončke Hočeva r, Ljubljana, Vodnikova 56.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih
z zakonom, izpolnjuje še pogoje, določene
v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj,
ali
– višjo strokovno izobrazbo (VI) iz
69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20
let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let
na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, (oziroma ga opravi
najkasneje v roku enega leta od začetka
opravljanja nalog direktorja).
Mandat direktorja traja 5 let in začne
teči, ko bo k imenovanju podano soglasje
ustanovitelja.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, življenjepisom s pomembnimi podatki o strokovni karieri ter s
programom razvoja zavoda za mandatno

obdobje, morajo kandidati poslati po pošti
na naslov: Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana ali
oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 15
dneh po objavljenem razpisu. Zaprta ovojnica naj ima oznako »Ne odpiraj – razpis za
direktorja/ico«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave
razpisa.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Št. 79/07
Ob-35653/07
Svet Glasbene šole Ravne na Koroškem,
Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07, UPB5 – uradno
prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela je skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih izkušnjah in s kratkim življenjepisom ter
vizijo razvoja ter dela šole za mandatno
obdobje pošljite najpozneje v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene
šole Ravne na Koroškem, Javornik 35, 2390
Ravne na Koroškem, s pripisom Za razpis
ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru kandidatov v zakonitem roku.
Glasbena šola Ravne na Koroškem
Št. 1851/2-07
Ob-35660/07
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. – komisija za razpis, razpisuje na
podlagi 20. člena Statuta podjetja delovno
mesto
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj sedem let delovnih izkušenj v istih ali podobnih dejavnostih, kot
se opravljajo v podjetju,
– da ima potrebne strokovne, organizacijske in druge poslovodne sposobnosti za
opravljanje funkcije,
– da mu ni izrečen varnostni ukrep opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj v
desetih dneh po objavi razpisa pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »Razpis
za direktorja – za komisijo za razpis« na
naslov: Kraški vodovod Sežana, Bazoviška
ul. 6, 6210 Sežana. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
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Odpiranje prispelih prijav bo 15. januarja
2008 ob 13.30 v prostorih Kraškega vodovoda Sežana.
Kraški vodovod Sežana
Komisija za razpis
Št. 110-9/2007-53
Ob-35664/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo/ZJU – UPB3, v
nadaljevanju: ZJU) Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor, v
Območni enoti Celje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom (2 delovni mesti).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu za inšpektorja, iz katere
je razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen,
če ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo o opravljenem vozniškem
izpitu B kategorije,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
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šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Služba za skupne in pravne zadeve
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
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.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave),
ga mora v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru se lahko izjemoma za inšpektorja ob sklenitvi delovnega razmerja
imenuje oseba, ki nima strokovnega izpita
za inšpektorja, vendar mora ta izpit opraviti
najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o graditvi objektov,
zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu gradbeni inšpektor v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, Območne
enote Celje ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.

Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-9/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Služba za
skupne in pravne zadeve, Dunajska cesta
47, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@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.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel. 01/420-44-84
(mag. Vlasta Žerjav).
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 110-56/2007/2
Ob-35827/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 UPB3)
Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
podsekretarja pod šifro 225 v Sektorju za elektronske arhive in računalniško
podporo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba smer
računalniška, elektrotehnična, informatika
ali organizacijska – informatika;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu, za
katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja
takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
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– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
organa,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– sodelovanje pri postopkih registracije
in akreditacije in akreditacijskem nadzoru,
– sodelovanje pri potrjevanju notranjih
pravil,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Arhivu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar, z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Arhiva Republike
Slovenije na Zvezdarski ulici 1 v Ljubljani,
oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto podsekretar, številka »110-56/2007«
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska ulica 1, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS, pri Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ars@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.

Informacije o izvedbi javnega natečaja in
informacije o delovnem področju daje Lucija
Puc, tel. 01/241-42-25.
Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije
Ob-35963/07
Na podlagi 57. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 –
uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju:
ZJU) Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji svetovalec projektni vodja.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniških nazivih: višji
svetovalec II in višji svetovalec I. Izbrani
javni uslužbenec bo naloge opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– svetovanje županu, podžupanu in občinskemu svetu v zvezi z izvajanjem občinskih projektov,
– organizacija in vodenje občinskih projektov,
– vodenje priprave občinskih projektov
za prijave na razpise države, posameznih
ministrstev in EU,
– druge naloge s področja dela oziroma
pristojnosti občine.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba ali univerzitetna strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, oziroma tretjino manj, če ima kandidat magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri
istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne
izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja
dela in stopnja izobrazbe.
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Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire
na razpisano delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Delo na prostem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih Občinske
uprave Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem in po
potrebi na terenu.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (obvezno navesti:
obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela, kje jih je opravljal, kandidat
naj natančno opiše kakšno vrsto dela je
opravljal, stopnjo zahtevnosti del ter kakšen
naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave;
6. izjavo kandidata, da:
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v tajništvu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem ali na spletni strani Občine Ravne
na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za prosto delovno mesto Višji svetovalec z univ.
izobrazbo gradbene smeri«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, v roku petnajst
dni po objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Vesna Kozlar.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s poskusnim
delom 3 mesecev.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-35964/07
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) objavlja Občina
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Ravne na Koroškem javni natečaj za prosto
delovno mesto:
pripravnik, z namenom usposabljanja
za opravljanje državnega izpita iz javne
uprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene
smeri;
– znanje uradnega jezika.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. izjavo o znanju uradnega jezika;
4. 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 večkot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata/kandidatke za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Pripravnik se bo usposabljal za delo s
področja komunalno-cestnega gospodarstva ter okolja in prostora, predvsem postopkov vodenja projektov. Delo se opravlja
v prostorih Občinske uprave Občine Ravne
na Koroškem in po potrebi na terenu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
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Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v tajništvu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem ali na spletni strani Občine Ravne
na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za
prosto delovno mesto pripravnik gradbene
smeri«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, v roku petnajst dni po objavi tega
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Vesna Kozlar.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-35965/07
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU) objavlja Občina
Ravne na Koroškem javni natečaj za prosto
delovno mesto:
pripravnik, z namenom usposabljanja
za opravljanje državnega izpita iz javne
uprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02 in 103/07) ter pogojev, določenih v 88.
členu ZJU, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba upravne
smeri;
– znanje uradnega jezika.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in
veščine;
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. izjavo o znanju uradnega jezika;
4. 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 večkot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov za potrebe tega
javnega natečaja.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata/kandidatke za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Pripravnik se bo usposabljal za delo s
področja arhiviranja dokumentarnega gradiva in področja upravnega poslovanja. Delo
se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem in po potrebi na
terenu.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
Vloge za prijavo na prosto delovno mesto lahko dobite v tajništvu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem ali na spletni strani Občine Ravne
na Koroškem www.ravne.si.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za
prosto delovno mesto pripravnik upravne
smeri«, na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, v roku petnajst dni po objavi tega
javnega natečaja v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Vesna Kozlar.
Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na
podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Občina Ravne na Koroškem
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Druge objave
Št. 430-125/2007-9
Ob-35659/07
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
ponovno 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 25.275,00 EUR. Izračun vrednosti
je podal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
strojev in opreme Jožef Murko, dipl. inž.
grad.
2. Rok za oddajo ponudb je 22. 1. 2008
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. 87/2007
Ob-35826/07
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 127/02 in 14/07), Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 50/07) objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport, Urad RS za mladino
javni poziv
za sofinanciranje organizacij na
področju mladinskega dela v letu 2008
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1 (3. nadstropje),
1000 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu
2.1. Namen javnega poziva
Namen javnega poziva je omogočanje
mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim
mladinskim programom in programom za
mlade, ki prispevajo k neformalnem učenju, usposabljanju in pridobivanju veščin ter
družbenemu vključevanju mladih.
Namen javnega poziva je ravno tako
vzpodbujanje aktivnega državljanstva in
udejstvovanja mladih z upoštevanjem podpornih mehanizmov in instrumentov mladinske politike ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
Dodatni namen javnega poziva v letu
2008, ki je evropsko leto medkulturnega dialoga, je tudi usmerjanje nosilcev aktivnosti
k prioritetnim programskim vsebinam tega
leta z vzpodbujanjem medkulturnega dialoga med mladimi, vključno z vzpodbujanjem
participacije mladih z manj priložnostmi in
nadaljevanjem promocije Evropske mladinske kampanje Sveta Evrope za raznolikost,
človekove pravice in participacijo.
2.2. Cilj in predmet javnega poziva
Cilj javnega poziva je sofinanciranje delovanja in programov mladinskih organizacij
ter mladinskih programov in programov za
mlade, ki jih izvajajo za to usposobljene organizacije, in sicer v letu 2008.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih
vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja
organizacij in izvajanje njihovih programov,
in sicer po skupinah upravičencev, ki so:
– nacionalne mladinske organizacije,
– mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– mladinski centri,
– druge nevladne organizacije.
2.3. Prijavitelji
Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na prvi stopnji javnega poziva, in sicer:
1. Javnem pozivu za pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela za obdobje
2006–2008, objavljenem januarja 2006 v
Uradnem listu RS, št. 13/06;
2. Javnem pozivu za pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela za obdobje
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2007–2008, objavljenem decembra 2006, v
Uradnem listu RS, št. 135-136/06 in
3. Javnem pozivu za pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela za leto 2008,
objavljenem septembra 2007, v Uradnem
listu RS, št. 81/07.
(v nadaljevanju: javni poziv 1. stopnje)
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo
organizacije, ki so na enem od zgoraj navedenih javnih pozivov 1. stopnje pridobile
status upravičenosti do sofinanciranja.
Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah iz točke 2.2. poziva le-te
k oddaji vloge za dodelitev sredstev sofinanciranja, s katero naj upravičenec v skladu z
usmeritvami, predmetom in merili tega javnega poziva, na razpisnem obrazcu podrobneje
opredeli vsebino, načrt izvedbe in finančno
strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje, predložene v skladu s
tem javnim pozivom, ovrednotila na podlagi
meril in posredovala razpisovalcu predlog
razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv
3.1. Obvezni pogoji:
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca,
izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju,
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov.
f) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja
za sredstva tega javnega poziva, če je pod
pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja v posamezni skupini upravičenca.
g) Vsebina prijavljenega programa izhaja iz narave programa, ki ga je vlagatelj
predstavil v vlogi, oddani na 1. stopnji tega
javnega poziva, in namenu in cilju tega javnega poziva.
h) Vlagatelji s statusom mladinskih centrov in drugih nevladnih organizacij morajo
poleg tukaj navedenih pogojev izpolnjevati
tudi posebne pogoje za status mladinskega
centra oziroma za status drugih nevladnih
organizacij, iz javnega poziva 1. stopnje.
3.2. Dodatni pogoji
V primeru neizpolnjevanja določenega
dodatnega pogoja ima strokovna komisija
razpisovalca pravico, da navedb iz vloge
ne upošteva.
a) Prijavljeni programi se ne smejo podvajati. Sredstva za izvajanje določenega
programa lahko pridobi le en vlagatelj.
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b) Vlagatelj je dolžan navajati realne podatke in ocene.
c) Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega centra, nacionalne mladinske organizacije ali druge
nevladne organizacije (iz finančne konstrukcije za leto 2008) sme znašati minimalno
20.000 EUR in maksimalno 200.000 EUR.
Vrednost prijavljenega programa vlagateljev s statusom mladinskega sveta lokalne
skupnosti (iz finančne konstrukcije za leto
2008) sme znašati minimalno 2.000 EUR in
maksimalno 20.000 EUR.
4. Merila za dodelitev sredstev
4.1. Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij:
– Število članic in članov organizacije na
dan 1. 1. 2008;
– Odstotek članov in članic organizacije,
ki so v letu 2007 plačali članarino;
– Število lokalnih enot organizacije na
dan 1. 1. 2008;
– Članstvo v Mladinskem svetu Slovenije;
– Polnopravno ali pridruženo članstvo v
mednarodnih organizacijah;
– Realizirani program organizacije v letu
2007 na področjih, ki so predmet tega javnega poziva ter obseg finančnih sredstev za
njegovo realizacijo;
– Število izvedenih projektov v letu 2007
v okviru programa »Mladi v Akciji«;
– Delež izvajalcev, načrtovalcev, organizatorjev in koordinatorjev programa glede
na število članov in članic organizacije v
letu 2008;
– Število aktivnih udeležencev programa
v 2008;
– Število dni trajanja programa v letu
2008;
– Koordinacija programa na nacionalnem nivoju;
– Pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS;
– Število in obseg aktivnosti, ki prispevajo k medkulturnemu dialogu;
– Število in obseg aktivnosti, ki zagotavljajo participacijo mladih z manj priložnostmi v družbi;
– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo SE za spodbujanje raznolikosti,
človekovih pravic in participacije mladih;
– Obseg potrebnih finančnih sredstev za
izvajanje prijavljenega programa.
4.2. Merila za dodelitev sredstev za opravljanje dejavnosti mladinskega centra:
a) Merila za redno delovanje mladinskih
centrov:
– Velikost prostorov mladinskega centra;
– Urnik rednega delovanja;
– Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih
delavcev;
– Število aktivnih mladih, vključenih v
dejavnost in programe mladinskega centra
v letu 2007.
b) Merila za servisno dejavnost v letu
2007:
– Obseg servisnih storitev in podpornih
dejavnosti tehnične, organizacijske, strokovne, svetovalne ali finančne narave;
– Vključenost MC v nacionalne mladinske programe.
c) Informiranje in svetovanje v letu 2007
in 2008:
– Obseg gradiv za namen promocije
mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra;

