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Ob-1879/08

Sprememba
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja spremembo javnega razpisa za dodelitev kreditov za
spodbujanje malega gospodarstva, obrti in
turizma v Občini Ilirska Bistrica in subvencioniranje obrestne mere, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 115, dne 14. 12. 2007,
Ob-33591/07.
Spremeni se prva točka, tako da glasi:
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 417.290 evrov.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-1883/08
Obvestilo
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, objavlja, da sta z 31. januarjem
2008 zaprta:
1. razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2007, Ob-10451/07 in
2. razpis A. finančno pomoč osebam, ki
so oziroma bodo realizirale samozaposlitev
s posredovanjem ZRSZ od 1. 1. 2006 naprej
in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki
povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2007
naprej (»Razpis A«), B. posojil za samozaposlitev podjetnikov začetnikov, odpiranje
novih delovnih mest v malem gospodarstvu
in pri delodajalcih (do 50 zaposlenih), za
zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2007 naprej
(»Razpis B«) in za posojilo (obratna sredstva) delodajalcem, ki so prejeli iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2007 posojilo za nakup opreme,
Ob-10450/07.
Navedena razpisa sta bila objavljena v
Uradnem listu RS, št. 33, z dne 13. 4. 2007.
Razpisa za leto 2008 bosta predvidoma objavljena konec meseca marca oziroma v
začetku aprila 2008.
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Št. 331-25/2007/2
Ob-1982/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– XIII. poglavja Uredbe o ukrepih 1., 3.
in 4.osi Programa razvoja podeželja RS
2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07) (v
nadaljevanju: Uredba),

– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z
dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj
podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o
skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o
uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter
o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k
Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 20072013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
spremembo javnega razpisa
za ukrep 311 – diverzifikacija v
nekmetijske dejavnosti
V javnem razpisu Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (objava v Uradnem listu
RS, št. 112 z dne 7. 12. 2007, Ob-33157/07,
v nadaljevanju: javni razpis) se spremeni:
– drugi odstavek poglavje I. Predmet javnega razpisa tako, da se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na
javni razpis za diverzifikacijo v nekmetijske
dejavnosti, z možnostjo porabe do 31. 12.
2010, namesto 6.500.000,00 EUR znaša
11.500.000,00 EUR, od tega:
– namenska
sredstva
EU-EKSRP:
8.625.000,00 EUR,
– slovenska soudeležba: 2.875.000,00
EUR.«

– prvi odstavek poglavja IX. Rok in način
prijave tako, da se glasi:
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, (velja poštni žig), do objave
obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo
objavljen na spletnih straneh: http://www.
mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-2020/08
Na podlagi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 26/05,
spremenjen z ZUE, Uradni list RS, št. 114/06),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade
RS št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007)
in Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2008 (Sklep Vlade RS št. 30301-4/2007/3,
z dne 11. 10. 2007), objavlja Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest,
razvoja mikro, majhnih in srednje
velikih podjetjih ter razvoja turističnih
kapacitet na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v mikro, majhnih, srednje
velikih podjetjih ter pri fizičnih osebah v dejavnosti turizma v osnovna opredmetena in
neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi
novega obrata, širitvi obstoječega obrata,
diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki in bistveni spremembi pro
izvodnega procesa v obstoječem obratu in
investicij v izboljšave nastanitvenih kapacitet pri turističnih ponudnikih.
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Razpis je razdeljen na 3 sklope:
– sklop A: Državna pomoč za majhna in
srednja podjetja,
– sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja,
– sklop C: Državna pomoč fizičnim in
pravnim osebam v dejavnosti turizma.
Vlagatelj se lahko prijavi samo na en
sklop razpisa, in sicer samo z enim projektom.
2. Investicija se mora izvajati na območju
občin Bovec, Kobarid ali Tolmin.
3. Višina razpisanih sredstev
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki
bo na razpolago za sofinanciranje sklopov A, B in C, znaša 645.070 EUR v letu
2008. Nepovratna sredstva za te namene
so zagotovljena na proračunski postavki
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev za:
– sklop A je 160.000 EUR,
– sklop B je 335.070 EUR,
– sklop C je 150.000 EUR.
Kolikor sredstva na posameznem sklopu
ne bodo porabljena, se lahko prenesejo na
drug sklop. O prenosu sredstev med posameznimi sklopi odloča strokovna komisija
ob izboru.
Višina sofinanciranja je odvisna od izpolnjevanja pogojev, vendar v nobenem primeru ne sme preseči:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov za
mikro in majhna podjetja ter pri fizičnih osebah na področju turizma,
– 40% upravičenih stroškov za srednje
velika podjetja in
– 30% upravičenih stroškov za podjetja,
ki poslujejo v sektorju transporta,
ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskih proračunov, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena
po več shemah hkrati.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Upravičenci so mikro, majhna in srednje velika podjetja v skladu z opredelitvami iz Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z
dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (Uradni list EU L št.
63 z dne 28. februar 2004 (v nadaljevanju
Uredba komisije ES)), samostojni podjetniki,
zadruge ter sobodajalci, vpisani v register
sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah (Ur. l. RS, št. 112/05);
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur. l. RS, št.
126/07);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– imajo registriran sedež ali podružnico
na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– fizične osebe in registrirani sobodajalci
morajo imeti stalno bivališče na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin in morajo biti
lastniki/najemniki objekta, ki je v zemljiški
knjigi vpisan kot stanovanjski objekt;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– katerih dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
2. Na razpis ne morejo kandidirati upravičenci:
– ki so za svojo dejavnost pridobili igralniško koncesijo;
– katerim so na osnovi javnega razpisa
za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letih
2002 in 2003, 2004, 2005, 2006 ter 2007 že
bila odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicijskega projekta, razen
v primeru, da so do dne oddaje vloge na ta
javni razpis že v celoti izpolnili obvezo novih
zaposlitev, ki izhaja iz uspešne kandidature
na omenjene razpise (izpolnitev obveze glede novih zaposlitev morajo upravičenci dokazati s predložitvijo posebnega Poročila o
izpolnitvi pogodbene obveznosti glede novih
zaposlitev, v katerem natančno opredelijo
realizirane zaposlitve, ter predložijo ustrezna listinska dokazila-M1/M2 obrazec);
– so za isti namen pridobili državno pomoč iz drugih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali
mednarodnih virih) v višini več kot 50%
upravičenih stroškov naložbe;
– ki so odvisna podjetja – so gospodarske družbe, v kateri posamezna velika
podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi
pravicami, večjimi od 25%;
– ki imajo kot glavno dejavnost registrirano ribištvo, premogovništvo, ladjedelništvo,
jeklarstvo, sintetična vlakna, pridelava kmetijskih proizvodov.
3. Na razpis lahko vlagatelji vlog kandidirajo tudi s posamezno (eno ali več) fazo
investicije (faza nakupa, komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišča,
faza gradnje/nakupa objektov, faza nakupa
strojev in opreme ter nematerialnih investicij (patenti, licence ...)), vendar pa mora
skupna višina celotne faze izpolnjevati prej
opredeljene kriterije. Na razpis lahko kandidirajo vlagatelji vlog tudi s posamezno fazo,
ki pomeni nadaljevanje investicije iz prejšnjih let.
4. Investicija in novo odprta delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj 3 leta, šteto
od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič
zasedeno s polnim delovnim časom za nedoločen čas. Razvojna sredstva za ustvarjanje novih delovnih mest se lahko dodelijo,
če gre za delovna mesta, ki so povezana z
izvedbo projekta začetne naložbe. To pomeni, da se nanašajo na dejavnost, za katero je
bila izvedena naložba in so ustvarjena v treh
letih po končani naložbi. Upoštevajo se tudi
delovna mesta, ustvarjena v treh letih po
končani naložbi, zaradi povečanja stopnje
izkoriščenosti zmogljivosti s pomočjo nove
naložbe. Povečanje števila delovnih mest
se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev pred
dnem oddaje vloge na razpis, upoštevajoč
zaposlene s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
5. Do sofinanciranja bodo upravičeni
le upravičeni stroški prijavljene investicije,
ki bodo nastali od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do najkasneje
20. 10. 2008.
V skladu z 11. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni
list RS, št. 72/06) so upravičeni stroški:
– nakupa zemljišč,
– gradnje in nakupa objektov,
– nakupa strojev in opreme,

– nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega
tehničnega znanja.
Nabavljena osnovna sredstva so lahko
rabljena.
V podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, stroški nakupa transportne opreme
(premično premoženje) ne spadajo med
upravičene stroške.
Povračilo davka na dodano vrednost
in davka na dobiček/dohodek ni upravičen
strošek.
Neposreden nakup premoženja podjetja,
ki je prenehalo poslovati ali bi prenehalo
poslovati, če ne bi bilo prodano, se šteje kot
začetna naložba, če je podjetje kupil neodvisen kupec. Pri nakupu podjetja se šteje kot
začetna naložba strošek nakupa osnovnih
sredstev podjetja, če so kupljena od tretje
osebe po tržnih pogojih.
Stroški izdelave elaborata za prijavo na
razpis ne spadajo med upravičene stroške.
6. Posebni pogoji sofinanciranja investicije kot celote po posameznih sklopih:
Sklop A:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, ki bodo
odprli najmanj 2 novi delovni mesti v obdobju 3 let po zaključku investicije in katerih
celotna investicijska vrednost je višja kot
40.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2010.
– Maksimalna višina sofinanciranja
investicije kot celote (vseh faz oziroma
upravičenih stroškov skupaj) je opredeljena tudi s pogojem novo odprtih delovnih
mest, tako da se lahko za odprto delovno
mesto do vključno V. stopnje zahtevnosti
investicija sofinancira v maksimalni višini
13.000 EUR, za odprto delovno mesto VI.
in višje stopnje zahtevnosti pa v maksimalni
višini 20.000 EUR.
– Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 80.000 EUR.
Sklop B:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih
celotna investicijska vrednost je višja kot
8.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2010.
Skupna vrednost sofinanciranja investicije ne bo mogla preseči 50.000 EUR.
Sklop C:
– Za dodelitev nepovratnih sredstev lahko kandidirajo upravičenci s projekti, katerih
celotna investicijska vrednost je višja kot
8.000 EUR in bodo investicijo zaključili najkasneje do 31. 12. 2010.
– Fizična oseba ali sobodajalec vpisan v
poslovni register sobodajalcev pri AJPES-u,
je lastnik ali najemnik objekta, ki je v zemljiški knjigi vpisan kot stanovanjski objekt v
katerem bo uredil nastanitvene kapacitete.
Sedež podjetja oziroma stalno prebivališče
vlagatelja mora biti na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin.
– Vlagatelj bo uredil nastanitvene kapacitete z vsaj štirimi novimi ali obstoječimi
ležišči. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 3 zvezdicami (***), adaptacija
obstoječih prenočitvenih kapacitet pa mora
zagotoviti prehod na višjo kategorijo.
– Vlagatelj bo nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, registriral pri za ta namen pristojnem
organu oziroma registriral dejavnost v skladu
z ZGD najkasneje 30 dni po zaključku investicije oziroma najkasneje do 30. 1. 2011.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Vlagatelj bo nastanitvene kapacitete
oddajal turistom najmanj 5 let po zaključku
investicije.
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
ustvarjeno novo ležišče znaša 2.000 EUR
na posteljo (brez dodatnih ležišč).
– Višina nepovratnih sredstev za vsako
obnovljeno ležišče znaša 1.000 EUR na posteljo (brez dodatnih ležišč).
– Maksimalna višina sredstev, ki jih lahko
pridobi posamezni upravičenec je glede na
skupno razpisano vsoto 15.000 EUR.
7. Upravičenci morajo prispevati najmanj
25% vrednosti investicije iz lastnih sredstev,
ki ne smejo vsebovati pomoči. Za lastna
sredstva se štejejo sredstva upravičenca in
pridobljeni krediti po tržnih pogojih.
Splošni in finančni pogoji:
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2008.
Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva iz točke I.3 je proračunsko leto
2008. Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, do najkasneje 20. 10.
2008.
3. Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko bo
posameznemu vlagatelju v enem proračunskem letu sofinancirala največ en projekt,
in sicer v maksimalni višini do 50% upravičenih stroškov prijavljenega investicijskega
projekta, oziroma v višini, ki jo določa kriterij
novo odprtih delovnih mest.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bo vlagatelj z Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisal pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, kot da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
6. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
7. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo. Prejemnik bo imel možnost izstavljanja
delnih zahtevkov za porabo nepovratnih
sredstev. Zadnji rok za izstavitev zahtevka
(končnega) za porabo sredstev proračunskega leta 2008 pa je 20. 10. 2008.

8. Prejemnik mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
investicije.
Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
Sklop A in sklop B:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/1);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/1) in zahtevane priloge:
– bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2006 potrjene s strani
AJPES-a, 2007 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
– v primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opravljenem prometu z nepremičninami (potrjen
z.k. predlog);
– v vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– v primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/1):
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/1).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2008, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2007, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2007.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
Sklop C:
a) Za mikro podjetja:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/2);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2006 potrjene s strani
AJPES-a, 2007 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
– V primeru nakupa nepremičnin je potrebno v vlogi predložiti overjene pogodbe
o nakupu nepremičnin (objekti, zemljišča)
– ob črpanju pa je potrebno skupaj z dokazili o plačilu predložiti tudi dokazila o opra-
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vljenem prometu z nepremičninami (potrjen
z.k. predlog);
– V vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– Kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis,
je potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e),
ki ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe
o najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in
soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– V primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur.l. RS, št.
102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/2).
5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2008, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2007, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2007.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
b) Za sobodajalce, vpisane v register
sobodajalcev pri upravni enoti, ali fizične
osebe, ki bodo uredile nastanitvene kapacitete v skladu z razpisnimi pogoji:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1/2);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec št.
2/2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3/2) in zahtevane priloge:
– Dokazilo o stalnem prebivališču (fizične osebe);
– Dokazilo o vpisu v poslovni register
sobodajalcev pri AJPES-u (razen za novonastale sobodajalce);
– Mnenje občine oziroma pooblaščene
organizacije za turizem o dosedanjem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za
leti 2006 in 2007);
– V vlogi se za investicijo, ki je predmet
kandidature na razpis lahko predložijo predračuni, predpogodbe (razen za nakup nepremičnin, za katere je potrebno upoštevati
prejšnjo alinejo) – ob črpanju pa je potrebno
predložiti pogodbe in račune z dokazili o
plačilu;
– Kot dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma objekta, na (v) katerem se izvaja investicija, ki je predmet kandidature na razpis, je
potrebno v vlogi predložiti: Z.k. izpisek(e), ki
ni(so) starejši od 30 dni in kopijo pogodbe o
najemu, če vlagatelj ni lastnik objekta in soglasja lastnika(ov) k predvideni investiciji;
– V primeru graditve pravnomočno gradbeno dovoljenje ali drugo ustrezno upravno dovoljenje (v skladu z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
102/04 (14/05 – popr.), 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46).
4. Dispozicija projekta (razpisni obrazec
št. 4/2);
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5. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5/2).
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v dogovorjenem roku na podlagi poziva
k dopolnitvi ustrezno dopolnjena.
III. Merila za izbiro

Merila za vrednotenje vlog – Sklop A
1
2
3
4
5
6
7

Merilo
Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Tržna naravnanost
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Skupaj

Število točk
15
27
15
7
12
12
12
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop B
1
2
3
4
5
6
7

Merilo
Reference vlagatelja
Število novih delovnih mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Tržna naravnanost
Delež visoke tehnologije
Lokacija investicije in potresna prizadetost vlagatelja
Skupaj

Število točk
17
20
20
8
15
15
5
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
Merila za vrednotenje vlog – Sklop C
1
2
3

4
5
6

7

Merilo
Vlagatelj je nov ponudnik in bo po končani investiciji pridobil pri pristojnem organu status registrirani
sobodajalec ali bo svojo dejavnost registriral v skladu z ZGD
Vlagatelju na osnovi javnih razpisov za spodbujanje začetnih investicij na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin v letih 2003, 2004, 2005, 2006 in 2007 niso bila odobrena sredstva za sofinanciranje investicijskega
projekta
Skupno število novih oziroma prekategoriziranih ležišč:
–4
– 6–8
– nad 8
Prekategorizacija objekta:
– prehod iz nižje kategorije v kategorijo **** ali več
Število novih delovnih mest v 3 letih po zaključku investicije:
– eno novo delovno mest
– dve ali več novih delovnih mest
Zaključena investicija:
– 6 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– 12 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
– 18 mesecev po datumu predvidenega podpisa pogodbe
Tržni program za prodajo nočitvenih kapacitet:
– izdelan tržni načrt in sklenjene pogodbe za trženje nočitvenih kapacitet
– izdelan tržni načrt
Skupaj