– Aktivna spletna stran z informacijami iz
različnih področij pomembnih za mlade;
– Število uporabnikov storitev informiranja in svetovanja;
– Usposobljenost izvajalcev dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade;
– Infrastruktura in opremljenost;
– Koordinacija – mreženje izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade v letu
2008.
d) Realiziran program mladinskega centra v letu 2007:
– Obseg (število dogodkov in kvaliteta)
klubskega programa;
– Obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– Obseg prostovoljnih aktivnosti;
– Obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja;
– Število izvedenih projektov v okviru
programa »Mladi v Akciji«.
e) Obseg planiranega programa v letu
2008:
– Obseg klubskega programa;
– Obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– Obseg prostovoljnih aktivnosti;
– Obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja.
f) Koordinacija in skupnostno delo v letu
2007 in 2008:
– Izvajanje programov mladinskega centra v šolah in obratno v letu 2007;
– Sodelovanje s sorodnimi centri, klubi
in organizacijami na lokalnem in medobčinskem nivoju v letu 2007;
– Koordinacija in mreženje dislociranih
enot MC ali partnerskih mladinskih centrov
brez statusa upravičenca v letu 2008.
g) Finančna merila za leto 2007:
– Vrednost celoletne dejavnosti mladinskega centra priznane s strani razpisovalca;
– Višina občinskega vira sofinanciranja;
– Struktura finančnih sredstev.
h) Finančna merila za leto 2008:
– Obseg potrebnih finančnih sredstev za
delovanje in izvajanje prijavljenega programa 2008.
i) Vključevanje v prioritetne programske
vsebine:
– Število in obseg aktivnosti, ki prispevajo k medkulturnemu dialogu;
– Število in obseg aktivnosti, ki zagotavljajo participacijo mladih z manj priložnostmi v družbi;
– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo SE za spodbujanje raznolikosti,
človekovih pravic in participacije mladih.
4.3. Merila za dodelitev sredstev za mladinske svete lokalnih skupnosti:
– Število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– Število prebivalcev lokalne skupnosti v
starosti 14–29 let;
– Relativni delež mladih, vključenih v
organizacije, ki sestavljajo mladinski svet
lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14–29 let;
– Delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2007;
– Program delovanja mladinskega sveta
lokalne skupnosti v letu 2008;
– Število in obseg aktivnosti, ki prispevajo k medkulturnemu dialogu;
– Število in obseg aktivnosti, ki zagotavljajo participacijo mladih z manj priložnostmi v družbi;
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– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo SE za spodbujanje raznolikosti,
človekovih pravic in participacije mladih.
4.4 Merila za nevladne organizacije, ki
izvajajo letne mladinske programe ali programe za mlade:
– Realizirani program organizacije v letu
2007 na področjih, skladnih s predmetom
tega javnega poziva ter obseg finančnih
sredstev za njegovo realizacijo;
– Izvedba projekta v okviru Programa
»Mladi v Akciji« v letu 2007;
– Število izvajalcev programa v letu
2008;
– Delež izvajalcev programa v starosti
od 14 do 29 let;
– Število aktivnih udeležencev programa
v 2008;
– Število dni trajanja programa v letu
2008;
– Koordinacija programa na regionalnem
ali nacionalnem nivoju;
– Koordinacija evropskih mladinskih programov v Sloveniji;
– Izvajanje programa posebnega pomena za razvoj mladinskega dela in mladinske
politike v RS;
– Obseg zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje prijavljenega programa;
– Število in obseg aktivnosti, ki prispevajo k medkulturnemu dialogu;
– Število in obseg aktivnosti, ki zagotavljajo participacijo mladih z manj priložnostmi v družbi;
– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo SE za spodbujanje raznolikosti,
človekovih pravic in participacije mladih.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v okviru tega javnega poziva: okvirna
višina sredstev celotnega javnega poziva
znaša za leto 2008: 1.350.000,00 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na 2. stopnji in način predložitve
vlog ter opremljenost vlog:
7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj mora vlogo za dodelitev
sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku,
poslati s priporočeno pošto na naslov Urada
RS za mladino, Štefanova 1 (3. nadstropje),
1000 Ljubljana, najpozneje do 29. 1. 2008.
7.2. Opremljenost vloge
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: »Ne odpiraj – Vloga za sofinanciranje – 2. stopnja«.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo
vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca. Strokovna
komisija bo pričela z odpiranjem vlog 2. stop
nje predvidoma dne 1. 2. 2008.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega
poziva
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Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega
javnega poziva obveščeni v mesecu marcu
2008.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8-ih dni od prejema poziva ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge.
10. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisna dokumentacija, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega
javnega poziva, bo zainteresiranim vlagateljem dosegljiva po elektronski pošti: uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani
razpisovalca www.uradzamladino.gov.si.,
ali v tajništvu razpisovalca, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za
mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, 3.
nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.
Vlagatalji se lahko vsak delovni dan, med
10. in 12. uro, obrnejo na tajništvo Urada RS
za mladino tudi za morebitna dodatna pojasnila. Kontaktna oseba razpisovalca: Marija Slovnik Hrvat, tel. 01/426-57-01, faks
01/425-91-46.
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne
glede na medij, na katerem se nahajajo, so
oblikovno in vsebinsko enake. Vlagatelji s
tiskanjem elektronske oblike dokumentacije
dobijo kopijo, enako pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 02305-3/2007-24
Ob-35650/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in
94/07) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnine, in sicer
rabljenega osebnega vozila Renault
Megane 1,6 16 V / limuzina
po metodi javne ponudbe
Predmet prodaje: premičnina, in sicer
rabljeno osebno vozilo, ki je v lasti Republike Slovenije, Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste:
Osnovni podatki
Registracijska označba:

LJ 58 1CP

Prva registracija:

24. 10. 2006

Vrsta vozila:

osebni

Znamka vozila:

Renault

Tip vozila:

Megane 1,6 16 V / limuzina

Št. šasije in tip motorja

VF18BM4R0H36558011 / K4M D8

Moč in delovna prostornina motorja: 82 KW / 1598 ccm
Masa praznega vozila:

1.250 kg

Barva vozila:

SOM

Pretekla doba uporabe v letih:

0,75 let

Leto izdelave:

2006

Prevoženi kilometri / spec. prevoz.

13.500 km / 18.000 km/leto

Stanje vozila:

Nevozno

Inventarna številka:

12415003102

Stran
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Izklicna cena: izklicna cena za rabljeno
osebno vozilo Renault Megane 1,6 16 V /
limuzina je 3.585,00 EUR.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu
obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo
kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na premičninah.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku
30 dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– premičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana,
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
in overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec, DDV se ne obračuna,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– kupec mora premičnine prevzeti od
prodajalca v roku 15 dni od predložitve potrdila o plačilu kupnine.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji premičnine
vsak delovni dan od dneva objave javne
ponudbe v Uradnem listu RS do izteka roka
za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro,
na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
po predhodnem dogovoru. Kontaktna oseba je Maruša Klopčič, tel. 01/478-80-18 ali
Maja Gliha, tel. 01/478-80-87.
Ogled premičnin: ogled premičnin, ki so
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 9.
do 12. ure, razen takrat, ko državni organi
ne delajo, in sicer na Tržaški 19 v Ljubljani,
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po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Majo Gliha.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 29. 1. 2008
do 10. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo
s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole
– Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba
21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 29. 1. 2008 do 10. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – osebno vozilo – zadeva
št. 02305-4/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 29. 1. 2008, ob 11.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste
Ob-35968/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo obvestilo:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Mellanie Grudniik, z dnem 19. 11. 2007.
Pisarna: Kolodvorska ulica 1, 1241 Kam
nik.
Danila Žorž, z dnem 28. 11. 2007.

Pisarna: Lavričev trg 7, 5270 Ajdovščina,
pri odvetniku Dušanu Žoržu.
Blaž Štumpfl, z dnem 23. 11. 2007.
Pisarna: Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, pri Odvetniški družbi Kos in
partnerji, o.p., d.n.o.
Jernej Mravljak, z dnem 29. 11. 2007.
Pisarna: Ulica Vita Kraigherja 8, 2000
Maribor, pri Odvetniški družbi Ketiš – Janžekovič o.p., d.n.o. odvetniku.
Mojca Erman, z dnem 1. 12. 2007.
Pisarna: Tivolska cesta 30, 1000 Ljub
ljana.
Mag. Mateja Likozar Rogelj, z dnem
1. 12. 2007.
Pisarna: Likozarjeva ulica 1, 4000
Kranj.
Dr. Aleksij Mužina, z dnem 1. 12. 2007.
Pisarna: Hacquetova 8, 1000 Ljubljana.
Mag. Urška Naglič, z dnem 28. 11.
2007.
Pisarna: Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljub
ljana, pri odvetniku Stojanu Zdolšku.
Sanda Južnik, z dnem 28. 11. 2007.
Pisarna: Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljub
ljana, pri odvetniku Stojanu Zdolšku.
Mag. Jorg Sladič, z dnem 1. 12. 2007.
Pisarna: Kersnikova ulica 7, 1000 Ljub
ljana.
II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Petra Giacomelli, odvetnica iz Celja, z
dnem 28. 11. 2007.
Prevzemnika sta: odvetnika Odvetniške
družbe Gregorin-Štifter in Gregorin o.p.,
d.n.o., Ljubljanska cesta 8, 3000 Celje.
Marjeta Kavčič, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 31. 12. 2007.
Prevzemnica: odvetnica Tadeja Predan,
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.
Marjan Bastar, odvetnik iz Kočevja, z
dnem 31. 12. 2007.
Prevzemnik: odvetnik Samo Vidmar,
Podjetniško naselje 1, 1330 Kočevje.
Polona Pavlin Bohinc, odvetnica iz Kranja, z dnem 9. 12. 2007.
Prevzemniki: odvetniki Odvetniške družbe Pavlin, Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p.,
d.n.o., Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj.
Justina Hrastnik, odvetnica iz Maribora,
z dnem 31. 12. 2007.
Prevzemnik: odvetnik Primož Žontar,
Partizanska cesta 23, 2000 Maribor.
Sonja Rovtar Kalin, odvetnica iz Nove
Gorice, z dnem 31. 12. 2007.
Prevzemnica: odvetnica Tanja Marušič,
Kidričeva ulica 18, 5000 Nova Gorica.
Mag. Tatjana Gregorc, odvetnica iz Radovljice, z dnem 16. 12. 2007.
Prevzemnik: odvetnik Mitja Sever, Gorenjska cesta 1, 4240 Radovljica.
Andreja Ceglar Čarman, odvetnica iz
Izole, z dnem 6. 11. 2007.
Prevzemnica: odvetnica Natali Volčič
Ivanič, Ferrarska ulica 12, 6000 Koper.
III. Preselitve:
Adam Molan, odvetnik iz Krškega, z
dnem 20. 12. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško.
Mitja Sever, odvetnik iz Škofje Loke, z
dnem 17. 12. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Gorenjska
cesta 1, 4240 Radovljica.
Tamara Pavlin, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 19. 11. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 27, 1000 Ljubljana.
IV. Odvetniške družbe:
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Odvetniška družba Markelj – Čebular
o.p. – d.n.o., z dne 28. 11. 2007 spremenjena v Odvetniško družbo Tatjana Markelj in
partnerji, o.p., d.n.o.
Odvetniška družba Pavlin in partnerji
o.p., d.n.o., z dne 26. 10. 2007 spremenjena v Odvetniško družbo Pavlin, Ošabnik,
Klofutar in partnerji o.p. d.n.o.
V.
Odvetnik Marko Klofutar in odvetnik
Samo Ošabnik z dnem 30. 11. 2007 prenehata samostojno odvetništvo in od 1. 12.
2007 dalje vodimo oba kot odvetnika družbenika Odvetniške družbe Pavlin, Ošabnik,
Klofutar in partnerji o.p. d.n.o.
Odvetnica Mojca Ravnikar z dnem 11. 10.
2007 preneha delovno razmerje pri odvetniku Ivanu Kukarju in od 12. 10. 2007 dalje vodimo kot odvetnico družbenico Odvetniške
družbe Kukar in partnerji o.p., d.n.o.
Odvetnica Nataša Vrečar, z dnem 20. 10.
2007 spremeni priimek v Nataša Vrečar Zorčič.
Odvetnik Robert Čebular, z dnem 25. 11.
2007 izstopi iz Odvetniške družbe Markelj-Čebular o.p.-d.n.o. in z dnem 26. 11.
2007 prične s samostojnim odvetništvom
na naslovu: Ljubljanska cesta 106, 1230
Domžale.
Odvetnica mag. Suzana Gale Robežnik,
z dnem 11. 10. 2007 spremeni osebno ime
v novo: Suzaana Gale.
Odvetnik Alojz Horvat, z dnem 31. 12.
2007 preneha opravljati odvetništvo kot samostojni odvetnik in se z dnem 1. 1. 2008
zaposli pri odvetniku Juretu Horvatu, Slomškova 1, 9000 Murska Sobota ter prične
z opravljanjem odvetništva kot odvetnik pri
odvetniku.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-35139/07
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup naslednjih nepremičnin
Za nakup enodružinske stanovanjske
hiše v Kranju Britof 191 s pripadajočim zemljiščem, ki se nahaja na parc. št. 359/3,
dvorišče v izmeri 729 m2 in 359/4, stanovanjska stavba v izmeri 93 m2, obe vpisani
pri vl. št. 382 ter parc. št. 359/6, travnik
88 m2, vpisana pri vl. št. 485, vse k.o. Britof in vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Kranju. Predmet prodaje predstavljajo vse parcele skupaj oziroma celotna
nepremičnina. Nepremičnine so locirane v
naselju individualnih stanovanjskih hiš in
nove pozidave na naslovu Britof 191, Kranj.
Celotno naselje leži v neposredni bližini
glavne dostopne ceste, ki povezuje Kranj
in Jezersko.
Pravni posel, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja navedenega predmeta prodaje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriterij
za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujeno ceno in roke plačila,
– dokazilo o vplačani varščini Centru
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
v višini 10.000 EUR na račun št. 01100
– 6030300980 pri UJP Kranj,
– ponudnik priloži svojo številko bančnega računa (številka banke in računa) za

primer vračila varščine ob neuspešni ponudbi,
– rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo, ki ne sme biti krajši od 45 dni od
poteka roka za vložitev ponudbe,
– ponudba in celotna priložena dokumentacija mora biti v celoti v slovenskem
jeziku ali v prevodu, overjenem po sodnem
tolmaču.
2. S ponudbami lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe.
3. Pravne osebe so dolžne k ponudbi
priložiti izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe
ter navesti davčno številko, fizične osebe pa
so dolžne k ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, fotokopijo veljavnega osebnega
dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
in navesti svojo davčno številko.
4. Davek na promet nepremičnin, notarske stroške in stroške sestave prodajne pogodbe plača kupec.
5. Plačilo kupnine v roku, ki je določen
v ponudbi in v skladu s pogoji tega razpisa, je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Vplačana varščina se brezobrestno všteje v
kupnino. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne v treh dneh, vendar najkasneje do
24. 1. 2008.
6. Za pravočasne se bodo upoštevale ponudbe, ki prispejo na naslov: Center
slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka,
Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, v zaprti
pisemski ovojnici z naslovom ponudnika na
hrbtni strani ovojnice, ter s pripisom: »Ponudba za nakup nepremičnine k.o. Britof«,
najkasneje do 18. 1. 2008 do 12. ure.
7. Varščino v skladu z drugo alineo
prve točke tega razpisa so ponudniki dolžni plačati na račun Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, št.: 01100
– 6030300980, odprt pri UJP Kranj.
8. Ponudbe so bodo odpirale dne 21. 1.
2008 ob 10. uri na sedežu zavoda. Odpiranje ni javno, o odpiranju se piše zapisnik.
9. O načinu in datumu podpisa pogodbe
bo izbrani ponudnik obveščen skupaj z obvestilom o izboru.
10. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti prodajne pogodbe z najboljšim ali s katerimkoli ponudnikom.
11. Dodatne informacije lahko dobite na
naslovu: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220 Škofja
Loka pri Renati Prosen na tel. 04/511-62-01.
Ogled nepremičnine bo mogoč po predhodni najavi na navedeni telefonski številki.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
ponudniki dobijo tudi po tel. 041/650-560,
Milan Neffat.
12. Prodajna pogodba z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Center slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka
Ob-35829/07
Občina Šmarje pri Jelšah razpisuje v
skladu z 21. členom Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in na podlagi določil Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07), Odloka o
proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto
2007 (Uradni list RS, št. 20/07 in 91/07) ter
na podlagi načrta prodaje občinskega stvarnega premoženja Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2007
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje: nepremičnina parc.
št. 165/2 njiva v površini 2.755 m2 in neplodno 90 m2, nepremičnina parc. št. 165/16
njiva v površini 137 m2 in nepremičnina parc.
št. 165/13 travnik 1.149 m2 vse k.o. Bobovo
(nezazidana stavbna zemljišča). Zemljišča
so v skladu s določili Odloka o prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah (Ur. l. RS, št. 88/04 in
118/04) opredeljena kot območje industrije za proizvodne dejavnosti. Ob severnem
robu predmetnih parcel, vzporedno z državno cesto, poteka glavni zbirni kanal proti
čistilni napravi. Obravnavano območje se
nahaja v varovalnih pasovih glavne ceste,
železnice in vodotoka. Po delu navedenih
nepremičnin je predvidena napajalna cesta
za obrtno poslovno cono, ki bo potekala
vzporedno ob državni cesti GII-107 v odmiku 5 m od roba cestišča. Cesta se bo
preko parcele, ki je v zasebni lasti, priključila
na obstoječo dovozno cesto do čistilne naprave. Okvirna površina predmeta prodaje,
upoštevajoč površine za predvideno cesto je
3.500 m2. Investitor si bo moral pridobiti vsa
potrebna soglasja od upravljavcev prostora
in komunalnih vodov.
Izgradnja načrtovane ceste je odvisna od
pridobivanja soglasij upravljavca prostora,
priprave projektne dokumentacije, nadaljnjih
nakupov potrebnih zemljišč. Za čas do izgradnje načrtovane ceste si je dolžan kupec
začasno sam zagotoviti dostop do zemljišč,
ki so predmet prodaje. Dostop bo mogoče
zagotoviti z odcepom od obstoječe ceste,
ki vodi proti čistilni napravi preko zemljišča
v zasebni lasti do parcele, ki je predmet
prodaje. Celoten postopek in vsi stroški v
zvezi z ureditvijo začasnega dostopa bremenijo kupca.
2. Izhodiščna cena za prodajo nepremičnin je 25 €/m2 brez DDV.
3. Rok za zbiranje ponudb je 29. 1. 2008
do 9. ure. Ponudniki oddajo svoje ponudbe osebno na sedežu občine ali pošljejo
priporočeno po pošti. Ponudbe morajo na
naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure.
Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik položil varščino v višini
10% izhodiščne prodajne cene na račun
št. 01324-0100003720, z navedbo »varščina za zbiranje ponudb – parcela v obrtni coni«. Ponudnikom, katerih ponudb ne
bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno
vrnili v nominalnem znesku v petih dneh po
sprejemu odločitve, da se njihova ponudba
ne sprejme.
4. Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki morajo
ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista oziroma izpisek iz sodnega registra
in pooblastilo za zastopanje pravne osebe. V
ponudbi morajo biti navedene nepremičnine
in ponujena cena. Varščina bo ponudniku, ki
bo na razpisu uspel, všteta v kupnino.
5. Na javnem odpiranju ni višanja ponudb.
6. Javno odpiranje ponudb bo 29. 1.
2008 v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah
(št. 33, II. nadstropje), Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah, ob 10. uri.
7. Ponudnike bomo o izbiri obvestili najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb. Pri izbiri ponudnika bo upoštevan
kriterij: višina ponujene kupnine.

Stran

12 /

Št.

1 / 4. 1. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ponudba ne zavezuje prodajalca k sklenitvi pogodbe.
8. Najugodnejši ponudnik mora skleniti
prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe,
sicer varščina zapade v korist prodajalca.
9. Kupec mora celotno kupnino plačati v
roku 8 dni od dneva sklenitve pogodbe, pri
čemer se znesek vplačane varščine všteje v
kupnino. Če kupec v roku 8 dni ne plača kupnine, pripada varščina prodajalcu, ki razdre
pogodbo brez dodatnega opomina.
10. Davek na dodano vrednost, druge
dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva, plača kupec. Navedeni stroški niso
všteti v kupnino.
11. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno-kupljeno«, poznejših reklamacij ne
bomo upoštevali.
12. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
13. Vse dodatne informacije o nakupu
nepremičnin in dogovor glede možnega
ogleda je na voljo po tel. 03/81-71-600 oziroma 81-71-622, mag. Zinka Berk.
14. Pisne ponudbe z dokazili pošljite v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za prodajo parcele v obrtni coni«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden polni naslov ponudnika/ov.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-35662/07
Na podlagi Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1) (Uradni list RS, št. 110/02) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
(Uradni list RS, št. 33/07), je bilo gospodarski družbi Eurometall trgovina in inženiring
d.o.o., Medvode, Žlebe 3E, 1215 Medvode,
izdano dne 27. 12. 2007, gradbeno dovoljenje številka 351-1382/2007 za gradnjo
objekta na parcelah številkah 3165, 3167 in
3168, k.o. Dobrova.
Na podlagi Zakona o varstvu okolja in
Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju v času gradnje lahko pride do povečanja hrupa v okolici gradbišča.
Eurometall d.o.o.
Ob-35471/07
Na podlagi sprejetega sklepa 8. seje
skupščine delničarjev družbe Transavto
Postojna d.d., Tržaška cesta 61, Postojna,
z dne 24. 10. 2007, se je iz poslovnih razlogov začel postopek redne likvidacije družbe
Transavto Postojna d.d., Tržaška cesta 61,
Postojna.
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika, je 30
dni od objave tega sklepa. Pošta se naslovi
na sedež družbe.
Likvidacijski upravitelj
Erik Hofbauer
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Evidence sindikatov
Št. 101-59/2007-5
Ob-24950/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, izpostava Moste
- Polje, se pri vpisu pod zaporedno številko 148 o hrambi Pravil sindikata z imenom
Sindikat TNT Express Worldwide, s sedežem na Šmartinski cesti 152, Ljubljana, z
dnem 3. 8. 2007 vpiše sprememba imena
sindikata v Sindikat v družbi TNT Express
Worldwide, okrajšano ime Sindikat v podjetju TNT.
Št. 02049-5/2005-8
Ob-32302/07
Slovenska zveza sindikatov – Alternativa, se poleg dejavnosti in poklicev, določenih z odločbo tukajšnjega ministrstva št.
104-04-0002/99-06 z dne 3. 11. 1999 določi
kot reprezentativni sindikat v poklicu cestninar/cestninarka.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-173/2007-22
Ob-35830/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (Urad) je dne 13. 12. 2007 proti
družbam Infond Holding, finančna družba, d.d., Titova cesta 2 A, 2000 Maribor,
Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva ulica
28, 3270 Laško, Pivovarna Union, d.d.,
Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, Radenska, družba za polnitev mineralnih
voda in brezalkoholnih pijač, d.d., Boračeva 37, 9502 Radenci, Center Naložbe,
finančna družba, d.d., Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor in Kolonel poslovno
svetovanje, d.o.o., Ulica Milana Majcna
49, 1000 Ljubljana, uvedel postopek presoje skladnosti koncentracije s pravili konkurence na podlagi 23. člena ZPOmK (uradno
prečiščeno besedilo, ZPOmK – UPB2, Ur. l.
RS, št. 64/07; ZPOmK).
Omenjene družbe naj bi najpozneje dne
4. 12. 2007 pridobile skupni nadzor nad
družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana in bi skladno z 12. členom ZPOmK morale koncentracijo priglasiti Uradu najpozneje en teden
po pridobitvi kontrolnega interesa. Urad je
zaradi opustitve priglasitve domnevne koncentracije in izkazane verjetnosti glede neskladnosti obravnavane koncentracije s pravili konkurence zaradi vertikalno povezanih
upoštevnih proizvodnih trgov in velike tržne
moči na trgih, na katerih poslujejo udeležene
družbe, uvedel postopek presoje skladnosti
koncentracije s pravili konkurence, na podlagi katerega bo preveril ali obstaja možnost
ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega
položaja enega ali več podjetij, posamično
ali skupno, kar bi lahko povzročilo izločitev
ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na upoštevnem trgu.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko 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
Št. 306-178/2007-4
Ob-35831/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (Urad) je dne 18. 12. 2007 proti družbi Poslovni sistem Mercator d.d.,
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Mercator), uvedel postopek
ugotavljanja kršitve 10. člena ZPOmK (uradno prečiščeno besedilo, ZPOmK–UPB2,
Ur. l. RS, št. 64/07; ZPOmK) in 82. člena
pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti
(UL C 325, 24. 12. 2002).
Družba Mercator naj bi zlorabljala svoj
domnevno prevladujoči položaj na trgu nabave izdelkov za vsakdanjo rabo z namenom nadaljnje prodaje v Republiki Sloveniji
s tem, da naj bi podpis pogodb s svojimi
dobavitelji izdelkov za vsakdanjo rabo pogojevala z zahtevo po številnih neupravičenih pogodbenih bonitetah, ki niso vključene
v kalkulacijo maloprodajnih cen, in visokih
rabatih, ki naj ne bi bili upravičeni z običajnimi pogoji poslovanja. Iz navedenega
ravnanja verjetno izhaja, da naj bi družba
Mercator posredno ali neposredno pogojevala nepoštene prodajne ali nakupne cene
oziroma druge nepoštene pogoje in pogojevala sklepanje pogodb s sprejemom dodatnih obveznosti, ki po svoji naravi in glede na
trgovinske običaje niso povezane z vsebino
teh pogodb.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v roku 30 dni od objave tega izvlečka
in da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi bili lahko 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 gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-35455/07
Direktor družbe Poštrak gradbena družba d.o.o., Maribor, Dupleška cesta 310 A,
drugič objavlja, da je družbenik Poštrak Radovan sprejela naslednji sklep:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
125,188,00 EUR. Družbeniki posedujejo
poslovne deleže kot sledi:
– Poštrak Radovan poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša
25.037,60 EUR, kar predstavlja 20% skupnega osnovnega kapitala družbe;
– Družba Poštrak d.o.o. dva lastna poslovna deleža, katerih nominalna vrednost
znaša:
1. lastni poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 62.594,00 EUR, kar
predstavlja 50% skupnega osnovnega kapitala družbe,
2. lastni poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 37.556,40 EUR, kar
predstavlja 30% skupnega osnovnega kapitala družbe.
Osnovni
kapital,
ki
je
doslej
125.188,00 EUR, se zmanjša za umaknjena lastna poslovna deleža, katerih skupna
nominalna vrednost znaša 10.150,40 EUR,
tako da osnovni kapital po izvedenem
zmanjšanju znaša 25.037,60 EUR. Edini
družbenik družbe bo od datuma vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register Poštrak Radovan, ki bo posedoval
en poslovni delež, katerega nominalna vrednost znaša 25.037,60 EUR, kar bo predstavljalo 100% skupnega osnovnega kapitala družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala
se izvede nominalno. Razlog zmanjšanja
osnovnega kapitala je v prevelikem obsegu
vpisanega osnovnega kapitala glede na obseg poslov družbe in glede na nameravano
poslovanje družbe v prihodnjih letih.
Direktor družbe poziva upnike, da se
v roku 60 dni od objave zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki
ne bi soglašali z zmanjšanjem osnovnega
kapitala, poravnala zahtevke ali zagotovila
varščino. Vse upnike, ki so družbi znani, bo
družba pozvala tudi neposredno.
Poštrak gradbena družba d.o.o.
direktor
Poštrak Radovan

Sklici skupščin
Ob-35479/07
Popravek
Popravek sklica skupščine družbe ERA,
družba za upravljanje, financiranje in storitve, d.d., Velenje, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 118 z dne 21. 12. 2007.
Pravilna objava sklica skupščine se
glasi:

Dnevni red:
V 5. točki dnevnega reda skupščine:
Sprejem sprememb statuta družbe, se besedilo pod a) v XIV. točki popravi tako, da
pravilno glasi:
XIV. Prvi odstavek 43. člena Statuta se
spremeni tako, da pravilno glasi: »Uprava je enočlanska z nazivom predsednik
uprave.«
V drugem odstavku 43. člena se v celoti črtata deveta in deseta alinea.
ERA, družba za upravljanje,
financiranje in storitve, d.d., Velenje
uprava družbe
Ob-35648/07
Na podlagi točke 5.3. Statuta delniške
družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4, Slovenj
Gradec in v skladu z določbami ZGD-1, sklicuje izvršni direktor
12. redno sejo skupščine
družbe Avtoservis d.d.,
ki bo v ponedeljek 11. 2. 2008, ob 10. uri,
v prostorih Avtoservis d.d., Kidričeva 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Mihaela Paradiž in za preštevalki glasov Darja
Oder in Darja Pogorevčnik.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Janez Mlakar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2006, z revizorjevim poročilom in s poročilom upravnega odbora.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2006, z revizorjevim
poročilom in s pisnim poročilom upravnega
odbora o preveritvi letnega poročila za leto
2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček za leto 2006 v višini
280.950.170,33 SIT oziroma 1.172.384,29 €
ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2006 in podeljuje upravnemu odboru družbe razrešnico za poslovno leto 2006.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2007 se imenuje Revidicom
d.o.o. Maribor.
5. Uvedba kosovnih delnic in prehod
osnovnega kapitala na evro s spremembo
statuta.
Predlog sklepa:
Oblikujejo se kosovne delnice tako, da
se sedanjih 95.430 delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT/delnico, nadomestni
s 95.430 kosovnih delnic, ki jim pripada
sorazmerni delež v osnovnem kapitalu
družbe.
Po metodi iz drugega odstavka 693. člena ZGD-1 se izvede prehod osnovnega kapitala na evro tako, da znaša 398.222,33 €.
6. Spremembe Statuta delniške družbe
Avtoservis d.d.
Predlog sklepa:

Spremeni se naslednja točka statuta,
tako da se glasi:
točka 3.1.: osnovni kapital družbe znaša 398.222,33 € (tristoosemindevetdesettisočdvestodvaindvajset € in triintrideset
centov) in je razdeljen na 95.430 navadno
prosto prenosljivih kosovnih delnic, ki se ne
glasijo na nominalni znesek in imajo vsaka
enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.
7. Nagrada upravnemu odboru.
Predlog sklepa: upravnemu odboru se za
leto 2006 izplača nagrada.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so na dan objave skupščine
vpisani kot lastniki v KDD in ki bodo najkasneje 3 dni pred dnem sklicane skupščine v
sprejemni pisarni na sedežu družbe osebno
ali preko pooblaščenca shranili potrdila o
delnicah oziroma prijavijo svojo udeležbo
na skupščini.
Prosimo vse udeležence skupščine, da
se prijavijo v sprejemni pisarni Avtoservis
d.d. eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Celotno skupščinsko gradivo je na vpogled vsak delovni dan v sprejemni pisarni na
sedežu družbe Avtoservis d.d., Kidričeva 4,
Slovenj Gradec.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo izvršnemu
direktorju v sedmih dneh od dneva objave
sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 10.30.
Avtoservis d.d. Slovenj Gradec
Ob-35658/07
Na podlagi 67. člena Statuta družbe Cestno podjetje Ljubljana družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Stolpniška 10,
sklicuje uprava družbe
9. sejo skupščine delničarjev
in ločenih zasedanj razredov delnic,
ki bo 24. 2. 2008 v sejni sobi Slovenskih
cestnih podjetij v 4. nadstropju na Leskovškovi cesti 9e v Ljubljani, s pričetkom ob 11.
uri in naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi
sklepčnost, za predsednika skupščine se
izvoli Mihaela Bizjaka, za preštevalki se
imenujeta Mateja Stanič-Rudolf in Suzana
Golja, seji prisostvuje notarka mag. Nina
Češarek.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom družbe za leto 2006 in skupin-
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skim letnim poročilom Cestnega podjetja
Ljubljana, d.d. in KPL, d.d. za leto 2006, z
mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. člena ZGD-1.
Predlogi sklepov:
a) Bilančni dobiček, ki po stanju 31. 12.
2006 znaša 252.539.000 SIT, se v celoti
prenese v naslednje obdobje kot preneseni
dobiček in o njem se bo odločalo v naslednjih letih.
b) Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
c) Na podlagi 61. člena statuta družbe se
članom nadzornega sveta izplača nagrada
v skupni višini 14.000,00 EUR. Nagrade se
izplačajo do 28. 2. 2008 v breme tekočih
poslovnih stroškov.
3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa:
a) Skupščina družbe na podlagi 1., 2. in
8. alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1
pooblašča upravo družbe, da kupi lastne
delnice družbe pod naslednjimi pogoji:
– skupni delež kupljenih lastnih delnic
ne sme presegati 10% osnovnega kapitala
družbe;
– najnižja cena delnice je 6,00 EUR, najvišja cena delnice je dvojna knjigovodska
vrednost delnice;
– oblikuje se rezerve za lastne delnice v
ustrezni višini v skladu s predpisi;
– pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 18 mesecev od sprejema sklepa.
Skupščina pooblašča upravo družbe, da
lahko po izvršenem nakupu kupljene lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Skupščina zadolžuje upravo družbe, da
vse kupljene lastne delnice, ki do izteka
veljavnosti 18-mesečnega pooblastila niso
bile umaknjene, takoj proda ali kako drugače odsvoji.
Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izplačevanje udeležbe
na dobičku uprave in nadzornega sveta
v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, izpeljavo programa delniških opcij
ter zaradi drugih namenov v skladu z zakonom.
V primeru odsvojitve lastnih delnic cena
delnic ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene, povečane za vse stroške nastale v zvezi z nakupom in prodajo ter povečane za odstotek, ki je za dve odstotni točki
večji od obrestne mere za enoletne depozite
pri NLB d.d., na podlagi obračuna za čas od
dneva pridobitve lastnih delnic, do dneva
odsvojitve lastnih delnic.
b) Skupščina sprejme tudi sklep, da se
pri pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic
na podlagi sklepa iz prejšnje a) točke izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev.
4. Odobreni kapital in spremembe ter dopolnitve statuta.
a) Odobreni kapital
Predlog sklepa: uprava družbe je za razdobje do 27. 2. 2013 pooblaščena povečati
osnovni kapital družbe za 738.553,66 EUR
z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne
vložke, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta družbe za: pridobivanja svežega kapitala, za izplačilo nagrad v delnicah
družbe upravi, članom nadzornega sveta
ter zaposlenim, za prodajo novih delnic
delničarjem družbe, za izdajo novih delnic
delavcem družbe A, ali da se omogoči pri-
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stop novim aktivnim delničarjem (strateškim
partnerjem) ali zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe v delnice družbe ali za
druge namene v skladu z zakonom. Uprava
je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega
sveta, odloča o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic.
b) Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta po predlogu ter novo
prečiščeno besedilo statuta družbe.
5. Ocena dela organov družbe v letu
2007 in Strategija razvoja družbe za 5-letno
obdobje.
Predlog sklepa: skupščina družbe se strinja z delom organov družbe v letu 2007 ter
ugotovitvami in sklepi iz predložene ocene.
Sprejme se strategija razvoja družbe za naslednje 5-letno obdobje. Uprava družbe in
nadzorni svet družbe sta zadolžena, da takoj pričneta z izvrševanjem sklepov iz sprejete strategije razvoja družbe.
6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe in
podelitve razrešnice članom organov nadzora.
Predlog sklepov:
a) Za posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe, zlasti pa
zaradi preveritve poslov nedavnega povečanja osnovnega kapitala družbe se imenuje
Plus revizija d.o.o. podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance, Ljubljana, Bežigrad 1.
b) O morebitni odgovornosti posameznih
članov organa nadzora bo skupščina družbe
sklepala po opravljeni izredni reviziji iz prejšnje a) točke.
7. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2007 se imenuje Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Ul. Gradnikove brigade 4, Ljubljana.
Predlagatelj sklepov za 6. in 7. točko
dnevnega reda je nadzorni svet, za ostale
točke dnevnega reda pa uprava in nadzorni
svet.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so deseti
dan pred skupščino vpisani v delniško knjigo in najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavijo udeležbo
na skupščini. Skupščine se lahko v imenu
delničarjev udeleži pooblaščenec ali zakoniti
zastopnik, ki ima pisno pooblastilo, katerega
je dostavil družbi v roku za prijavo udeležbe
na skupščini. Istovetnost se dokazuje z veljavnim osebnim dokumentom.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu
na skupščino ob vhodu v dvorano prijavijo
najkasneje 30 minut pred zasedanjem, potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo glasovalne lističe.
Celotno gradivo za skupščino, vključno
z besedilom sprejetega letnega poročila
2006, skupinskim letnim poročilom za CPL
in KPL za leto 2006, mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282.
členu ZGD-1, obrazložitvami in utemeljitvami glede pooblastila za nakup lastnih
delnic, pooblastila glede odobrenega kapitala, spremembami ter dopolnitvami statuta in čistopisa statuta družbe, se nahaja
na sedežu družbe na Stolpniški 10 v Ljub
ljani, v tajništvu pri Suzani Golja in je na
vpogled delničarjem družbe vsak delovni
dan od 10. do 12. ure, od objave sklica
do dneva skupščine. Morebitni utemeljeni