12 točk
8 točk
5 točk
15 točk
20 točk
10 točk
5 točk
10 točk
20 točk
15 točk
10 točk
20 točk
15 točk
100 točk
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Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev razpisanih sredstev imajo investicijski projekti, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril za ugotavljanje učinkov investicije,
do porabe sredstev.
IV. Način prijave in razpisni roki:
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo
brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica padlih borcev 1b, 5220 Tolmin (tel.
05/38-41-500), vsak delovni dan v času uradnih ur od 9. do 12. ure. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi v elektronski
obliki, (info@pososki-rc.si). Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internet naslovu
www.svlr.gov.si ali www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro, kontaktni osebi:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (tel.
01/478-37-43, e-mail: vinko.zagar@gov.si),
– Vesna Kozar, Posoški razvojni center (tel. 05/384-15-03, gsm. 031/381-692,
e-mail: vesna.kozar@pososki-rc.si).
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 7. 3. 2008,
– oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 7. 3. 2008 do 12. ure.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani,
dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj
– vloga – Javni razpis začetne investicije
v Posočju 2008«, navedenim sklopom na
katerega se prijavljate in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 10 Oprema ovojnice).
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma
oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
8. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je to
zahtevano in zvezani v skupen dokument.
Dokumentacija mora biti razvrščena po vrstnem redu in označena z zaporednimi številkami (glej točko št. 8 v razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnjenih prilog).
V. Obravnava vlog:
1. Odpiranje vlog je javno, razen če se
strokovna komisija pred odpiranjem, zaradi
večjega števila vlog odloči, da ne bo javno
in za to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim

dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija
bo vloge odpirala enkrat.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo in
regionalno politiko. Komisijo sestavljajo trije predstavniki SVRL in predstavnik Posoškega razvojnega centra. Komisija bo vse
pravilno označene vloge odprla in ugotovila
njihovo popolnost. O odpiranju vlog in izboru
prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga
so uradna tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bo strokovna komisija zavrgla.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi vloge vlagateljev,
ki imajo neporavnane zapadle obveznosti
do Republike Slovenije ter nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju začetnih investicij
v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih,
investicij v turistično nastanitvene kapacitete
ter odpiranju novih delovnih mest, povezanih z investicijami;
– v primeru, da podjetje prijavi višino investicije, ki ne ustreza višini določeni za posamezni sklop razpisa, bo vloga zavržena;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev Javnega
razpisa za spodbujanje začetnih investicij
in ustvarjanja novih delovnih mest, razvoja
mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih ter
razvoja turističnih kapacitet na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu 2008;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko v roku 60 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom »Pritožba
na sklep – Javni razpis začetne investicije v
Posočju 2008«, navedenim sklopom na katerega vlagajo pritožbo in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
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Ob-2021/08
Na podlagi Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS,
št. 26/05, spremenjen z ZUE, Uradni list
RS, št. 114/06), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Uredbe
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07),
Programa spodbujanja razvoja v Posočju
2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade RS
št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007) in
Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2008 (Sklep Vlade RS št. 30301-4/2007/3,
z dne 11. 10. 2007), objavlja Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje zaposlovanja
in samozaposlovanja kadrov z najmanj
srednješolsko izobrazbo na območju
občin Bovec, Kobarid in Tolmin
v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov plač podjetjem in
samostojnim podjetnikom za novo zaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo
oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost za zasebnike in se dodelijo za
obdobje dveh let (24 mesecev).
Zaposlitev mora biti povezana z naložbo
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu,
in mora biti realizirana najkasneje v roku
treh let po končani naložbi.
2. Višina razpisanih sredstev: višina
nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago,
znaša v letu 2008 okvirno 87.412 EUR. Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko 1166: Razvojna pomoč Posočju.
II. Pogoji dodeljevanja:
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov z
najmanj srednješolsko izobrazbo iz Posočja, pridobitev perspektivnih mladih kadrov
iz drugih delov Slovenije in tujine. Namen
instrumenta je tudi ustvarjanje možnosti za
samozaposlitev kadrov.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki
so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št 15/05 – uradno
prečiščeno besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (uradno prečiščeno besedilo) /ZPRPGDT-UPB1 (Uradni list RS, št. 112/05),
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– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– imajo registriran sedež ali podružnico v na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin,
– fizične osebe morajo imeti registrirano
dejavnost na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin,
– katerih dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja
podjetja, vendar je prejemnik sredstev lahko le podjetje, registrirano v Republiki Sloveniji.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) delodajalci, ki bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
31. 7. 2008 na novo za nedoločen čas zaposlili kadre deficitarnih ali drugih poklicev,
in sicer z najmanj srednješolsko izobrazbo.
Zaposlitev mora biti povezana z naložbo
v osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu in mora biti reealizirana najkasneje v roku treh let po končani
naložbi. Iz predstavitve projekta vlagatelja
mora biti razvidno, da bo delovno mesto pri
majhnih in srednjih podjetjih ohranjeno vsaj
tri leta, pri velikem podjetju pa vsaj pet let od
podpisa pogodbe;
b) samozaposlene osebe z najmanj srednješolsko izobrazbo, ki se bodo samozaposlile v času od objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS do 31. 7. 2008.
Iz predstavitve projekta vlagatelja mora
biti razvidno, da bo delovno mesto ohranjeno vsaj 3 leta od podpisa pogodbe.
Do sofinanciranja niso upravičeni kadri,
ki so bili kadarkoli doslej pri vlagatelju že
zaposleni za nedoločen čas.
Do nepovratnih sredstev niso upravičena
podjetja:
– ki so za svojo dejavnost pridobila igralniško koncesijo;
– ki imajo kot glavno dejavnost registrirano:
– ribištvo,
– premogovništvo,
– ladjedelništvo,
– jeklarstvo,
– sintetična vlakna,
– pridelavo kmetijskih proizvodov.
4. Upravičeni stroški za novozaposlene
osebe v podjetjih in pri samostojnih podjetnikih so:
– za novozaposlene s srednješolsko izobrazbo: 60% minimalne plače mesečno;
– za novozaposlene z višješolsko izobrazbo: 80% minimalne plače mesečno;
– za novozaposlene z visokošolsko, univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo: eno
minimalno plačo mesečno.
Upošteva se višina minimalne plače, ki
velja v času objave javnega razpisa.
Upravičeni stroški za samozaposlene
znašajo polovico mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost.
Nepovratna sredstva, ki predstavljajo
sofinanciranje upravičenih stroškov plač
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za novozaposlene v podjetjih oziroma sofinanciranje prispevkov za socialno varnost
za zasebnike, se dodelijo za obdobje 2 let
(24 mesecev). Sredstva se dodeljujejo za
vsako leto posebej, in sicer enkrat letno
za nazaj, največ za obdobje zaposlitve v
tekočem letu.
Upošteva se zadnja objava višine minimalne bruto plače v Uradnem listu RS
pred zaključkom razpisa. Višina priznane
minimalne bruto plače se v času trajanja
pogodbe ne spreminja.
5. Cilj javnega razpisa je znižanje stroškov:
– delodajalcem, ki bodo v času od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do 31. 7. 2008 v Posočju na novo zaposlili
kadre deficitarnih in drugih poklicev, in sicer
z najmanj srednješolsko izobrazbo za nedoločen čas in da bo delovno mesto pri malih
in srednjih podjetjih ohranjeno vsaj tri leta,
pri velikih podjetjih pa vsaj pet let in
– samozaposlenim, ki se bodo v času
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS do 31. 7. 2008 v Posočju zaposlili za
nedoločen čas, in imajo najmanj srednješolsko izobrazbo in bo njihovo delovno mesto
ohranjeno vsaj tri leta.
III. Splošni in finančni pogoji:
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva, so proračunska leta
2008, 2009 in 2010.
3. Kolikor proračunska sredstva za izvajanje pogodbenih obveznosti v letu 2009
in/ali 2010 ne bodo zagotovljena, pogodbene obveznosti Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko prenehajo, pogodbene obveznosti
prejemnika glede trajanja zaposlitev pa se
proporcionalno zmanjšajo.
4. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje s Službo Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko podpisalo pogodbo
(vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka za sofinanciranje. Pogodba bo pričela
veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni
stranki.
5. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko. Če se
v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv,
se šteje, kot da so odstopili od zahteve za
pridobitev nepovratnih sredstev.
6. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
7. Osnova za izplačilo sredstev bo s
strani Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
potrjen zahtevek za sofinanciranje, ki ga
bo pripravil prejemnik, njegova oblika pa je
predpisana z razpisno dokumentacijo.

Prejemnik bo enkrat letno izstavil zahtevek za dodelitev nepovratnih sredstev:
– do 15. 11. 2008 za leto 2008,
– do 15. 11. 2009 za leto 2009 in
– do 15. 11. 2010 za leto 2010 oziroma v
roku 8 dni po izteku dvoletnega obdobja od
nastopa delovnega razmerja.
Zahtevek mora biti izpolnjen (obvezna
oblika zahtevka je priloga k pogodbi Priloga
pog. št. 1), podpisan in žigosan. Zahtevku morajo biti priložene kopije posameznih
plačilnih list (za delodajalce) oziroma kopije
potrdil o plačilih prispevkov (za samozaposlene) z dokazili o opravljenih izplačilih za
obdobje, na katerega se nanaša zahtevek.
8. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicije.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. Osnovni podatki o vlagatelju (razpisni
obrazec št. 3) in zahtevana priloga:
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2006 potrjene s strani
AJPES-a, 2007 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
4. Predstavitev projekta novih zaposlitev
(razpisni obrazec št. 4);
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2008, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov
poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2007, priložijo bilance
stanja in izkaze poslovnega izida za leto
2007.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo
a.
a.
b.
c.

Čas ustanovitve podjetja
Velikost podjetja*
Število novih zaposlitev
Vlagatelj zaposluje
štipendista PRC-ja
d. Lokacija vlagatelja
e. Zaposlovanje
(deficitarnih) kadrov**
f. Skladnost zaposlovanja z
razvojno vizijo vlagatelja,
v kateri je področje
človeških virov posebej
obdelano
g. Predhodno dodeljena
sredstva
Skupaj

Število
točk
maks. 10
maks. 4
maks. 22
maks. 4
maks. 4
maks. 22

maks. 24

maks. 10
100

* Pri velikosti podjetja se upoštevajo merila po Uredbi komisije ES, opredeljena na
strani 4 in 5 te razpisne dokumentacije
** iz dopolnitve Analize deficitarnih poklicev v Posočju (območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin), september, oktober 2007
Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
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Vloge bodo razvrščene glede na število
doseženih točk. Razpisana sredstva bodo
dodeljena vlagateljem katerih vloge bodo
dosegle najmanj 51 točk. Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih sredstev bodo
imele vloge, ki dobijo najvišjo oceno na podlagi meril do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki:
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1b, Tolmin, vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internet naslovih www.svlr.gov.si/ in
www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@
gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru,
– Brigita Bratina (tel. 05/38-41-500,
e-mail: Brigita.Bratina@pososki-rc.si) na
Posoškem razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 31. 7. 2008,
– oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 31. 7. 2008 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – javni razpis zaposlovanje
v Posočju 2008«, in s polnim nazivom in
naslovom pošiljatelja.
6. Razpisni dokumentaciji je priložen
obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 13: Oprema ovojnice).
7. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni
naslov kasneje od predpisanega datuma
oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
8. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
9. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je
to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena
po vrstnem redu in označena z zaporednimi
številkami, kot je določeno v točki št. 10: Seznam izpolnjenih obrazcev in prilog.
VII. Obravnava vlog:
1. Datum odpiranja: 6. 8. 2008. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna
komisija pred odpiranjem zaradi večjega

števila vlog odloči, da ne bo javno in za
to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh
SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo
in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo
trije predstavniki Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za
zaposlovanje – Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega
centra. Komisija bo vse pravilno označene
vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga, so uradna
tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bo strokovna komisija zavrgla.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo. Zavržejo se tudi nepopolne vloge,
ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma
bodo dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju zaposlovanja
kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo
na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega
razpisa za spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2008;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko v roku 45 dni od odpiranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku osmih dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom
»Pritožba na sklep – javni razpis zaposlovanje v Posočju 2008« in s polnim nazivom
in naslovom pošiljatelja.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
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Na podlagi Zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
(ZPOOSRP-UPB1, Uradni list RS, št. 26/05,
spremenjen z ZUE, Uradni list RS, št. 114/06),
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/07), Uredbe o dodeljevanju regionalnih
državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07), Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) (Sklep Vlade
RS št. 30301-1-2007-5, z dne 15. 3. 2007)
in Izvedbenega programa razvojne pomoči
občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto
2008 (Sklep Vlade RS št. 30301-4/2007/3, z
dne 11. 10. 2007) in Sheme državne pomoči
»Programi usposabljanja« (številka priglasitve: BE01-5022860-2007), objavlja Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih v podjetjih
na območju občin Bovec, Kobarid
in Tolmin v letu 2008
I. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec,
Kobarid in Tolmin v letu 2008 v obliki nepovratnih sredstev, ki se bodo dodeljevala
podjetjem za:
a. Izobraževanje zaposlenih (izobraževanje se nanaša na pridobitev višje stopnje
formalne izobrazbe od sedanje),
b. Usposabljanje zaposlenih (ki se nanaša na pridobivanje ustreznih znanj in spretnosti)
in sicer za:
b1. splošna usposabljanja zaposlenih:
Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splošnega znanja, ki ni uporabljivo
samo na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči, ampak nudi kvalifikacije, ki so široko prenosljive v druga podjetja
ali področja dela in torej znatno izboljšujejo
možnost zaposlitve delavca.
b 2. posebna usposabljanja zaposlenih:
Posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, porabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči.
2. Višina razpisanih sredstev:
Višina nepovratnih sredstev, ki bodo na
razpolago v letu 2008, znaša 157.900 EUR.
Nepovratna sredstva za te namene so zagotovljena na proračunski postavki Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 1166 – Razvojna pomoč Posočju.
3. Višina pomoči, ki jo prejmejo upravičenci:
– za izobraževanja in splošna usposabljanja ne bo mogla preseči 60% upravičenih stroškov usposabljanja in izobraževanja
delavcev za velika podjetja in 80% za mala
in srednja podjetja;
– za posebna usposabljanja zaposlenih
ne bo mogla preseči 35% upravičenih stro-
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škov usposabljanj v velikih podjetjih in 45%
v malih in srednjih podjetjih.
Skupna višina sofinanciranja izobraževanj in usposabljanj, ki jo lahko prejme
upravičenec, praviloma ne bo mogla preseči
8.400 EUR.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Namen tega javnega razpisa je spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in
usposabljanju zaposlenih s ciljem dviga izobrazbene ravni zaposlenih in pridobivanje
ustreznih znanj in spretnosti zaposlenih in s
tem večanja konkurenčnosti podjetij v Posočju.
2. Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki
so registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št 15/05 – uradno
prečiščeno besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (uradno prečiščeno besedilo) /ZPRPGDT-UPB1 (Uradni list RS, št. 112/05)),
– niso insolventni glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list
RS, št. 126/07);
– imajo registriran sedež ali podružnico v na območju občin Bovec, Kobarid in
Tolmin,
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
– katerih dejavnosti niso izločene iz
shem državnih pomoči v Evropski uniji.
3. Na razpis se lahko prijavijo upravičenci, ki bodo v letu 2008, in sicer v času
od objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS do 30. 10. 2008, vključevali zaposlene v
programe izobraževanj in usposabljanj.
4. Na razpis se lahko prijavijo tudi tuja
podjetja, vendar pa je prejemnik sredstev
lahko le podjetje, registrirano v Republiki
Sloveniji.
5. Upravičeni stroški, za katere je mogoče pridobiti subvencijo oziroma pomoč, so:
– stroški izobraževanj in usposabljanj,
– potni stroški oseb, ki se izobražujejo in
usposabljajo na odobrenih izobraževanjih
in usposabljanjih, s tem, da potni stroški ne
smejo presegati 10% upravičenih stroškov
izobraževanj oziroma usposabljanj.
Stroški lastnega dela vlagatelja niso
upravičeni do sofinanciranja.
III. Splošni in finančni pogoji
1. Upravičenec mora do predpisanega
roka za oddajo vlog v javnem razpisu predložiti pravilno izpolnjene obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcem
morajo biti predložene zahteve in dokazila,
ki jih zahteva Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko od upravičenca ter so navedene v
poglavju IV. tega razpisa.
2. Obdobje, za katerega so namenjena
razpisna sredstva je proračunsko leto 2008.
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
do najkasneje 30. 10. 2008.
3. V primeru pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev, bo podjetje s Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko podpisalo pogodbo (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne do-
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kumentacije). V pogodbi bo določen način
financiranja, ostali pogoji in obrazec zahtevka
za sofinanciranje. Pogodba bo pričela veljati,
ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki.
4. Izbrani vlagatelji bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe za nepovratna sredstva. Če se v roku osmih dni
ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so
odstopili od zahteve za pridobitev nepovratnih sredstev.
5. S pogodbo Služba Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko s prejemnikom podrobneje
opredeli način in obliko poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega
so bila dodeljena nepovratna sredstva in
postopek nadzora nad porabo sredstev.
6. Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev bo s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko potrjen zahtevek za sofinanciranje,
ki ga bo pripravil prejemnik, njegova oblika
pa je predpisana z razpisno dokumentacijo.
Zadnji rok za izstavitev zahtevka za porabo
sredstev proračunskega leta 2008 je 30. 10.
2008.
6. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega projekta izobraževanj in
usposabljanj zaposlenih.
IV. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente
po naslednjem vrstnem redu:
1. Izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (razpisni obrazec
št. 1);
2. Prijavni obrazec (razpisni obrazec
št. 2);
3. Podatki o vlagatelju (razpisni obrazec
št. 3) in zahtevana priloga:
– Bilance stanja in izkazi poslovnega izida za zadnji dve leti (2006 potrjene s strani
AJPES-a, 2007 podpisane s strani odgovorne osebe v podjetju);
4. Predstavitev projekta izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v letu 2007 (razpisni obrazec št. 4) in zahtevane priloge:
– Za vsako vrsto izobraževanja in usposabljanja izpolnjen in priložen obrazec Podatki o prijavljenem izobraževanja in usposabljanju (razpisni obrazec št. 4.1);
5. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe
(razpisni obrazec št. 5).
Podjetjem, ustanovljenim v letu 2008, ni
potrebno priložiti bilanc stanja in izkazov poslovnega izida za zadnji dve leti. Podjetja,
ustanovljena v letu 2007, priložijo bilance stanja in izkaze poslovnega izida za leto 2007.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
V. Merila za izbiro
Merila za vrednotenje vlog
Merilo