nasprotni predlogi k posameznim točkam
dnevnega reda se sporočajo pisno upravi
družbe najkasneje v 7 dneh po objavi sklica
skupščine.
Cestno podjetje Ljubljana
družba pooblaščenka, d.d.
uprava družbe
Ob-35665/07
»Na podlagi statuta družbe FMR d.d.,
Arkova 43, Idrija, sklicujem
skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v sredo, 6. 2. 2008 ob 12. uri na
sedežu družbe v Idriji, Arkova 43.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščine, imenuje se notar po predlogu
sklicatelja, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe FMR d.d. Idrija.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do dneva skupščine
vsak delovni dan med 9. in 12.uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 1. 2. 2008, in katerih pisno
napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. V imenu
delničarjev se lahko skupščine udeležijo in
na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki
ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno, zastopniki pa
so dolžni predložiti dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja.
FMR d.d.
uprava
Ob-35670/07
Na podlagi prvega odstavka 296. člena
ZGD-1 in na zahtevo delničarjev Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljub
ljana, Triglav Naložbe d.d., Slovenska 54,
Ljubljana in Triglav DZU, d.o.o., Slovenska
54, Ljubljana, uprava družbe Gradis IPGI
d.d., Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana d.d., Industrijska cesta 2, Ljub
ljana sklicuje
skupščino
delničarjev družbe Gradis IPGI, d.d.,
Industrijska 2, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, dne 4. 2. 2008 ob 10.
uri v poslovnih prostorih družbe na Dunajski
22, (8. nadstropje) v Ljubljani, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa št. 1:
»Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Grilec, za preštevalca glasov se izvoli
Aleš Vahčič.
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Nada Kumar iz Ljub
ljane.«
2. Seznanitev z vsebino Pogodbe o opravljanju storitev, sklenjen z dne 6. 11. 2007.
Predlog sklepa št. 2: »skupščina družbe
se seznani z vsebino pogodbe o opravljanju
storitev, sklenjene med družbama Gradis
IPGI, d.d. in Vegrad d.d., dne 6. 11. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in ugotavlja, da gre za prenos več kot 25%
premoženja družbe Gradis IPGI, d.d.«
3. Soglasje k pogodbi o opravljanju storitev, sklenjene z dne 6. 11. 2007.
Predlog sklepa št. 3:
»Skupščina družbe soglaša s sklenitvijo
pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene
med družbama Gradis IPGI, d.d., in Vegrad,
dne 6. 11. 2007.«
4. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa št. 4:
»Za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja vseh poslov družbe v zvezi s
Pogodbo o opravljanju storitev, sklenjene
med družbama Gradis IPGI, d.d. in Vegrad,
d.d. dne 6. 11. 2007, skladno s prvim odstavkom 318. člena Zakona o gospodarskih
družbah, skupščina družbe imenuje revizijsko družbo KPMG, d.o.o., Ljubljana.«
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki
se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred skupščino. Udeležba se prijavi
osebno na poslovnem naslovu družbe Dunajska 22, Ljubljana, po telefaksu, telegramu ali s
priporočeno pošto. Delničarji lahko uveljavljajo
svoje pravice na skupščini preko zastopnikov
in pooblaščencev. Delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci se identificirajo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zastopniki pa
tudi z izpisom iz sodnega registra.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi posameznih sklepov je delničarjem na vpogled
v poslovnih prostorih družbe na Dunajski
cesti 22 v Ljubljani, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Predsednik uprave
Gradis IPGI d.d.
Vanja Verdel

Razširitve dnevnih redov
Ob-35828/07
V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in
na podlagi zahteve manjšinskih delničarjev
uprava družbe Gruda – Jurmes d.d., Tržaška cesta 134, Ljubljana (v nadaljevanju:
družba) obljavlja dodatno točko dnevnega reda skupščine družbe, katere sklic je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 122 z
dne 28. 12. 2007 in ki je sklicana za 30. 1.
2008:
4. Potrditev sklepov skupščine družbe z
dne 6. 8. 2007.
Predlog sklepa:
Skupščina potrjuje vse sklepe, ki jih je
skupščina družbe sprejela 6. 8. 2007 in v ta
namen sprejema vse sklepe v enaki vsebini,
kot so že bili sprejeti na skupščini dne 6. 8.
2007, in sicer:
1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnika Kristijana Antona Kontarščak
in za verifikacijsko komisijo v sestavi Peter
Fingušt, predsednik in Martina Čuš in Nika
Čuš kot članici.
2. Alešu Kandorferju se podeli nezaupnica v zvezi z njegovim delom kot direktorjem
družbe Gruda – Jurmes, d.d.
3. Odpokličeta se člana nadzornega
sveta:
– Jože Štiglic, Ljubljanska cesta 23, Šentjur,
– Maks Rožman, Mestne njive 5, Novo
mesto.
4. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let od dneva imenovanja
se imenujeta:
– Karel Bregar, stan. Pot na Vir 7, Ivančna Gorica,
– mag. Milena Tržan, stan. Petkova ulica 69, Ljubljana.
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5. Skupščina za posebnega revizorja
poslovanja družbe Gruda – Jurmes, d.d.,
Šentjur, imenuje revizijsko družbo AUDIT &
Co., družba za revizijo in svetovanje, d.o.o.,
Lendavska 18, Murska Sobota, zaradi preveritve poslov, ki so bili v letu 2006 in v
letu 2007 sklenjeni ali opravljeni med Gruda
– Jurmes, d.d., in Greenberg, d.o.o., predvsem pa za pregled posla prodaje 12.846
delnic družbe Gruda Jurmes, d.d., družbi
Greenberg, d.o.o.
6. Poslovodstvo družbe je dolžno vložiti
tožbo zoper:
1. Aleša Kandorferja, stan. Tržaška
79A, Ljubljana,
2. Jožeta Štiglica, stan. Ljubljanska
cesta 23, Šentjur,
3. Maksa Rožmana, stan. Mestne njive 5, Novo mesto,
za povzročeno škodo, ki:
– jo je Aleš Kandorfer povzročil v zvezi z
vodenjem poslov družbe, predvsem pa v zvezi z odsvojitvijo 12.846 delnic družbe Gruda
– Jurmes, d.d. družbi Greenberg, d.o.o;
– sta jo Jože Štiglic in Maks Rožman
povzročila z neskrbnim opravljanjem nadzora vodenja poslov predvsem pa zaradi njunih neskrbnih ravnanj v zvezi s odsvojitvijo
12.846 delnic družbe Gruda – Jurmes, d.d.
družbi Greenberg, d.o.o.
Kolikor bo potrebno tožbo vložiti zoper
osebo, ki na dan odločanja skupščine še
vedno opravlja vlogo direktorja oziroma člana nadzornega sveta družbe, je za vložitev
tožbe iz prejšnjega odstavka kot posebni zastopnik pooblaščen odvetnik Kristijan Anton
Kontarščak, Cankarjeva ulica 6, Maribor.
7. Za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 2007 se imenuje družba AUDIT&Co,
družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota.
Gruda – Jurmes d.d.
direktor Branko Zakrajšek
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Zavarovanja terjatev
SV 1354/07
Ob-35843/07
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1354/07,
DK 108/07, z dne 28. 12. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 29/SZ V/VI v neto izmeri 98,29 m2, s pripadajočo kletjo št. 29 K
v izmeri 5,25 m2 in s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih
delih, napravah, prostorih ter funkcionalnem
zemljišču večstanovanjske stavbe na naslovu Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3895/2 in 3896/5, obe k.o. Domžale, last zastaviteljev Viktorovski Borisa do
1/2 in Viktorovski Vesne do 1/2, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini
108.000,00 EUR s pp.
SV 1355/07
Ob-35844/07
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 1355/07,
DK 109/07 z dne 28. 12. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 29/SZ V/VI, v neto izmeri
98,29 m2, s pripadajočo kletjo št. 29 K, v
izmeri 5,25 m2 in s pripadajočim sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih,
napravah, prostorih ter funkcionalnem zemljišču večstanovanjske stavbe na naslovu
Ljubljanska cesta 81, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3895/2 in 3896/5, obe k.o. Domžale, last zastaviteljev Viktorovski Borisa do
1/2 in Viktorovski Vesne do 1/2, zastavljeno
v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljub
ljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, MŠ
5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini
18.000,00 EUR, s pp.
SV 115/2007
Ob-35845/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra,
opr. št. SV 115/2007 z dne 17. 12. 2007,
je bila nepremičnina - stanovanje v izmeri
69,84 m2, v pritličju stavbe na naslovu Tomažičeva 22 v Izoli, ki se nahaja v pritličju
stavbe, stoječe na parceli št. 1404, vložna
številka 398 k.o. Izola in ki obsega dve sobi,
kuhinjo, predsobo in kopalnico, last dolžnika in zastavitelja Mavrič Borisa, EMŠO
0306955500190, Izola, Tomažičeva 22, na
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja številka 793 z dne 13. 7. 1992,
sklenjene med Občino Izola kot prodajalko
in Mavrič Francem kot kupcem, aneksa h
kupoprodajni pogodbi številka 793 o prodaji
stanovanja, sklenjenim med istima osebama
dne 3. 9. 1992, sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Piranu, opr. št. D 44/2002 z
dne 27. 3. 2002, notarskega zapisa o delitvi
solastnih nepremičnin in darilne pogodbe
notarke Sonje Železnik, številka SV 170/07
z dne 13. 6. 2007, sklenjenega med Mavrič
Lidijo, Brožič Alojzijo in dolžnikom Mavrič
Borisem ter aneksa številka 2, h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja, sklenjenega med Občino Izola ter dolžnikom Mavrič
Borisem, dne 22. 11. 2007, do celote, zastavljena v korist upnice Žužek Zamida Marjetke, EMŠO 1412952505335, Bošamarin
12 B, 6000 Koper, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 44.000 EUR, ki zapade v

plačilo 18. 3. 2008, od katere pogodbene
obresti ne tečejo, z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od 19. 3. 2008 dalje do plačila ter
za stroške izterjave.
SV 228/2007
Ob-35846/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško
iz Tržiča, opr. št. SV 228/2007 z dne 21. 12.
2007, je bilo mansardno stanovanje številka 8, v izmeri 50,60 m2, ki obsega sobo
s kuhinjo v izmeri 40,11 m2, kopalnico z
WC v izmeri 6,20 m2 in predsobo v izmeri 4,29 m2 in se nahaja v večstanovanjski
stavbi z identifikacijsko številko 195.ES, na
naslovu Slap 7, 4290 Tržič, stoječi na parc.
št 957/1, k.o. Lom pod Storžičem, pripisani
pri vložku številka 695, ki v zemljiški knjigi
še ni vpisano kot etažna lastnina, katerega dejanski lastnik je zastavitelj Franc Bakan, EMŠO 0402963500409, stanuje Slap
7, Tržič, do celote, za zavarovanje znesek
bančne garancije v višini 50.000,00 EUR, z
rokom veljavnosti do 31. 12. 2008, z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, določeni
z zakonom, efektivno obrestno mero, ki na
dan 19. 12. 2007 znaša 6,8%, z enkratno
provizijo v višini 0,3% od zneska garancije,
s kvartalno provizijo v višini 0,5% od zneska
garancije, s pripadajočimi stroški in nadomestili, vse po pogodbi o izdaji garancije
reg. št. 0968234 z dne 19. 12. 2007, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024.
SV 980/2007
Ob-35847/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-980/2007 z dne
28. 12. 2007 je bilo stanovanje z identifikatorjem 00104/0210, z oznako B 210, z
zaprtim balkonom, shrambo oznake KB10,
parkirnima mestoma oznake 49 in 50, t.j.
stanovanje z identifikacijsko številko dela
stavbe 210 – stanovanje v 5., 1. in 3. etaži,
Koštialova ulica 44 A, 8000 Novo mesto,
v izmeri 112,67 m2, k.o. Novo mesto, last
kreditojemalca in zastavitelja: Baškim Dželadini, rojen 11. 10. 1976, stanuje Novo mesto, Kandijska cesta 34, 8000 Novo mesto,
zastavljeno v korist upnice, banke Probanka
d.d., Svetozarevska ulica 12, 2000 Maribor,
matična številka 5459702, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.000,00, EUR
s pripadki.
SV 490/2007
Ob-35848/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 490/2007 z dne
28. 12. 2007, trisobno stanovanje številka
4, v izmeri 73,90 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjskega objekta »AB«
Nova vas II/A v Mariboru, na naslovu Cesta
proletarskih brigad 77, s kletno shrambo v
izmeri 4,15 m2, katastrska občina Spodnje
Radvanje in je last zastavnih dolžnikov Dragana Panevskega, EMŠO 0705964500421,
Borštnikova ulica 106, Maribor in Mojce Panevski, EMŠO 2212966505022, Borštnikova ulica 106, Maribor, za vsakega do 1/2

od celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 13. 12. 2007, sklenjene med Begusch
Mathilde, kot prodajalko in zastavnima dolžnikoma kot kupcema, prodajne pogodbe
z dne 22. 2. 2007, sklenjene med Klemenšek Miranom kot prodajalcem in Begusch
Mathilde kot kupovalko, prodajne pogodbe
z dne 15. 12. 2005, sklenjene med Lepoša Moniko in Alojzem, kot prodajalcema ter
Begusch Mathilde in Klemenšek Miranom
kot kupcema, ugotovitvene pogodbe z dne
27. 12. 2005, sklenjene med Mestno Občino Maribor in Lepoša Moniko ter Lepoša
Alojzem, zastavljeno v korist Abanke Vipa
d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična
številka 5026024, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 43.000,00 EUR s
pripadki.
SV 1748/07
Ob-35959/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 1748/07 z dne 27. 12.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1, v izmeri 43,30 m2 in kletni prostor
številka S1, v izmeri 9,67 m2, v stavbi na
naslovu Vinarje 9 A, 2000 Maribor, zgrajeni
na par. št. 298/6 katastrska občina Krčevina; last dolžnice – zastaviteljice Mihaele
Maherl, rojene 4. 4. 1971, stanujoče Zgornji
Jakobski Dol 35, 2221 Jarenina, do celote, na podlagi prodajne pogodbe v notarskem zapisu notarke Brede Horvat, opr. št.
SV 1719/07 z dne 20. 12. 2007; zastavljena
v korist upnice Banke Koper d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14, matična
številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnice – zastaviteljice Mihaele Maherl, v višini
60.500,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 31. 12. 2037 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 1094/07
Ob-35966/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jožice Škrk, opr.
št. SV-1094/07 z dne 21. 12. 2007, je bilo
stanovanje št. 26, v izmeri 57,35 m2, ki se
nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske
stavbe, stoječe na parc. št. 775/8, k.o. Slovenska Bistrica, v lasti Godec Mateja do ene
polovice in Bračko Simone do ene polovice,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 10.
2007, zastavljeno v korist upnice Nove KBM
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 70.458,94 CHF, s pripadki.
SV 1946/2007
Ob-35967/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1946/2007 z dne 31. 12.
2007, je stanovanje številka 215 v skupni izmeri 78,21 m2, ki se nahaja v več-stanovanjskem objektu v Mariboru, Kardeljeva cesta
73, ki stoji na parceli številka 364, doslej pripisano pri vl. št. 1301, k.o. Spodnje Radvanje, katerega lastnik je zastavitelj Ramadani
Robert do celote, na temelju prodajne pog. z
dne 13. 12. 2007, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 190.000,00 CHF s pp.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 41/2007
Os-35457/07
Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Casino Portorož d.d.,
Obala 75/a, Portorož, matična številka
5680859, šifra dejavnosti 092.712.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Metropol Group d.d., Obala 77, Portorož,
– Zavarovalnica Triglav d.d., Pristaniška
8, Koper,
– Investbiro Koper d.d., Trg Brolo 12,
Koper,
– Lipica Turizem d.o.o., Lipica 5, Se
žana,
– predstavnik delavcev Robert Pertinač.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se vpiše v sodni register tukajšnjega
sodišča.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, da v roku 30 dni od objave tega
oklica prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika
- prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika, na katerega se nanaša
prijavljena terjatev s pravno podlago terjatve in njeno višino ter priloženimi dokazili o
obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan 20. 12. 2007.
Upniki, katerih terjatev se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dne 20. 12. 2007 in priložijo obračun
obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 20. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 12. 2007
St 155/2007
Os-35458/07
To sodišče je s sklepom St 155/2007 dne
24. 12. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom KTG, d.o.o., Dunajska 21, Ljub
ljana, matična številka 5894450, davčna
številka 86520148, št. reg. vl. 13111700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Štefan Veren 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 7. 3. 2008 ob 10.30 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani. Oklic o začetku
stečajnega postopka je bil nabit na oglasno
desko sodišča dne 24. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2007
St 173/2007
Os-35459/07
To sodišče je s sklepom St 173/2007
dne 24. 12. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Faktor, tržno komuniciranje, d.o.o., Ljubljana, Adamičeva 14, 1290
Grosuplje, matična številka 5292344, številka reg. vložka 10234800.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Magda Šantl 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 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 3. 2008 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 12. 2007
St 101/2007
Os-35460/07
To sodišče obvešča upnike, da je s sklepom opr. št. St 101/2007 z dne 5. 12. 2007
zaradi umika predloga dolžnika ustavilo
postopek prisilne poravnave zoper dolžnika M Bolarič podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in export-import d.o.o.,
Jurčičeva ul. 3, Maribor. Sklep je postal
pravnomočen dne 20. 12. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 12. 2007
St 53/2007
Os-35461/07
1. Z dnem 24. 12. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Gramis Inženiring, gradnja, trgovina d.o.o., Noršinska

ulica 3, Murska Sobota, matična številka:
5361605.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš, Radenci, Prisojna cesta 27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100537.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 29. 4. 2008 ob 14. uri v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 24. 12. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 12. 2007
St 81/2004
Os-35462/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Čistilni servis »Santro Mario« s.p.,
Bratonci 171/a – v stečaju, davčna številka 89080998 – v stečaju, se v skladu s
prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 12. 2007
St 26/2007
Os-35651/07
1. Z dnem 27. 12. 2007 se začne postopek prisilne poravnave dolžnika Jožef
Gibičar s.p., Kleparstvo, klima naprave,
izolacije, Videm 31, Sveti Jurij ob Ščavnici, davčna številka 62632060.
2. Predlagatelju se nalaga, da na račun
tukajšnjega sodišča št. 01100-6950422028,
sklic na št. 1142200-2340003-51100267,
položi predujem za stroške postopka v višini 7.000,00 EUR v roku 30 dni.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja sklepa o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj
sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve. K prijavi
terjatve morajo priložiti dokaz o plačilu sodne takse, ki znaša 2% od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Sodna taksa se plača na tran-
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sakcijski račun sodnih taks tukajšnjega sodišča št. 01100-8450086648 (velja za pravne osebe) oziroma št. 01100-8450086551
(velja za fizične osebe), sklic na št. 11
42200-7110006-51100267. Ne plača se taksa za prijavo terjatve delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ZPPSL.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
5. Za upravitelja postopka prisilne poravnave se imenuje mag. Milorad Vidovič
iz Veščice 6/a.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 27. 12. 2007 nabije na oglasno desko sodišča.
Imenuje se tričlanski upniški odbor, ki ga
sestavljajo naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, DURS, Davčni urad Murska Sobota,
ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek Murska
Sobota,
2. ZPIZ Republike Slovenije, Enota Murska Sobota,
3. ZZZS Republike Slovenije, Enota Murska Sobota.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 12. 2007
St 47/2006
Os-35832/07
1. To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Konstruktor storitve, gradbeništvo, storitve, proizvodnja,
trgovina in gostinstvo d.o.o., Ulica 25.
maja 16, Ptuj, s sklepom opr. št. St 47/2006
z dne 25. 9. 2007, ki je postal pravnomočen
dne 27. 10. 2007, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki.
Sklep določa:
– razred 1 – terjatve iz naslova obveznosti do delavcev, na katere potrjena prisilna
poravnava nima pravnega učinka;
– razred 2 – terjatve upnikov iz naslova
prejetih predujmov, na katere prisilna poravnava nima pravnega učinka;
– razred 3 – terjatve upnikov, katerih
terjatve se konvertirajo v lastniške deleže
in na tak način njihove terjatve prenehajo
obstajati;
– razred 4 – terjatve do vseh ostalih
upnikov,
ki se poplačajo v višini 34,79% njihove
vrednosti, z letnimi obrestmi v višini 0% v
roku 18 mesecev od pravnomočnosti tega
sklepa.
2. Sestavni del sklepa je seznam upnikov, katerih terjatve so razvrščene v razred
4 z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave - 24. 1.
2007 in seznam upnikov, katerih terjatve so
razvrščene v razred 3 (priloga 1).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 12. 2007
St 49/2007
Os-35833/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Regens trgovina in storitve d.o.o., Smetanova ul. 87, Maribor – v stečaju, šifra dejavnosti: 51.130, matična številka
1471597, davčna številka: SI47785837 vas
obveščamo, da je narok za preizkus terjatev,
ki je razpisan za dne 4. 2. 2008 ob 10.30, v
sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča, prekliče
zaradi ustavitve stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izvršbe
In 2007/00088
Os-24215/07
Z rubežnim zapisnikom dne 20. 8. 2007,
v izvršilni zadevi In 2007/00088, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Krškem, je bil opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja
št. 9, v I. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Gohoričeva 19, Krško, ki sestoji
iz dnevne sobe, kuhinje, jedilnice, predsobe,
kabineta, hodnika, kopalnice, spalnice, garderobne sobe, WC, shrambe z izhodom na
podstrešje in kleti – skupaj cca 130 m2.
Okrajno sodišče je dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, v korist upnika San 21 d.o.o., Foersterjeva 10, Novo mesto.

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1608/2007
Os-30644/07
Okrajno sodišče v Brežicah je po
zemljiškoknjižni sodnici Branki Moldovan
Matjašič, s sklepom Dn 1608/2007 z dne
19. 10. 2007, na predlog Namke Šporar, Gasilska ulica 31, Ig in Merlak Vinka, Gasilska
ulica 31, Ig, začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prodaji
počitniške hišice št. 205, tip. B, na parc. št.
534/175, k.o. Mostec, z dne 1. 4. 1996, sklenjene med SKB Investicijsko podjetje d.o.o.
Ljubljana, Slovenska 56, kot prodajalcem in
kupcem Počitniškim društvom, Škofja Loka,
Trnje 21, Železniki.
Predmet prodaje po tej pogodbi je počitniška hiša št. 205, tip B, na parc. št. 534/175,
k.o. Mostec, po navedbah predlagateljev se
je izvirnik listine izgubil. Na navedeni nepremičnini se predlaga vknjižba lastninske
pravice na ime predlagateljev.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 6. 11. 2007
Dn 1892/2005
Os-33928/07
Okrajno sodišče v Brežicah je po
zemljiškoknjižni sodnici Branki Moldovan
Matjašič, s sklepom Dn št. 1892/2005 z dne
19. 10. 2007, na predlog G. Schreur, prometna agencija d.o.o., Slomškova 12a, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Aleš Avbreht iz
Ljubljane, začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji
št. 30-126-2004 z dne 19. 3. 2004, sklenjene med prodajalcem Real storitve financiranja, svetovanja in trženja d.o.o. Novo mesto, Kočeverjeva 2, Novo mesto in kupcem
SL-Inžiniring Boršt d.o.o., Boršt 12b, Cerklje
ob Krki, za poslovni prostor oznake AN I.7 v
izmeri 20,77 m2 ter v kleti objekta eno parkirno mesto oznake P34 oziroma kot sta stranki ugotovili v 4. členu predmetne pogodbe,
v skladu s sklepom o razdelitvi lastninske
pravice v etažno lastnino z dne 28. 1. 2004
in odločbe GURS št. 90332-00004/2003 z
dne 13. 1. 2004, za nepremičnino, poslovni

prostor z identifikacijsko št. dela stavbe 19.E
v izmeri 20,77 m2 in parkirno mesto z identifikacijsko število dela stavbe 74.E v izmeri
12,74 m2, vse v stavbi z identifikacijsko št.
stavbe 1209.ES, ki stoji na parc. št. 43/1,
k.o. Velika Dolina.
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 navedene listine oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 5. 12. 2007
Dn 5990/2007
Os-32175/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nataše Šušterič, Černigojeva ulica 2, Ljubljana (prej Šmarjeta
53a, Šmarješke Toplice), zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 4800/237 in podvl. št. 4376/10,
oba k.o. Zgornja Šiška, dne 20. 4. 2007, pod
opr. št. Dn 5990/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6.
2001, sklenjene med Vladom Klemencem,
Pokopališka pot 10, Naklo in Natašo Šušterič, Šmarjeta 53a, Šmarješke Toplice.
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 14. 11. 2007
Dn 17343/2006
Os-33789/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Gordane Blagojevič,
Arnolda Tovornika 6, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, vpisani
v podvl. št. 1749/8, k.o. Spodnje Radvanje,
pod Dn št. 17343/2006, dne 15. 11. 2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z
dne 8. 9. 1993, sklenjene med Žigart Silvom,
Arnolda Tovornika 6, Maribor in Gordano Blagojevič, Goriška ul. 9, Maribor, s katero je
Gordana Blagojevič v zameno za svoje stanovanje dobila stanovanje št. 67, v I. nadstropju stanovanjske hiše v Mariboru, Arnolda
Tovornika 6, parc. št. 1580/1, 1580/2, 1581/2,
1585/1 in 1585/3, k.o. Spodnje Radvanje in
na katerem je Žigart Silvo dovolil vpis lastninske pravice na ime Blagojevič Gordane.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 12. 2007
Dn 11851/2006
Os-33790/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemlji
škoknjižni zadevi predlagateljice Olge Gra-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dišnik, Stephensonova ul. 4, Maribor, ki jo
zastopa Marija Topolovec s.p., Flatmary,
Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl.
št. 2408/6, k.o. Tabor, pod Dn št. 11851/2006,
dne 24. 9. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 120/1-06/93 z dne
15. 1. 1993, o prodaji stanovanja št. 3, v pritličju stanovanjske hiše Stephensonova 4,
Maribor, parc. št. 725, vl. št. 1899, k.o. Tabor, sklenjene med Slovenskimi železnicami
Ljubljana p.o., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana,
kot prodajalcem ter Brdnik Magdo in Gartner
Antonom, oba Stephensonova 4, Maribor,
kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil
vknjižbo 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 5. 12. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 573/2007
Os-28225/07
Okrožno sodišče v Celju je v skladu z določbo 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku za začasnega
zastopnika tožene stranke Jovana Mardjanovića, v postopku zaradi plačila preživnine
postavilo Tomaža Bromšeta, odvetnika v
Celju. Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler CSD ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 9. 2007

Oklici dedičem
D 89/94
Os-32156/07
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče zapuščinski postopek po pokojni Frančiški Razložnik, rojeni Zagoda, hčeri Franca in Katarine
roj. Istenič, roj. 18. 11. 1905 v Godoviču,
državljanki Republike Slovenije, vdovi, umrli
20. 11. 1988 v Ljubljani, nazadnje stanujoči
Godovič 37, Godovič.

Zapuščina po pok. Frančiški Razložnik
obsega zapustnici z delno in delno (končno)
odločbo o denacionalizaciji v naravi vrnjene
nepremičnine v k.o. Godovič in obveznice
Slovenskega odškodninskega sklada d.d.,
iz Ljubljane.
Po doslej zbranih podatkih v krog pokojničinih zakonitih dedičev spadata tudi njeni
prateti (sestri zapustničinega starega očeta
Matije Zagoda) Marija Zagoda poročena Jereb in Frančiška Zagoda poročena Istenič
oziroma njuni potomci. Marija Zagoda je zapustila hčer Joano Jereb, roj. 2. 12. 1869 in
sina Josipa Jereba, roj. 14. 10. 1875, ki naj
bi se odselil v Ameriko. Sodišču pa ni znano
ali je Frančiška Zagoda poročena Istenič
zapustila kaj potomcev.
Sodišče morebitne potomce Joane Jereb, Josipa Jereba in Frančišče Zagoda por.
Istenič, s tem oklicem poziva, da v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
zapuščinski postopek po pokojni Frančiški
Razložnik zaključilo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo v času odločitve.
Okrajno sodišče v Idriji
dne 19. 11. 2007
D 438/2005
Os-31147/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pok. Pogačnik
Francu, rojenem 6. 10. 1900, umrlem dne
17. 3. 1980, nazadnje stanujočem na naslovu Kovor 87, Tržič, in sicer glede premoženja, ki je bilo zapustniku vrnjeno v postopku
denacionalizacije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato nastopi zakonito dedovanje. Ker so se dediči
prvega dednega reda odpovedali dedovanju
po zapustniku, imajo do dediščine pravico
dediči 2. dednega reda, in sicer zapustnikovi
bratje in sestre oziroma potomci že pokojnih
bratov in sester, ti pa sodišču niso znani.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju, vse, ki bi utegnili priti v poštev
kot dediči po pokojnem Pogačnik Francu,
poziva, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta
od objave tega oklica.
Po preteku navedenega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 10. 2007
II D 318/2005
Os-32514/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapu
ščinski postopek opr. št. II D 318/2005, po
dne 6. 4. 1962 umrlem Kirbiš Jožefu, sinu
Franca, rojenem 3. 3. 1879, vdovcu, nazadnje stan. v Mariboru, Kostančeva ulica 4.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih bi
naj imel zapustnik še hčerko Špeglič Aloj-
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zijo, roj. Kirbiš, rojeno leta 1908, ki je po
podatkih spisa že leta 1962 živela v Nemčiji.
Ostali podatki o njej niso znani.
Sodišče s tem oklicem poziva Špeglič
Alojzijo (oziroma morebitne njene dediče),
da v roku enega leta od objave oklica na
oglasni deski tukajšnjega sodišča, tega oklica ter oklica na spletni strani sodišča, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo z zapuščinskim postopkom na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2007
D 326/2006
Os-31867/07
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pok. Martini Planinšek
Frančiški, rojeni dne 5. 4. 1914, državljanki
Republike Slovenije, upokojenki, vdovi, nazadnje bivajoči v Piranu, Ulica Svobode 63,
umrli dne 18. 11. 2006. Pismene oporoke ni
zapustila, bila pa je lastnica hranilne knjižice
pri Banki Koper.
Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih. Zato pozivamo morebitne zapustničine dediče, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom
o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 19. 11. 2007

Oklici pogrešanih
N 57/2007
Os-34603/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi
predlagatelja postopka Ecija Sancina, Stara
cesta 9a, Portorož, ki ga zastopa odv. Danilo
Gombač iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Josipa Korošca, pok. Ivana, nazadnje stanujočega Socerb 19, ki ga zastopa
skrbnica za posebni primer Cvetka Brisa,
zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca
za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Josipa Korošca, pok. Ivana, roj. 15. 3. 1904, nazadnje
stanujočega Socerb 19, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 12. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2642/2007
Rg-34199/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog družbenikov za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Infosvet, podjetje za informacijsko svetovalno podporo podjetnikom,
d.o.o. Celje, Kidričeva ulica 24, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 19. 11. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Filipič Leonu, Kersnikova ulica 4, Celje, Prosigma, storitve, trgovina in svetovanje d.o.o.,
Prešernova 7, Ljutomer, Tomšič Žarku, Otiški vrh 147 C, Šentjanž pri Dravogradu, Zelenič Alenki, Kamniška ulica 32, Maribor in
Sajnkar Bojanu, Valvasorjeva ulica 38, Celje, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe glede na razmerje v
osnovnem kapitalu.
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 21. 11. 2007
Srg 2201/2007
Rg-34330/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Metlika, trgovina in storitve,
d.o.o., s sedežem v Izoli, Industrijska cesta 10, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/07670/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne
22. 11. 2007.
Družbenica Kmetijska zadruga Metlika
z.o.o. Cesta XV. brigade 2, Metlika, izjavlja,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba nima več zaposlenih delavcev in so
tako tudi urejena vsa razmerja z delavci ter
da prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe, prejme družbenica.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-

ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 12. 2007
Srg 2484/2007
Rg-33515/07
Družba Osa, organiziranje športnih aktivnosti, d.o.o., s sedežem Ljub
ljanska cesta 5, Bled, vpisana na reg. vl.
št. 1/07689/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo družbeniki Goličič Jurij, Podbrezje 138,
Naklo, Murič Egon, Gradnikova cesta 42,
Radovljica in Ulčar Anže, Alpska cesta 17,
Bled.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 12. 2007
Srg 14811/2007
Rg-34196/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stern trgovina z
nepremičninami, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Bergantova ulica 4,
Ljubljana, objavlja sklep:
Stern trgovina z nepremičninami, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljub
ljana, Bergantova ulica 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine dne 29. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Božičnik Igor, Gabrje 49,
Dobrova, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženja prenese v celoti
na družabnika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Balać Milka, Jakčeva ulica 040,
Ljubljana, potni list, št. P01207631, izdala
UE Ljubljana. gnp-282331
Balažinec Josip, Ločnikarjeva ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00232376, izdala
UE Ljubljana. gnx-282348
Bigec Mirko, Pobrežje 117A, Videm pri
Ptuju, potni list, št. P00167957, izdala UE
Ptuj. gnh-282689
Bolka Cegnar Vlasta, Zasavska cesta
065A, Kranj, potni list, št. P00219072, izdala
UE Kranj. gnq-282355
Bremec Nastja, Pod Lazami 076,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. PB0024045,
izdala UE Nova Gorica. gnr-282354
Cegnar Marko, Zasavska cesta 065A,
Kranj, potni list, št. P00219073, izdala UE
Kranj. gnp-282356
Centa Jožef, Jarčeva ulica 020, Domžale,
potni list, št. P00746274, izdala UE Kranj.
gnv-282350
Čampa Ludvik, Cesta 2. grupe
odredov 026, Ivančna Gorica, potni list,
št. P00322884, izdala UE Grosuplje.
gnk-282361
Derajić Novak, Glinškova ploščad 001,
Ljubljana, potni list, št. P00608130, izdala
UE Ljubljana. gng-282365
Gregorič Karin, Miren 139, Miren, potni
list, št. P00960499, izdala UE Nova Gorica.
gns-282328
Grilc Jožefa, Tavčarjeva ulica 023, Škofja
Loka, potni list, št. P00707199, izdala UE
Škofja Loka. gnu-282326
Jazbinšek Renata, Ulica heroja Bračiča
016, Celje, potni list, št. P00368276, izdala
UE Celje. gnc-282344
Jeras Anže, Podlubnik 154, Škofja Loka,
potni list, št. P00658914, izdala UE Škofja
Loka. gnl-282360
Jezeršek Sonja, Sora 036A, Medvode,
potni list, št. P00251116, izdala UE Ljubljana.
gnm-282359
Karlovčec Monika, Užiška ulica 001,
Ljutomer, potni list, št. P00248555, izdala
UE Ljutomer. gnr-282329
Kenda Ivan, Kumrovška ulica 015,
Ljubljana, potni list, št. P00140572, izdala
UE Ljubljana. gnk-282336
Kladnik Sebastijan, potni list, št.
P01006429,
izdala
UE
Domžale.
gnb-282345
Kline Alenka, Pod vrbami 002, Ljubljana,
potni list, št. P00160106, izdala UE Ljubljana.
gnc-282369
Kos Mitja, Smetanova ulica 054, Maribor,
potni list, št. P01100971, izdala UE Maribor.
gns-282353
Leskovar Nejc, Gabrovnik 019A,
Slovenske Konjice, potni list, št. PB0006210,
izdala UE Slovenske Konjice. gnw-282349
Luthar Simon, Slovenska cesta 001,
Ljubljana, potni list, št. PB0022209, izdala
UE Ljubljana. gnd-282343
Marinković Mišjel, Lemerje 064, Puconci,
potni list, št. P01177271, izdalo MZZ.
gnd-282693

Markovič
Eva,
Sostrska
cesta
027A, Ljubljana – Dobrunje, potni list,
št. PB0240977, izdala UE Grosuplje.
gnb-282695
Meža Andrej, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00433070,
izdala UE Ljubljana. gnd-282368
Meža Barbara, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00830679,
izdala UE Ljubljana. gnh-282364
Minović Bojan, Celovška cesta 163,
Ljubljana, potni list, št. P00147528, izdala
UE Ljubljana. gnb-282370
Nakrst Primož, Kodrova ulica 025,
Ljubljana, potni list, št. P01151302, izdala
UE Ljubljana. gnu-282351
Otoničar Marko, Črna vas 095M,
Ljubljana, potni list, št. P00690902, izdala
UE Ljubljana. gnf-282366
Otoničar Urška, Črna vas 095M,
Ljubljana, potni list, št. P00690906, izdala
UE Ljubljana. gne-282367
Pangrčič Ciril, Obrežje 033A, Jesenice
na Dolenjskem, potni list, št. P00751993,
izdala UE Brežice. gnn-282333
Pavlič
Krajčinović
Tanjamarija,
Gregorčičeva ulica 009A, Ljubljana, potni
list, št. P00099075, izdala UE Ljubljana.
gnf-282341
Perić Risto, Nanoška ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00608453, izdala
UE Ljubljana. gny-282697
Peternelj Jaka, Mlinska cesta 005C,
Domžale, potni list, št. PB0030976, izdala
UE Domžale. gny-282372
Peternelj Robert, Mlinska cesta 005C,
Domžale, potni list, št. PB0062761, izdala
UE Domžale. gnw-282374
Peternelj Sonja, Mlinska cesta 005C,
Domžale, potni list, št. PB0039331, izdala
UE Domžale. gnx-282373
Petrovič Radoš, Krekova ulica 021,
Maribor, potni list, št. P00261169, izdala UE
Maribor. gni-282338
Plečnik Jani, Kamnogoriška cesta 047,
Ljubljana, potni list, št. PB0267082, izdala
UE Ljubljana. gnu-282376
Plečnik Luka, Kamnogoriška cesta 047,
Ljubljana, potni list, št. PB0267083, izdala
UE Ljubljana. gnv-282375
Počivavšek Andreja, Gerbičeva ulica
032, Ljubljana, potni list, št. P00141090,
izdala UE Ljubljana. gnj-282337
Podgorelec Sašo, Noršinci pri Ljutomeru
040, Ljutomer, potni list, št. PB0003695,
izdala UE Ljutomer. gnt-282327
Podobnik Marta, Gajeva ulica 022,
Radomlje, potni list, št. P00509434, izdala
UE Domžale. gnz-282346
Potrč Marjetica, Resljeva cesta 013,
Ljubljana, potni list, št. P00612401, izdala
UE Ljubljana. gnf-282691
Primc Aleš, Ulica 28. maja 067,
Ljubljana, potni list, št. P00835907, izdala
UE Ljubljana. gno-282357
Samsa Martina, Narin 079, Pivka, potni
list, št. P01145046, izdala UE Postojna.
gno-282332
Serec Danijel, Dolenjska cesta 023,
Ljubljana, potni list, št. P01171260, izdala
UE Ljubljana. gnt-282352

Simeonov Petra, Cesta maršala Tita 041,
Jesenice, potni list, št. P00226212, izdala
UE Jesenice. gny-282347
Strelec Uroš, Spuhlja 012B, Ptuj,
potni list, št. P00620573, izdala UE Ptuj.
gng-282340
Škrgić Samir, Šifrerjeva ulica 001,
Ljubljana, potni list, št. P00219644, izdala
UE Ljubljana. gnl-282335
Šuc Gianni, Parecag 025, Sečovlje –
Sicciole, potni list, št. P00081994, izdala
UE Piran. gnh-282339
Terzer Miran, Rasbergerjeva ulica 015,
Maribor, potni list, št. P00621131, izdala UE
Maribor. gne-282342
Trampuž Maja, Lokarjev drevored 003,
Ajdovščina, potni list, št. PB0221910, izdala
UE Ajdovščina. gnc-282694
Veber Uroš, Hacquetova ulica 006,
Ljubljana, potni list, št. P00076216, izdala
UE Ljubljana. gne-282692
Veršič Žabjek Jolanda, Rudnik II 001B,
Ljubljana, potni list, št. P00286471, izdala
UE Ljubljana. gnz-282696
Virant Miha, Cesta v Podboršt 026,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00610703,
izdala UE Ljubljana. gnn-282358
Volmajer Natalija, Jamnica 015, Prevalje,
potni list, št. PB0244748, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnq-282330
Vrečko Anton, Padna 012, Sečovlje –
Sicciole, potni list, št. P00302948, izdala UE
Koper. gnz-282371
Vrečko Dragica, Gramšijev trg 008, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00904367,
izdala UE Koper. gni-282363
Vrečko Sabina, Gramšijev trg 008, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00471020,
izdala UE Koper. gnj-282362
Zalar Jan, Bavdkova ulica 005, Ljubljana,
potni list, št. P00781939, izdala UE Ljubljana.
gnm-282334
Zukić Senada, Keršova ulica 007, Vojnik,
potni list, št. P00269537, izdala UE Celje.
gng-282690

Osebne izkaznice preklicujejo
Ademi Besar, Ljubljanska cesta 007,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001891417.
gnt-282577
Andlovic Sabina, Globoka pot 013,
Prestranek,
osebno
izkaznico,
št.
000698244. gnw-282599
Avbelj Petra, Spodnje Prapreče 024,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000272715.
gnr-282554
Avčin Zoja, Štihova ulica 009, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002067567.
gnv-282450
Avguštin Roman, Podturn pri Dol.
Toplicah 068 A, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 002125392. gnf-282416
Babić Samuele, Pionirska ulica 012,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001717133.
gnw-282524
Bakše Ignac, Cesta oktobrskih žrtev
011, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
002210123. gnc-282419
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Balažinec Josip, Ločnikarjeva ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001108466.
gnc-282444
Beci Barbara, Razbor 044, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
002167640.
gnb-282495
Bele Silvo, Potov Vrh 017 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001328238.
gni-282563
Belošević David, Trg 012, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
001862008.
gnc-282569
Belšak Liljan, Mlinska ulica 030,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000171945.
gnd-282393
Benčina Franc, Rašiška ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001043544.
gnf-282466
Binter Čadež Katra, Slovenska cesta
055 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000176012. gnh-282439
Boltes Zlatka, Gabrje, Loka 029, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000529291.
gnw-282399
Božič Matej, Machova ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002253402.
gne-282392
Brecelj Mitja, Beljaška ulica 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002218519.
gnp-282456
Bregar Aleš, Na klancu 012, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 002045595.
gnm-282384
Bremec Nastja, Pod Lazami 076,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
002035979. gnt-282527
Cankar Nina, Ulica borcev za severno
mejo 011, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002091786. gnr-282454
Centa Jožef, Jarčeva ulica 020,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002278141.
gnk-282561
Cerić Đevad, Manžan 002 D, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001012344. gns-282428
Cimperman Maja, Fiesa 063, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001687162.
gno-282382
Culot Franko, Kraška cesta 071,
Divača, osebno izkaznico, št. 000520020.
gnu-282476
Čančar Dragan, Ulica Vide Pregarčeve
019, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001825720. gnw-282624
Čemernik Gregor, Tovarniška cesta 002,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 001676029.
gng-282640
Čukić Josip, Parižlje 097, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001930831. gnr-282404
Davidović Dragan, Tanča Gora 014,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001850050.
gnj-282512
Dekleva Erik, Gradišče pri Materiji 009 A,
Sežana, osebno izkaznico, št. 002126954.
gnh-282539
Demšar Jasna, Pod hrasti 029,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000064777.
gnx-282473
Derajić Novak, Glinškova ploščad 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001529844.
gnz-282596
Dolinar Barbara, Ljubljanska cesta 083,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002016760.
gnm-282559
Džafić Fadila, Kvedrova cesta 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000530316.
gnf-282591
Fabjan Matevž, Hruševska cesta 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002066809.
gnw-282474
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Fetahi Nazmije, Šarhova ulica 058,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000702484.
gnc-282394
Fikfka Luka, Miren 005 H, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001987765.
gns-282528
Fink Mirjana, Runkova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000624381.
gnr-282604
Flamaceta Martin, Klemenova ulica 062,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000546221.
gnk-282611
Fras Bogomir, Gibina 018 A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000297544. gnw-282574
Frumen Ana, Kebetova ulica 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001245384.
gni-282438
Gartner Urška Nina, Tolstojeva ulica 057,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730629.
gnu-282451
Golec Sonja, Kajuhova ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001914522.
gnb-282395
Gomboc Irma, Ulica Štefana Kovača,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000539253. gnh-282514
Gostiša Božo, Jamnica 004 A, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001599149.
gng-282540
Gradišar Mojca, Dvojna ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000706004.
gnb-282445
Grmovšek Mitja, Cesta Cirila Tavčarja
002, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001922812. gnq-282530
Hercigonja Tibor, Vodnikova ulica 006,
Celje, osebno izkaznico, št. 001848590.
gnj-282387
Hladnik Ervin, Col 090 E, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000946840.
gnr-282529
Hočevar Nina, Novo Polje, cesta XVI
006 A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000938988. gnk-282586
Hubat Gregor, Dobeno 105, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001869876.
gnw-282549
Ilešič Vladimir, Vičava 027, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002044766. gnz-282571
Ilich Vekoslava, Trebinjska ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001108964.
gnd-282443
Ilić Jeka, Beblerjev trg 009, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001370643.
gne-282592
Islamović Jakob, Trubarjeva ulica 027,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
002260643. gnc-282519
Jakoš Mirko, Ob žici 001, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000452785.
gny-282622
Jakša Miha, Vinterca 008, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000178677.
gnk-282461
Jamnikar Anja, Špeglova ulica 001,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001987080.
gnp-282506
Jašaragić Neska, Breznikova cesta 075,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000202962.
gnv-282550
Jezeršek Sonja, Sora 036 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000534635.
gnm-282409
Josić Drago, Turjaško naselje 012,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000883057.
gnb-282545
Jovanović Kojo, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000029752.
gne-282467