Število
točk

a. Čas ustanovitve podjetja
(podjetje, ustanovljeno
po 1. 1. 2007)
maks. 10
b. Velikost podjetja (po
Uredbi komisije ES)
maks. 4
c. Skladnost izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih s strategijo vlagatelja
(s poudarkom na strategiji razvoja kadrov)
maks. 26

Merilo
d. Finančna konstrukcija
in utemeljenost
predlaganega projekta
izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih
e. Predhodna vlaganja
v izobraževanje in
usposabljanje kadrov
f. Predhodno dodeljena
sredstva
g. Lokacija vlagatelja
Skupaj

Število
točk

maks. 24
maks. 17
maks. 15
maks. 4
100

Merila bodo podrobneje opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo dodeljena vlagateljem,
katerih vloge bodo dosegle najmanj 51 točk.
Prednost pri izboru za dodelitev nepovratnih
sredstev bodo imele vloge, glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem
redu, do porabe sredstev.
VI. Način prijave in razpisni roki
1. Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na Posoškem razvojnem centru, Ulica
Padlih borcev 1 b, Tolmin vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
se lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
če podjetje na e-mail: info@pososki-rc.si posreduje prošnjo za dvig razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na internetnih naslovih www.svlr.gov.si/
in www.pososki-rc.si.
2. Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak dan med 9. in 12. uro,
kontaktne osebe:
– Vinko Žagar na Službi Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko
(tel. 01/478-37-43, e-mail: Vinko.Zagar@
gov.si),
– Almira Pirih (tel. 05/384-15-00, e-mail:
Almira.Pirih@pososki-rc.si) na Posoškem
razvojnem centru,
– Brigita Bratina (tel. 05/38-41-500,
e-mail: Brigita.Bratina@pososki-rc.si) na
Posoškem razvojnem centru.
3. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
4. Rok za oddajo vloge (obrazci in priloge), na naslov Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana je:
– oddaja po pošti, 28. 3. 2008,
– oziroma oddaja v glavno pisarno Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (4. nadstropje), najkasneje do 28. 3. 2008 do 12. ure.
5. Vloga na razpis mora biti oddana v
skladu s prejetimi navodili in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji
strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – javni razpis izobraževanje in
usposabljanje v Posočju 2008« in s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo
na javni razpis, ki ga lahko izpolnjenega v
skladu z navodili nalepite na sprednjo stran
ovojnice (glej oprema ovojnice v razpisni
dokumentaciji – točka št. 16 Oprema ovojnice).
6. Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo oddane na navedeni
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naslov kasneje od predpisanega datuma
oziroma ure bodo zavržene in neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, stroški investicije in ostali finančni izračuni pa morajo biti v evrih
(EUR).
8. Vloga in razpisna dokumentacija morata biti v skladu z zahtevami tega razpisa izpolnjeni, podpisani, žigosani, kjer je
to zahtevano in zvezani v skupen dokument. Dokumentacija mora biti razvrščena
po vrstnem redu in označena z zaporednimi
številkami (glej točko št. 14 v razpisni dokumentaciji: Seznam izpolnjenih prilog).
VII. Obravnava vlog
1. Datum odpiranja: 3. 4. 2008. Odpiranje vlog je javno, razen če se strokovna
komisija pred odpiranjem zaradi večjega
števila vlog odloči, da ne bo javno in za
to pridobi soglasje ministra. Taka odločitev mora biti objavljena na spletnih straneh
SVLR najmanj 3 dni pred predvidenim dnevom javnega odpiranja vlog. Komisija bo
vloge odpirala enkrat.
2. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen
imenuje minister za lokalno samoupravo
in regionalno politiko. Komisijo sestavljajo
trije predstavniki Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, predstavnik Zavoda RS za
zaposlovanje-Območna služba Nova Gorica in predstavnik Posoškega razvojnega
centra. Komisija bo vse pravilno označene
vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost.
O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo
komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje vloga, so uradna
tajnost.
3. Strokovna komisija bo v roku osmih
dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste
vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne,
da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku,
bo strokovna komisija zavrgla.
4. Prepozno prispele ali nepravilno označene vloge se zavržejo, neutemeljene pa
zavrnejo.
Zavržejo se tudi nepopolne vloge, ki jih
vlagatelj v roku ne bo dopolnil, oziroma bodo
dopolnjene neustrezno.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Vloga je neutemeljena zlasti, če:
– vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso
namenjena spodbujanju izobraževanja in
usposabljanja zaposlenih v podjetjih na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v letu
2008;
– so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen;
– vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe oziroma
niso podatki verodostojni in/ali resnični;
– vlagatelj ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa za spodbujanje izobraževanja
in usposabljanja zaposlenih v podjetjih na
območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
letu 2008;
– vloga upravičenca ne doseže najmanj
51 točk oziroma v primeru, da je zahtevanih
sredstev iz vlog z več kot 51 točkami več kot
je razpoložljivih sredstev.
6. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo vlagatelji vlog s strani Službe vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo
in regionalno politiko v roku 60 dni od odpi-

ranja vlog obveščeni s sklepom o odobritvi
sredstev oziroma zavrnitvi.
7. Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko, v roku osmih dni od
prejema sklepa, vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi
vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Naslovi jo na
naslov: Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, s pripisom
»Pritožba na sklep – javni razpis izobraževanje in usposabljanje v Posočju 2008« in s
polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Služba Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno
politiko
Št. 9001-2/2008/3
Ob-1877/08
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o sofinanciranju projektov za promocijo zdravja
z dne 27. 2. 2007, št. 9001-7/2007-DI /4,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za
promocijo zdravja v letu 2008
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Zavod), s tem
razpisom vabi osebe, ki s svojimi dejavnostmi, programi ali projekti (v nadaljevanju: projekti) neposredno ali posredno prispevajo k
uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi
usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti Zavoda (v nadaljevanju:
vlagatelj), da podajo vloge za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja v letu 2008.
Projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam v Sloveniji.
I. Predmet javnega razpisa:
1. sofinanciranje projektov s področja
zdravil za izboljšanje kakovosti predpisovanja in uporabe zdravil, ki so namenjeni
zdravnikom in farmacevtom, in sicer:
– strokovni izobraževalni projekti,
– strokovni izdajateljski projekti.
2. sofinanciranje projektov s področja
zdravil za promocijo pravilne in varne uporabe zdravil, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev,
in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti.
3. sofinanciranje projektov s področja
zdravstvenega absentizma (projekti promocije zdravja na delovnem mestu, projekti
za uveljavitev prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja ter drugi projekti
odkrivanja, obravnavanja in obvladovanja
razlogov za izostajanje z dela), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti.
4. sofinanciranje projektov za spodbujanje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe (uveljavljanje pravice do
zdravstvenih storitev, proste izbire osebnega zdravnika, specialista ali zdravstvenega
zavoda, vodenje čakalne knjige in spoštovanje čakalnih dob, upravičenost doplačil
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in izdaja računov npr. v zobozdravstveni
dejavnosti idr.), ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev, in sicer:
– projekti za informiranje in vzgojo bolnikov,
– izdajateljski projekti.
5. sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja, zdravega načina življenja in bolj
kakovostnega življenja z boleznijo, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim
skupinam prebivalstva, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,
– projekti za promocijo krepitve oziroma pospeševanja zdravja ter za promocijo
varnosti in kakovosti življenja z boleznijo
v delovnem in bivalnem (mesta, šole, vrtci
idr.) okolju.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo tiste osebe, ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali
posredno prispevajo k uresničevanju ciljev
povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega
zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti Zavoda, določenim v razpisni dokumentaciji (v
nadaljevanju: cilji).
Za sredstva iz naslova sofinanciranja
lahko zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo hkrati
naslednja splošna pogoja:
1. da bo sredstva namenila:
– za izvajanje nepridobitnih projektov s
področja promocije zdravja, ki so povezani
z uresničevanjem ciljev,
– za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali drugih nepridobitnih strokovnih
projektov, ki so povezani z uresničevanjem
ciljev,
– za izvajanje publicistične, promocijske
in druge medijske dejavnosti, ki je povezana
z uresničevanjem ciljev;
2. da bo zagotovila najmanj 60 odstotkov
potrebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih virov. Projekti, ki jih bo Zavod
sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko
prejmejo sredstva Zavoda v višini največ
40% celotne vrednosti projekta.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Zavoda za sofinanciranje, to štelo kot
izključitveni pogoj in bo zato njegova vloga
izločena.
Natančnejši pogoji za sodelovanje na
tem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III. Merila, na podlagi katerih se izberejo
prejemniki sredstev:
1. merilo (50%) – Vsebinska usklajenost
projekta z naslednjimi prednostnimi cilji razpisa:
– prednost bodo imeli projekti, ki se vsebinsko v celoti ali v pretežni meri nanašajo na
področje zdravil, na področje zdravstvenega
absentizma ali na področje kakovostnega
uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe;
– jasnost namena, ciljev in vsebine projekta;
2. merilo (25%) – Usposobljenost vlagatelja in sprejemljivost projekta:
– ustrezna predstavitev vlagatelja;
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju;
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– strokovna verifikacija prijavljenega
projekta s strani organizacij in združenj s
konkretnega vsebinskega področja, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije;
– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih
javnostih.
Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposobljenosti in sprejemljivosti projekta predloži
tudi:
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju in
– strokovne verifikacije prijavljenega
projekta s strani organizacij in združenj s
konkretnega vsebinskega področja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke)
na celotnem območju Republike Slovenije
(mnenje organizacij in združenj, ki projekt
podpirajo ipd.).
2.1 Prednost pod točko 2.1. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, organizacije ter združenja s področja
zdravstvene in lekarniške dejavnosti z referencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli
informiranje in izobraževanje zdravnikov in
farmacevtov tudi na lokalni ravni.
2.2 Prednost pod točko 2.2. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nevladne organizacije in društva z referencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti nacionalnega
pomena t.j. projekti, ki imajo svojo ciljno
javnost (uporabnike, stranke) na celotnem
območju Republike Slovenije.
2.3 Prednost pod točko 2.3. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nepridobitna združenja in organizacije
delavcev in delodajalcev z referencami na
opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
2.4. Prednost pod točko 2.4. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe,
nevladne organizacije oziroma društva za
samopomoč oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo z referencami na opisanem
vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli
projekti nacionalnega pomena t.j. projekti,
ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike,
stranke) na celotnem območju Republike
Slovenije.
2.5 Prednost pod točko 2.5. poglavja
razpisne dokumentacije bodo imeli projekti
nacionalnega pomena t.j. projekti, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije.
3. merilo (15%) – Finančna zahtevnost in
sprejemljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, katerih
vrednost zaprošenih sredstev ne presega
12.500 EUR;
4. merilo (10%) – Izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, ki bodo
vsebovali natančen opis rezultatov oziroma
izdelkov projekta s podrobnim terminskim
planom izvajanja nalog projekta.
Komisija za vodenje postopka bo na
osnovi ocene vlog glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno zahtevnost razvrstila v predloge 1. ranga (najbolj zahtevni), 2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj
zahtevni) in jih na tej osnovi tudi finančno
ovrednotila.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
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Zavod bo za sofinanciranje projektov na
podlagi tega razpisa v letu 2008 namenil
skupno največ 250.000 EUR. Kolikor bodo
vloge to dopuščale, se bodo sredstva vlagateljem razdelila enakovredno na vseh 5
vsebinskih področjih iz I. točke tega razpisa
(v nadaljevanju: sklopi), torej za vsak sklop
predvidoma po 50.000 EUR.
Če po ocenjevanju prispelih vlog ostane določen del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko nerazdeljena sredstva prerazporedijo na druge
sklope razpisa.
V. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vlagatelji lahko
na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2008 in bodo končani
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi vlagatelji, najpozneje pa
do 29. novembra 2008.
VI. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje: vloge morajo
biti predložene do ponedeljka 3. 3. 2008 do
10. ure.
VII. Naslov, na katerega je potrebno dostaviti vloge za sofinanciranje
Vlagatelji oddajo vloge po pošti ali osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507
Ljubljana, vložišče, soba 51.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno označena z napisom
“Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje projektov v letu 2008”. Posamezen vlagatelj lahko na razpis prijavi več
projektov.
VIII. Odpiranje vlog: pravilno označene
in v roku dostavljene vloge bodo javno odprte v četrtek 6. 3. 2008 ob 9. uri na naslovu
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v računalniški učilnici v kleti – št. sobe 008.
IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s pisnim sklepom oziroma
obvestilom najkasneje v roku 15 delovnih
dni od dneva sprejema sklepa o dodelitvi
sredstev, ki bo sprejet predvidoma meseca
maja 2008.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni v glasilu Zavoda
(Občasnik akti & navodila), ki bo objavljen
tudi na spletnih straneh Zavoda.
X. Čas in kraj, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan (razen ob četrtkih, ko ni uradnih
ur) od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure, v vložišču
poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Miklošičevi cesti 24,
Ljubljana. Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi preko e-pošte: bojana.kusar@zzzs.si. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani Zavoda http:
www.zzzs.si (rubrika Novosti).
XI. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
tel. 01/30-77-434, faks 01/23-12-182, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 9000-1/2008
Ob-1916/08
Na podlagi tretjega odstavka drugega
člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Uradni list RS, št. 117/05) Ekološki sklad

Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: Sklad), objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb občanov
39OB08A
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
ugodno kreditiranje občanov za naložbe, ki
se bodo izvajale na območju Republike Slovenije za naslednje namene, ki so podrobneje določeni s spodaj navedenimi ukrepi:
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
i Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov ter,
– nabavo in vgradnjo ustrezne opreme
za krmiljenje kotla.
ii Vgradnja toplotnih postaj za priklop na
omrežja daljinskega ogrevanja.
iii Vgradnja sistemov za prezračevanje
in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo toplote.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– naprave za rekuperacijo toplote,
– centralni prezračevalni sistem s kanali
z elementi za vpihovanje in odsesavanje ter
krmilnimi elementi,
– toplotno črpalko, ki je vključena v centralni prezračevalni sistem, s pripadajočim
krmilnim sistemom.
B – raba obnovljivih virov energije
i Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sončnih sprejemnikov,
– hranilnik toplote,
– vmesne povezave, črpalke in krmilne
elemente sistema.
ii Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode,
ki izkoriščajo geotermalno energijo, toploto
podtalnice ali površinske vode (toplotne črpalke po sistemu voda-voda), zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne črpalke po
sistemu zemlja – voda).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne črpalke
z zunanjim izmenjevalnikom toplote,
– zemeljska dela (vrtanje ali izkop, pripravo podlage in zasipanje),
– ustrezne cevne povezave in krmilno
opremo.
iii Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
na lesno biomaso (kurilne naprave morajo
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave
mora biti večji ali enak 88%, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči
mora biti manjša od 750 mg/m3, vrednost
emisij prašnih delcev mora biti manjša od
50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo
imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj
50 l/kW toplotne moči kurilne naprave).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
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– nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema,
ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
iv Namestitev naprav za pridobivanje
električne energije s pomočjo sonca, vode
ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.
C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi
obstoječih stanovanjskih objektov
i Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m2K za zasteklitev oziroma U ≤ 1,4 W/m2K za cele elemente.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken in vrat,
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic in
– obdelavo špalet.
Kredit se odobri do višine priznanih stroškov naložbe, če je U ≤ 0,9 W/m2K za zasteklitev oziroma U ≤ 1,1 W/m2K za cele
elemente, sicer pa največ do 80% priznanih
stroškov naložbe.
ii Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano
kletjo, tal in sten v ogrevani kleti, strehe,
plošče proti neogrevanemu podstrešju,...)
obstoječih stanovanjskih objektov z naslednjimi debelinami izolacije:
zunanje stene
toplotna
prevodnost
izolacijskega
materiala (λ)
debelina izolacije
najmanj
(d)