Jupić Sabina, Cesta na Lenivec 018,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001993565.
gnj-282537
Kacin Klavdija, Idrijske Krnice 023,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001949974.
gnl-282435
Kacjan Karl, Vurberk 050, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000793493.
gnr-282629
Kambič Zarja, Vanganelska cesta 041,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000974963. gnz-282421
Kanazir Aljoša, Prvomajska ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001631879.
gng-282615
Karabašić Pećira, Viška cesta 051,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000275331.
gnd-282618
Karlovini
Aurora
Marija,
Ulica
prekomorskih brigad 008, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001435353. gno-282557
Kaš Janko, Vodnikova cesta 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000993257.
gns-282453
Kenda Darko, Tomšičeva ulica 014,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000113298.
gnp-282406
Kepec Špela, Zgornje Pirniče 039,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000332264.
gnl-282485
Kirn Klemen, Ragovska ulica 021, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002249639.
gny-282397
Klavžar Tamara, Ulica pod gozdom 049,
Trzin, osebno izkaznico, št. 002139232.
gnp-282556
Klemen Viktoriana, Podgorska cesta
082, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000323983. gng-282515
Klopčič Milena, Poklukarjeva ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001204604.
gno-282457
Knol Marija, Meškova ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000294806.
gnq-282605
Kočevar Anton, Vevška cesta 050,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000840917.
gnn-282583
Kodela Marko, Abramova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001004790.
gnd-282468
Kološić Bojana, Knafelčeva ulica 034,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001003209.
gnk-282486
Koludrovič Snežana, Ferkova ulica 015,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001740521.
gnh-282389
Kopinja Mihael, Lendavske Gorice 325
A, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001619652. gno-282632
Kos Saša, Rusjanov trg 010, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001560088.
gnj-282462
Kos Suzana, Kebelj 012, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002252968.
gnk-282411
Kosec Tomaž, Raktina 314, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001878146.
gnt-282477
Kotnik Rudolf, Šaranovičeva ulica 009,
Celje, osebno izkaznico, št. 001443936.
gnk-282386
Kovaljev Sandi, Škofjeloška cesta 032,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002014966.
gni-282488
Kraigher Dušan, Tržaška cesta 049,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001977050.
gnc-282619
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Kranjec Mira, Bukovica pri Vodicah 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001142722.
gnt-282602
Kranjec Žagar Hana, Bukovica pri
Vodicah 008, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001888883. gnv-282600
Kranjec Žagar Matic, Bukovica pri
Vodicah 008, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 002197006. gnu-282601
Kresal Šubelj Brina, Pretnarjeva ulica
010, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002250169. gnd-282493
Kukovec Srečko, Senčna pot 040 A,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001802157. gne-282517
Lasič Terezija, Košaški dol 040,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000027194.
gnf-282491
Lavrence Mrvar Irene Mae, Podmolnik, V
Karlovce 049, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001741303. gnx-282448
Lešnik Bojan, Sveti Jernej 012, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001703370.
gnm-282609
Levac Boris, Pobočna ulica 008, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000732218. gnv-282425
Likar Jure, Staretova ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001833368.
gng-282465
Lojen Gorazd, Cesta zmage 032,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000663867.
gnh-282489
Lorenci Milan, Gradiška 354, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001439490.
gng-282565
Malešič Alenka, Černetova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001035298.
gnt-282452
Manojlović
Branko,
Kropa
125,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000516152.
gnp-282381
Marušić Urška, Olimje 069, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001811798.
gnd-282568
Mavrič Marija, Ulica Manice Komanove
010, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001899711. gnh-282464
Miklavčič Budja, Loka pri Žusmu 117,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001844211.
gnx-282498
Miklavčič Dejan, Ravenska pot 037,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 002045944.
gnk-282436
Miklavčič Polona, Loka pri Žusmu 117,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000373059.
gny-282497
Miklič Jože, Dolga Njiva pri Šentlovrencu
019, Trebnje, osebno izkaznico, št.
001592098. gny-282547
Miklič Stanko, Zagradec pri Grosupljem
015, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001486130. gnn-282383
Mirčeta Bojan, Ulica prvoborcev 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002044237.
gnm-282459
Mitrović Zoran, Prušnikova ulica 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002060701.
gni-282388
Mlaker Monika, Ložnica 021, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002063067.
gnj-282412
Mole Cvetko, Čolnarska cesta 007,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000001040.
gnp-282531
Morojna Špelca, Leona Zalaznika
ulica 004, Maribor, osebno izkaznico, št.
001636570. gnj-282487

Mrzlikar
Kristina,
Praproče
014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001415385.
gnc-282594
Munda Štefanija, Maistrova ulica 021 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000056142.
gnf-282391
Nose Miha, Srebrničeva ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001344048.
gnr-282579
Novak Jani, Ulica Gradnikove brigade
023, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000241175. gnv-282525
Novak Katarina, Rimska cesta 008,
Laško, osebno izkaznico, št. 002139017.
gno-282407
Obrč Matevž, Bratovševa ploščad 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000212567.
gnj-282437
Orož Gorazd, Čadramska vas 3,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001053899. gnr-282379
Ott Šaponia Alenka, Preglov trg 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001613940.
gnz-282446
Pance Matija, Viška cesta 054 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000320864.
gnq-282455
Pangrčič Ciril, Obrežje 033 A, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000627758.
gnd-282543
Pasler Edo, Kardeljev trg 005, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000985244.
gnd-282643
Perčič Klemen, Tublje pri Komnu 005,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001642861.
gnv-282475
Peruš Aleksander, Mariborska cesta
035 B, Dravograd, osebno izkaznico, št.
000767985. gni-282413
Pešec Katja, Dobriša vas 069 B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001718850.
gnt-282402
Petek Janko, Trubarjeva ulica 009,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001160350.
gnx-282573
Peternel Ajda, Pšata 015, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002137583. gnp-282431
Peternel Eva, Pšata 015, Kranj, osebno
izkaznico, št. 002137579. gnn-282433
Peternel Iva, Podbrezje 252, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002255525.
gnm-282434
Pevec Klemen, Celovška cesta 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001813521.
gne-282442
Pirc Boni, Štihova ulica 009, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002067564.
gnw-282449
Potočnik Turk Nina, Gradišče nad Pijavo
Gorico 127 A, Škofljica, osebno izkaznico,
št. 002100979. gnz-282621
Prelec Sandi, Pod vinogradi 005, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001468879.
gnl-282535
Primožič Stana, Preglov trg 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002110797.
gnz-282471
Pristov Kristijan, Borovška cesta 106,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
002156723. gnc-282494
Pristov Veronika, Borovška cesta 106,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
001226030. gne-282492
Pugelj Anton, Ob Ljubljanici 036 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002081187.
gny-282447
Rečnik Marija, Kajuhova ulica 006,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000310906. gnf-282566
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Rezar Mateja, Novi trg 017, Celje, osebno
izkaznico, št. 001246747. gnl-282385
Ribič uroš, Ulica Gubčeve brigade 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000657793.
gng-282440
Roš Janez, Ribniška ulica 020,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001432952.
gni-282463
Rošer Dejan, Reška cesta 045,
Prebold, osebno izkaznico, št. 000281775.
gnu-282401
Rus Anita, Barjanska cesta 001, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000600460.
gnd-282647
Rus Tadej, Barjanska cesta 001, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 001805263.
gnx-282648
Sagadin Mark Luka, Poljanska cesta 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001998549.
gny-282597
Saražin Tina, Šalara 025, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002182371. gnx-282423
Schoberleitner Ines, Pot na Novine 16,
Šentilj v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000724263. gnx-282698
Sekavčnik Jelena, Miklošičeva cesta 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001960145.
gnl-282585
Sinur Rudolf, Zvezna ulica 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000928059.
gnn-282458
Smerke Jure, Iršičeva ulica 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
002277314.
gnf-282441
Sojer Mitja, Kongresni trg 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001963678.
gnb-282470
Somrak Tadeja, Cerovec 035, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001790355.
gnx-282398
Sotlar Rok, Matjaževa ulica 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001941419.
gnq-282580
Srpčič Uroš, Spodnji Stari Grad 016,
Krško, osebno izkaznico, št. 001757422.
gne-282542
Stakne Janko, Topolšica 157, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000982325.
gnq-282630
Stražiščar Robert, Cesta v Lipovce 007,
Log pri Brezovici, osebno izkaznico, št.
001013053. gnb-282570
Struna Andrej, Trg prekomorskih brigad
011, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000001867. gnj-282612
Svetko Angela, Kersnikova cesta 017,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001824707.
gnq-282505
Šilec Gregor, Log 015, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 000434782. gnh-282414
Šterbal Janez, Zabovci 053, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002073673. gnv-282575
Štular Denis, Podgrad 003 E, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001837840.
gnl-282635
Šubelj Tina, Pretnarjeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001957221.
gng-282490
Tamaš Anton, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001284882.
gnc-282469
Tomažič Alojz, Ulica Tončke Čečeve 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000361910.
gnh-282614
Toure Marija, Zgornja Selnica 031 C,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001446341.
gnt-282627
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Tramšek Maja, Tomšičeva ulica 23,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001749742. gnl-282310
Trček Anton, Laze pri Borovnici 001,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000408335.
gne-282567
Uplaznik Andrej, Dobriša vas 065,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000140955.
gns-282403
Urnaut Tjaša, Pod gradom 044, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002013787.
gnr-282508
Vehovec Darija, Voklo 094, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000324680. gnq-282430
Vidan Dina, Preglov trg 005, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002098283.
gny-282472
Vinšek Janez, Prijateljeva ulica 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000053261.
gnl-282460
Vinšek Janez, Prijateljeva ulica 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000053261.
gnv-282625
Vode Tina, Vinje 002 B, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 002013932. gnh-282589
Vončina Andreja, Glinškova ploščad 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002066466.
gnd-282593
Zera Suzana, Šalek 095, Velenje, osebno
izkaznico, št. 002054690. gnr-282504
Zevnik Neža, Jeranova ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002206058.
gnm-282584
Zofič Alojzija, Pečinska ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000026471.
gne-282617
Zupančič Milan, Sadinja vas pri Dvoru
020, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001020196. gne-282417
Žabkar Alain, Trebeše 013, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001783317. gnt-282427
Žagavec Maja, Tržaška cesta 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001322013.
gnl-282610
Žagavec Nejc, Tržaška cesta 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323510.
gnp-282606
Žagavec Vida, Tržaška cesta 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001321979.
gnn-282608
Žaler Nuša, Senično 022, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001347993. gnm-282634
Žižek Marko, Žoherjeva ulica 028,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001815703.
gnz-282396
Žižmond Miran, Cesta 24. junija 066,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000191482.
gno-282582
Žlebnik Ajda, Arharjeva cesta 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002166500.
gni-282588
Žnidaršič Gašper, Bizoviška cesta 002 F,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002118716.
gns-282603
Žunko Aleš, Gornji trg 001, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001764306.
gnx-282598

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Avbelj Petra, Spodnje Prapreče 024,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001429176, reg. št. 000035626, izdala
UE Domžale. gnr-282658
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Ažman Aleš, Trboje 148, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H – A do 50 km/h,
št. S 003145381, reg. št. 59662, izdala UE
Kranj. gnr-282654
Babić Samuele, Pionirska ulica 012,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 003247572, izdala
UE Nova Gorica. gnl-282685
Badovinec Daniel, Seidlova cesta 030,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000751694, reg. št. 10578, izdala
UE Novo mesto. gnp-282656
Baša Katarina, Volaričeva ulica 028,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003115110, reg. št. 17912, izdala UE
Postojna. gnb-282595
Bečić Sabina, Frankovo naselje 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003258283, izdala UE Ljubljana.
gns-282378
Begić Almir, Ulica Molniške čete 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002113492, reg. št. 206320, izdala UE
Ljubljana. gns-282503
Belšak Anton, Turški vrh 71, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 3050228, izdala UE Ptuj.
gni-282663
Bergant Andrej, Šinkov turn 48,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2096711, reg. št. 141037, izdala UE
Ljubljana. gne-282325
Bevc Robert, Rore 005, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 002076744, izdala UE Mozirje.
gnc-282669
Bobek Primož, Ulica Šantlovih 035,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003105334, reg. št. 137480, izdala UE
Maribor. gnb-282620
Centa Jožef, Jarčeva ulica 020, Rodica,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003039198, reg. št. 000015661, izdala
UE Domžale. gnp-282660
Cotič Armand, Miren 169, Miren, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 000941981,
izdala UE Nova Gorica. gnj-282687
Fink Mirjana, Runkova ulica 002,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001706745, reg. št. 119402, izdala UE
Ljubljana. gnk-282511
Furlan Nika, Rožna dolina, Pot na
Pristavo 003, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. B, G; H, št. S 001483860,
izdala UE Nova Gorica. gnf-282666
Gradišar Mojca, Dvojna ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001616686, reg. št. 93913, izdala UE
Ljubljana. gnm-282534
Gramc Zlatko, Kraigherjeva ulica 18,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H,
št. S 451156, izdala UE Ptuj. gnh-282664
Gruden Ciril, Ragovska ulica 016, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001361574, reg. št. 24114,
izdala UE Novo mesto. gnw-282649
Hladnik Ervin, Col 90 E, Col, vozniško
dovoljenje, kat. B, C, E, F, G, H, št.
S 1426607, reg. št. 15344, izdala UE
Ajdovščina. gnj-282562
Horvat Jernej, Bodonci 004, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 003233259, izdala UE
Murska Sobota. gnq-282655
Jakoš Mirko, Ob žici 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 001796682, reg. št. 52257,
izdala UE Ljubljana. gnu-282526
Jakša Miha, Vinterca 008, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H, št.