strehe/podstrešja

kleti

≤ 0,045 W/mK

≤ 0,045 W/mK

≤ 0,045 W/mK

10 cm

20 cm

5 cm

Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev obstoječega ometa,
– nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic,
– nabavo in vgradnjo izolacije podstrešja
vključno s paroprepustno folijo, letvami oziroma deskami nad špirovci,
– hidroizolacijo kletnih prostorov,
ne vključujejo pa oblaganja oziroma zaključnih del na notranji strani ostrešja (npr. z
mavčno-kartonskimi, lesenimi, kamnitimi, keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali
elementi, lesenim opažem ipd.), namestitve
odtočnih žlebov, strelovodov in podobno.
Kredit se odobri do višine priznanih stroškov naložbe, če je pri izolaciji zunanjih sten
d ≥ 12 cm, sicer pa največ do 80% priznanih
stroškov naložbe.
D – gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov, pri katerih koeficient
specifičnih transmisijskih izgub stavbe ne
presega 0,25 W/m2K
i Gradnja novega objekta po sistemu »na
ključ«.
Priznani stroški obsegajo 30% predračunske vrednosti objekta.
ii Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,8 W/m2K za zasteklitev oziroma U ≤ 1,0 W/m2K za cele elemente.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken, vrat in zunanjih senčil ter
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
iii Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano
kletjo, tal in zunanjih sten v ogrevani kleti,
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strehe, plošče proti neogrevanemu podstrešju,..) stanovanjskih objektov, ki zagotavlja, da koeficient specifičnih transmisijskih
izgub stavbe ne presega 0,25 W/m2K.
Priznani stroški vključujejo:
– celoten strošek nabave in vgradnje
izolacijskih materialov oziroma 30% stroška
nabave in vgradnje osnovnih gradbenih materialov, ki brez dodatne izolacije zagotavljajo zahtevane toplotne karakteristike stene,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic.
E – nakup energijsko učinkovitih naprav
i Nakup velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni in pomivalni stroji),
ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje.
F – nakup okolju prijaznih vozil
i Nakup osebnih avtomobilov in motornih
koles / koles z motorjem na električni ali hibridni pogon, pri katerih znašajo emisije CO2
v kombiniranem načinu vožnje, po podatkih
proizvajalca, največ 120 g/km.
G – odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
i Priključitev obstoječih objektov na javno
kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje
med priznane stroške.
ii Nakup in vgradnjo malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot
(PE).
iii Prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih
voda).
H – nadomeščanje gradbenih materialov,
ki vsebujejo nevarne snovi
i Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno
največ 40,00 EUR/m2 brez DDV.
Zamenjavo kritine do skupne površine
300 m2 na posamezni objekt lahko izvede
vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje
krovskih del, za odstranjevanje azbestne
strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora
imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje
ministrstva za okolje in prostor.
Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora
kreditojemalec končnemu računu izvajalca
priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o
ustreznem deponiranju odpadkov (evidenčni list o ravnanju z odpadki), ki vsebujejo
azbestna vlakna.
I – učinkovita raba vodnih virov
i Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
ii Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
J -oskrba s pitno vodo
i Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Priznani stroški naložbe se ugotovijo na
podlagi predračuna in vključujejo tudi DDV.
Obseg priznanih stroškov je naveden pri
tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški
naložbe.
2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 12 milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera je fiksna nominalna
v višini 3,90%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ
10 let.
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c) Višina kredita
Kredit se lahko odobri do višine priznanih
stroškov naložbe in največ 20.000,00 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju, je kredit lahko višji, in sicer največ
40.000,00 EUR, vendar ne višji od priznanih
stroškov naložbe:
– gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov (1.D),
– namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali
vetra z nazivno močjo do 50 kW (1.B četrta
alineja), in
– obsežnejša obnova objektov, ki vključuje vsaj tri ukrepe, ki so opredeljeni v namenih 1.A), 1.B), 1.C), 1.G), 1.I), 1.J) tega
razpisa.
Priznani stroški posameznega ukrepa,
razen 1.D in 1.B četrta alineja, pa ne morejo
presegati 20.000,00 EUR.
d) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove
zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov,
– ožji družinski člani upravičencev iz
predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski
partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali
posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno naložbo lahko
zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe. Kreditno pogodbo
lahko sklene prejemnik pravice do kredita,
oziroma, v soglasju s prejemnikom, drug
občan, ki je kreditno sposoben po oceni
banke in zavarovalnice. Kredit se zavaruje
pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v
skladu z razpisnimi pogoji.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za
pridobitev kredita na podlagi tega razpisa so
vključena v namene iz prve točke tega razpisa. Dodatna okoljska merila za vrednotenje
zahtev niso predpisana.
e) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji
posamični
kredit
znaša
20.000,00 EUR oziroma 40.000,00 EUR,
kot določa točka 3.c razpisa, najnižji znesek kredita pa 2.000,00 EUR. Najdaljša
odplačilna doba za kredite po tem razpisu
znaša 10 let. Kreditojemalec kredit vrača v
mesečnih anuitetah, ki ne smejo biti nižje
od 40,00 EUR in ne višje od prostega dela
ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v
zadnjih treh mesecih, s tem da mora po
odbitju odtegljajev (upravno administrativne
prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne
izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo
najmanj znesek v višini minimalne plače,
zmanjšane za plačilo davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni način
izračuna.
Stroške sklenitve kreditne pogodbe in
vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna pooblaščena banka (Banka
Koper d.d., Koper, v nadaljevanju: banka)
kreditojemalcu skladno s tarifnim pravilnikom Sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 35,00 EUR,
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– za vodenje kredita enkrat letno
22,00 EUR,
– za zavarovanje vračila kredita je zavarovalna premija odvisna od odplačilne dobe
kredita, in sicer:
zavarovalna premija
v % od zneska
zavarovalne osnove
0,39%
0,48%
0,66%
0,95%
1,26%
1,44%
1,48%
1,53%
1,59%
1,67%

odplačilna doba
do 1 leta
od 1 do < 2 let
od 2 do < 3 let
od 3 do < 4 let
od 4 do < 5 let
od 5 do < 6 let
od 6 do < 7 let
od 7 do < 8 let
od 8 do < 9 let
od 9 do 10 let

Efektivna obrestna mera (EOM) je prikazana v tabeli.
višina kredita
v EUR

odplačilna
doba v mes.

anuiteta
v EUR

2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

36
72
120
36
72
120
36
72
120
36
72
120

58,96
31,20
20,15
88,44
46,80
30,23
147,40
78,00
50,39
294,80
156,00
100,77

višina kredita
v EUR

odplačilna
doba v mes.

anuiteta
v EUR

15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

36
72
120
36
72
120
36
72
120
36
72
120

442,19
233,99
151,16
589,59
311,99
201,54
884,39
467,99
302,31
1.179,18
623,99
403,08

stroški ob podpisu pogodbe
v EUR
55,16
68,25
75,38
65,25
84,87
95,58
85,41
118,12
135,98
135,82
201,23
236,94
stroški ob podpisu pogodbe
v EUR
186,23
284,34
337,92
236,64
367,46
438,89
337,46
533,69
640,83
438,28
699,92
842,77