S 003120386, reg. št. 212750, izdala UE
Ljubljana. gnk-282536
Jeznik Olga, Planinska ulica 20,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. 2069520, reg. št. 6651, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnf-282641
Jug Sonja, Pivola 087, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003210352, reg.
št. 76900, izdala UE Maribor. gnn-282633
Jurić Marijo, Ravne 018, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001878909,
reg. št. 11394, izdala UE Tržič. gnv-282650
Kerševan Tina, Bukovica 003, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,, št.
S 002008463, reg. št. 44807, izdala UE
Ljubljana. gnu-282551
Klječanin Slaven, Blatnica b.b., Teslić,
vozniško dovoljenje, kat. B BE C CE D1
D1E D DE G H, št. S003242414, reg. št.
07000 07EJ, izdala UE Kranj. gnf-282316
Klopčič Milena, Poklukarjeva ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001946656, reg. št. 155487, izdala UE
Ljubljana. gnf-282516
Kodela Marko, Abramova ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000484854, reg. št. 56743, izdala UE
Ljubljana. gnc-282544
Kokalj Katarina, Ševlje 031, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000275457, izdala UE Škofja Loka.
gns-282678
Kolenc
Marjetka,
Bevško
006,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002180225, izdala UE Trbovlje.
gnx-282673
Kološić Bojana, Knafelčeva ulica 034,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 001936049, reg. št.
127472, izdala UE Maribor. gnp-282631
Korošec Kiti, Golnik 148, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1603073, reg. št.
56436, izdala UE Kranj. gnd-282318
Kosec Tomaž, Raktina 314, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2092133, reg. št. 137252, izdala UE
Ljubljana. gns-282478
Kostevec Jasna, Lesično 68, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001725468, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-282683
Krajnc Andrej, Groharjeva ulica 005,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002177238, reg. št. 129938, izdala UE
Maribor. gnk-282636
Kukovec Srečko, Senčna pot 040 A,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. SI 66215, reg. št. 14937,
izdala UE Piran. gnd-282518
Lazarov Nikola, Ulica Kozjanskih borcev
14, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 1704709, izdala UE
Brežice. gnp-282481
Lenič Igor, Šmalčja vas 036, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H,
št. S 001519589, reg. št. 31822, izdala UE
Novo mesto. gnu-282651
Lojen Gorazd, Cesta zmage 032,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001665106, reg. št. 58587, izdala
UE Maribor. gns-282628
Lovrec Ciril, Moravci v Slovenskih Goricah
109, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 000349913, izdala UE
Ljutomer. gnd-282672
Luin Katarina, Krajna vas 001 C,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001183460, izdala UE Sežana.
gni-282638
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Mahne Nal, Popkova ulica 004,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002167936, reg. št. 11069, izdala UE
Cerknica. gnr-282679
Malavašič Boštijan, Cesta Krmskega
odreda 14, Vrhnika, vozniško dovoljenje,
kat. B, G; H, št. S 551048, reg. št. 11692,
izdala UE Vrhnika. gnn-282533
Marija Pečnik, Breg pri Polzeli 72 a,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H, št.
S 579936, izdala UE Žalec. gnk-282686
Marolt Dušan, Dole pri Polici 084,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 000962781, izdala UE Grosuplje.
gnp-282581
Matajič Drago, Starše 076 I, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A – 50
km/h, št. S 001910545, reg. št. 70154,
izdala UE Maribor. gnx-282623
Mavrič Dean, Ulica bratov Hvalič
069, Kromberk, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001899681,
izdala UE Nova Gorica. gnm-282684
Mazgan Mateja, Gortina 49, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
3228275, reg. št. 13188, izdala UE Radlje
ob Dravi. gne-282642
Merlić Valter, Jenkova ulica 009, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000067836, izdala UE Koper.
gny-282422
Miklavčič Polona, Loka pri Žusmu 117,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001579516, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnd-282668
Mokorel Manca, Stara cesta 022, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 002004296, izdala UE Škofja Loka.
gng-282590
Mole Cvetko, Čolnarska cesta 7, Verd,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 6301, reg. št. 106, izdala UE Vrhnika.
gnu-282576
Novak Danijel, Prešernova ulica 002,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001636966, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-282688
Ozimek Barbara, Seidlova cesta 054,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000826346, reg. št. 21528, izdala
UE Novo mesto. gnk-282661
Pance Matija, Viška cesta 054 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001243517, reg. št. 222754, izdala UE
Ljubljana. gni-282513
Pastirk Janja, Cesta XIV. divizije 095 B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000872073, reg. št. 100013, izdala UE
Maribor. gnf-282616
Pavlič Frank, Grbe 002, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001262776, reg. št. 27849, izdala UE
Novo mesto. gnl-282560
Pejanović Matej, Dolnje Mraševo 015,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001979324, izdala UE Novo mesto.
gnb-282645
Pelko Ivana, Škrile 004, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000122821, reg. št. 15336, izdala UE
Novo mesto. gnm-282659
Pirc Boni, Štihova ulica 009, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001777882, reg. št. 187580, izdala UE
Ljubljana. gnt-282552
Podgrajšek Katarina, Cesta na Roglo
005, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. B, G,

H, št. S 003176833, reg. št. 12939, izdala
UE Slovenske Konjice. gnp-282681
Pogorelec Danijel, Vuhred 20, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
82414, reg. št. 3316, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnc-282644
Potočnik Turk Nina, Gradišče nad Pijavo
Gorico 127 A, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001918383, reg. št.
178428, izdala UE Ljubljana. gnb-282520
Pristov Veronika, Borovška cesta 106,
Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000301822, izdala UE Jesenice.
gnu-282676
Prus Miran, Ulica na trg 004, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 003234912, reg. št. 5455, izdala UE
Metlika. gno-282657
Raduha Danijel, Ravenska ulica 033,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002066678, izdala UE Lendava.
gnq-282680
Rebol Jernej, Vesna 010, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. SI 68703, reg. št. 4101, izdala UE
Piran. gnz-282521
Renko Kristina, Cesta zmage 022,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003028474, izdala UE Zagorje
ob Savi. gni-282613
Ribič David, Lipoglav 011 A, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001722812, reg. št. 12481, izdala UE
Slovenske Konjice. gno-282607
Roš Janez, Ribniška ulica 020, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 002098747, reg. št. 115145,
izdala UE Ljubljana. gnf-282541
Rozman Lovro, Hrušica 020 A, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H,
št. S 001267308, izdala UE Jesenice.
gnv-282675
Rudina Brana, Orlek 003, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001629566, izdala UE Sežana.
gnj-282587
Rus Anita, Barjanska cesta 1, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A – 50 km/h, št. S 1729486, reg. št. 15791,
izdala UE Vrhnika. gnz-282646
Sem Matjaž, Radmirje 040, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G, H,
št. S 000943607, izdala UE Mozirje.
gnz-282671
Semolič Sore Mirjam, Cesta vstaje 078,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000888874, reg. št. 91451, izdala UE
Ljubljana. gnx-282523
Simona Rožman, Glogov brod 20,
Artiče, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1705179, reg. št. 18588, izdala UE
Brežice. gnt-282677
Sinur Rudolf, Zvezna ulica 033, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 000169064, reg. št. 102380, izdala UE
Ljubljana. gnv-282500
Slaček Leopold, Gregorčičeva ulica 004,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003121446, reg. št. 17021, izdala UE
Gornja Radgona. gnb-282670
Smodiš Borut, Otiški vrh 159, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat. B,
C, G, H, št. 1981574, izdala UE Dravograd.
gnr-282479
Somrak Tadeja, Cerovec 035, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002189693, reg. št. 45887, izdala UE
Novo mesto. gnw-282674
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Stanič Dejan, Kersnikova cesta 009,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000119734, izdala UE Grosuplje.
gns-282578
Starič Miha, Bogišićeva ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001759637, reg. št. 258657, izdala UE
Ljubljana. gnx-282548
Stoilov Stanimir, Šumadiskih Brigada 17,
Topola, vozniško dovoljenje, kat. B BE C
CE G H, št. S 003152738, izdala UE Novo
mesto. gnt-282377
Ščuka Marta, Drevored 1. Maja 008,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. SI 000044050, izdala UE Izola.
gnt-282652
Šolmajer Lina, Vogelna ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003044361, reg. št. 208074, izdala UE
Ljubljana. gnm-282509
Šteharnik Miha, Koroška cesta 21,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3132859, izdala UE Dravograd.
gns-282653
Šubelj Tina, Pretnarjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003034776, izdala UE Ljubljana.
gnn-282483
Šumer Stanislav, Spodnji Boč 26, Duh na
Ostrem Vrhu, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 1956131, reg. št. 6566, izdala UE
Ruše. gnh-282639
Tajnikar Alenka, Škalska cesta 009,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002172075, reg. št. 15063,
izdala UE Slovenske Konjice. gno-282682
Tomasović Ljubomir, Vožarski pot 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001589207, reg. št. 169334,
izdala UE Ljubljana. gno-282532
Tomažič Alojz, Ulica Tončke Čečeve 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, D1,
D, F, G, H, št. S 001760724, reg. št. 89395,
izdala UE Ljubljana. gno-282507
Toplikar Kristina, Volarje 53, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1626979, izdala UE Tolmin. gnq-282555
Trček Anton, Laze pri Borovnici 1,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 2005103, reg. št. 112, izdala UE
Vrhnika. gny-282572
Tršar Drago, Cesta na Rožnik 025,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
vozi z očali, št. S 003173416, reg. št. 8468,
izdala UE Ljubljana. gni-282538
Uplaznik Andrej, Dobriša vas 65, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1438323, izdala UE Žalec. gnj-282637
Urbiha Franc, Podgora pri Ložu 005,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000093120, reg. št. 887, izdala
UE Cerknica. gnj-282662
Urdih Branko, Kostanjevica na Krasu
051, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A1, A, B, BE, C, CE, G, H, št. S 001463269,
izdala UE Nova Gorica. gng-282665
Urnaut Tjaša, Pod gradom 044, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003029497, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-282510
Varga Iztok, Rudarsko naselje 002,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001655150, reg. št. 10454, izdala
UE Kočevje. gnq-282480
Vaupotič Nataša, Cesta na Brdo 067,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001963797, reg. št. 160391, izdala UE
Ljubljana. gnz-282546
Vegelj Franc, Boršt 10a, Cerklje ob Krki,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
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G, H, št. S 1705589, izdala UE Brežice.
gno-282482
Vrečko Anton, Padna 012, Sečovlje –
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 1501074, reg. št. 14679, izdala UE
Piran. gny-282522
Vršič Marjan, Kraljevci 33a, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. B, C, E,
G, H, št. 1997121, izdala UE Dravograd.
gns-282553
Zupanič Boža, Stojnci 114, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 510205, izdala
UE Ptuj. gne-282667
Žižek Marko, Žoherjeva ulica 028,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003106833, reg. št. 138619, izdala UE
Maribor. gnu-282626
Žunko Aleš, Gornji trg 001, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002090854, reg. št. 268442, izdala UE
Ljubljana. gnz-282496

Zavarovalne police preklicujejo
Pacher Stanislav, Cesta na Kope
4, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500000308
–
Fondpolica,
izdala
zavarovalnica KD življenje Ljubljana.
gnh-282564
Zavarovalniško zastopanje, Marko Perak s.p., Leška cesta 12, 2392 Mežica,
police GRAWE Zavarovalnice d.d., AO
police: 1433462; 1433463; 1433464 in
1433787; AK police: 1434801; 1434802;
1434803; 1434804 in 1434805; Zelene karte 10/0016038; 10/0016039; 10/0016040;
10/0016041; 10/0016042; PZ-tarifa civil:
162452 in 162453; Apollo plus: 391378 in
391368. Ob-35652/07

Spričevala preklicujejo
Amon Tilen, Lesično 10, Lesično,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Celje, izdano leta
2001. gnk-282311
Bitič Hana, Cankarjeva ulica 24, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnx-282323
Buh Jurij, Hlavče Njive 6, Škofja Loka,
indeks, št. 27003685, izdala FMFF v
Ljubljani. gng-282390
Ficko Mitja, Soška 12, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika SŠTS Ljubljana – Šiška,
izdano leta 2006. gnn-282558
Kocjan Žiga, Cesta 8. avgusta 12, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2006. gnr-282429
Mihič Matija, Pod klancem 9/a, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Danile Kumar,
izdano leta 2006. gnb-282420
Pleničar Miranda, Na jami 11, Ljubljana,
diplomo Filozofske fakultete – slovanski
jeziki in književnost, izdana leta 1985, na
ime Mrčela Miranda. gnw-282324

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Drugo preklicujejo
Bencak Anton, Lipovci 228, Beltinci, 6
delnic CATV MUrska Sobota, vpisane v
delniško knjigo pod št. 378. gnw-282424
Brunec Stanislav, Lendavska 43, Murska
Sobota, 6 delnic CATV Murska Sobota,
vpisne v delniško knjigo pod št. 1045.
gnl-282410
Černetič Polona, Vilfanova 19, Portorož
– Portorose, delovno knjižico, št. A 640807,
reg. št. 113502. gnu-282426
Dolenšek Danijel, Križ 15, Tržišče,
študentsko izkaznico, št. 19457483,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnv-282400
Klimainstalacije Ivan Rajterič, s.p., Cirila
Kosmača 30, Ljubljana Šmartno, obrtno
dovoljenje, št. 033067/0952/00-37/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnz-282321
Kristan Kaja, Cesta talcev 8a, Jesenice,
delovno knjižico. gnb-282320
Krivec Aleksandra, Zvezda 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-282313
Lipovec Piškur Janja, Trebinjska ulica 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-282380
Makovec Kristjan, Krašči 42, Cankova,
vozno karto, št. 1535. gnd-282418
Makše Jože s.p., Pot v dolino 39,
Ljubljana-Dobrunje, potrdila za voznike št.
005752/AD36-3-1773/2007, za voznika
Pavao Ulemek. gng-282315
Marič Milan, Slomškova 68, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 507.
gng-282415
Muković Began, Ulica Staneta Rozmana
14, Murska Sobota, 369 delnic CATV Murska
Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št. 4.
gnn-282408
Osovnikar Danilo s.p., Taborniška ulica
17, Sevnica, štampiljko dimenzije 45x25
mm, z napisom Osovnikar, spodaj napis
Osovnikar Danilo s.p. Meritve in električne
inštalacije Taborniška 15, 8290 Sevnica,
štampiljka ni bila oštevilčena. gne-282317
Petovar Barbara, Ribiška pot 36, Lenart
v Slov. goricah, študentsko izkaznico,
št. 21040687, izdala FDV v Ljubljani.
gnm-282484
Porš Karel, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, 5 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško kjnigo pod št. 1258.
gno-282432
Ranc Ana, Kotlje 4, Kotlje, študentsko
izkaznico, št. 41020060, izdala Medicinska
fakulteta v Ljubljani. gnq-282405
Sedevčič Zdravko s.p., Partizanska pot
58, Litija, izvoda nacionalne licence št.
68-23 za vozilo Mercedes Benz 26-28 z reg.
oznako LJ H0-992 in vozilo FAP 12-13/42 z
reg. oznako LJ 51-85U. gny-282322
Somrak Damjan, Prešernova cesta
80, Grosuplje, službeno izkaznico, št.
008271, Ministrstvo za notranje zadeve.
gnc-282319
Vučkovski Lupčo, Njive 9, Zgornja
Besnica,
voznikove
kartice
št.
1070500006472000, izdal Cetis d.d. Celje.
gnh-282314
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PRAVKAR IZŠLO

Predstavljamo vam delo
dr. Antona Beblerja z naslovom
UVOD V EVROPSKE INTEGRACIJE,
v katerem avtor sistematiþno opiše razvoj
evropskega združevanja, vkljuþno z vsemi
pomembnimi institucijami. Avtor opiše
glavne okolišþine, prednosti in slabosti,
ki so spremljale razvoj Evropske unije in
institucij, ki jih opisuje v knjigi.
Knjiga je predvsem namenjena študentom,
saj so na koncu vsakega poglavja kot
pripomoþek za utrjevanje snovi dodana
vprašanja. Zagotovo pa je namenjena tudi
vsem, ki jih še posebej zanima razvoj
evropskega povezovanja.
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