Izračunana efektivna obrestna mera
(EOM) je informativne narave. Izračunana
je ob predpostavki, da je kredit odobren
po pogodbeni obrestni meri 3,90% letno,
da je odobren in izkoriščen na zadnji dan v
mesecu ter prenesen v odplačilo naslednji
dan oziroma prvega v naslednjem mesecu
po končanem črpanju. V izračunu EOM so
upoštevani stroški sklenitve kreditne pogodbe, stroški zavarovanja in stroški vodenja
kredita. Stroški ob podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški

EOM *
v%
8,06
7,29
6,80
6,93
6,38
6,01
6,02
5,66
5,38
5,35
5,12
4,90
EOM *
v%
5,12
4,93
4,74
5,01
4,84
4,66
4,90
4,75
4,58
4,84
4,71
4,54
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zavarovanja. Stroške vodenja zaračunava
banka enkrat letno.
Izračun se spremeni, če se spremenijo
postavke, ki so upoštevane v informativni
tabeli. V izračunu niso zajeti stroški, navedeni v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih
(stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca zaradi
nerednega odplačevanja kredita, morebitni
stroški nakazovanja mesečnih obveznosti
in podobno).
Druge storitve na željo kreditojemalca
banka obračuna v skladu s svojo tarifo. Stroški izdelave obračuna predčasnega odplačila kredita ne smejo presegati 17,50 EUR.
f) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal
v primeru navajanja neresničnih navedb v
prijavi ali nenamenske porabe sredstev takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan
od dneva koriščenja do vračila kredita po
zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi
druga pravna sredstva.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Razpisno dokumentacijo z obrazci za
vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s.,
tel. 01/241-48-20 in jo prejmejo po pošti.
Razpisna dokumentacija z obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni strani www.
ekosklad.si v rubriki Razpisi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in mate
riala,
– izjavo izbranega dobavitelja/izvajalca
(obrazec Izjava),
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Razpisna dokumentacija natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave
Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu RS, vendar najkasneje
do 30. 1. 2009.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 24/06 in 126/07).
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita,
ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Na osnovi popolne vloge bo Sklad vlagatelju dodelil pravico do kredita z izdano
odločbo.
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku.
Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o
dodelitvi kredita okoliščine, ki vplivajo na
izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je

pridobljena pravica do kredita neustrezna,
lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis
kreditne pogodbe dostavi na Sklad pisno
izjavo, s katero se nepreklicno odpoveduje
pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj za isto naložbo odda
na Sklad novo vlogo v skladu z določbami
tega razpisa.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj dostavi na naslov bančne poslovalnice, ki jo je izbral v vlogi in je navedena v
odločbi o dodelitvi kredita. Banka v 5 dneh
pregleda dokumente in zahteva morebitne
dopolnitve v določenem roku. Po preveritvi
kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku
10 dni sestavi ustrezno kreditno pogodbo in
pozove vlagatelja k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke,
vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita
preneha.
Rok za zaključek naložbe je 6 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Za namene, navedene v drugem odstavku
točke 3.c tega razpisa, pa 12 mesecev od
datuma sklenitve kreditne pogodbe.
Poraba kredita se lahko izvaja v enem ali
v dveh delih. Po izbiri kreditojemalca nakaže
banka kreditna sredstva na TRR izbranega
izvajalca naložbe na enega izmed naslednjih možnih načinov:
1. celotni znesek kredita po predložitvi
dokazil o zaključku naložbe;
2. prvi del kredita v višini 40% odobrenega zneska kredita v 5 delovnih dneh po
prejemu podpisane kreditne pogodbe, preostalih 60% odobrenega zneska pa v 5 delovnih dneh po predložitvi dokazil o zaključku
naložbe.
Dokazila o zaključku naložbe vključujejo
izjavo o zaključku naložbe, ki jo podpišeta
kreditojemalec in izvajalec, in kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe.
Pri naložbah iz namena 1.H mora kreditojemalec predložiti tudi potrdilo upravljavca
odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov, ki vsebujejo azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki), pri ukrepih
1.A prva in druga alineja, 1.B četrta alineja in 1.G prva alineja potrdilo o priključitvi
na ustrezna javna omrežja, pri ukrepu 1.B)
prva alineja pa potrdilo Gradbenega inštituta
ZRMK ali drugo ustrezno potrdilo, v kolikor
je sistem izdelan v samogradnji.
Po zaključku naložbe se znesek izplačila
kredita uskladi s predloženimi računi. Banka
za vsak izplačani del kredita obračunava
pogodbene (interkalarne) obresti.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko
kreditojemalec med izvajanjem naložbe pisno zaprosi Sklad za spremembo obsega
del ali posameznih postavk. V utemeljenih
primerih Sklad lahko soglaša s predlogom,
vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe po
zamenjavi izvajalca med potekom naložbe
zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja
del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov
izda pisno soglasje. Prav tako lahko kreditojemalec pred potekom roka za zaključek
naložbe pisno zaprosi Sklad za podaljšanje
tega roka. Sklad lahko podaljša rok za za-
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ključek naložbe za največ 6 mesecev. Sklad
sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in
spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi
ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca
mora kreditojemalec zagotoviti izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s
prejšnjim in novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni
pred potekom roka za zaključek naložbe ne
dostavi banki dokazila o zaključku naložbe,
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.
Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno
ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo
naložbe, pravica do neizkoriščenega dela
odobrenega zneska kredita zapade, hkrati
pa lahko Sklad zaradi nenamenske porabe sredstev sproži postopek za takojšnje
vračilo dotlej izplačanih sredstev, skupaj z
zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od
koriščenja sredstev in s stroški izterjave.
Po zaključenem koriščenju kredita banka
prenese kredit v odplačilo prvi dan v naslednjem mesecu, posebej obračuna kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je kreditojemalec dolžan plačati v 8 dneh po prejemu
obvestila banke, in prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita v odplačilo
banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka
posreduje upravno izplačilno prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične
banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem transakcijskem
računu.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 6/2008
Ob-1933/08
Na podlagi 41. člena Zakona o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07 in 63/07, v nadaljevanju: ZŠtip), 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l RS,
št. 139/06) ter soglasja ministra, pristojnega
za delo, in ministra, pristojnega za regionalni razvoj, Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju:
javni sklad) objavlja dodatni
javni razpis
za posredno sofinanciranje kadrovskih
štipendij za šolsko/študijsko leto
2007/2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje kadrovskih štipendij nosilcem regijskih štipendijskih shem (v nadaljevanju: štipenditorjem),
ki kadrovske štipendije dodeljujejo v skladu
s Pravilnikom o izvajanju enotnih Regijskih
štipendijskih shem (v nadaljevanju: Pravilnik RŠS), katerega prečiščeno besedilo so
sprejeli subjekti spodbujanja razvoja na regionalni ravni dne 7. januarja 2008.
Predmet sofinanciranja so kadrovske
štipendije dijakom in dijakinjam ter študentom in študentkam (v nadaljevanju: štipendistom) za šolsko oziroma študijsko leto
2007/2008.
2. Višina in vir razpisanih sredstev
V skladu s sklepom št. 11506-41/2007-1,
ki ga je v soglasju z ministrom, pristojnim
za regionalni razvoj, izdala ministrica, pristojna za delo, skupna višina sredstev za
sofinanciranje kadrovskih štipendij prek nosilcev enotnih regijskih štipendijskih shem v
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šolskem/študijskem letu 2007/2008 znaša
3.184.056,00 EUR za sofinanciranje kadrovskih štipendij v višini 50% podeljene štipendije.
Glede na že podeljena sredstva za
isti namen je po tem razpisu na voljo še
2.037.628,00 EUR.
Nepovratna sredstva za sofinanciranje
štipendij se zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev.
3. Višina in trajanje sofinanciranja, ki ga
prejmejo štipenditorji
Višina sofinanciranja znaša 50% višine
dodeljene kadrovske štipendije v okviru izvedenega javnega razpisa, vendar največ
v višini 30% minimalne plače, pri čemer
skupna kadrovska štipendija ne sme biti
nižja od 36 EUR za dijaka in 54 EUR za
študenta.
Štipenditor lahko prejema sofinanciranje kadrovskih štipendij za celotno šolsko/
študijsko leto 2007/2008 v trajanju 12 mesecev, razen za sofinanciranje štipendistov
v končnem letniku srednjih šol, v katerem
štipenditor za mesec julij in avgust ni upravičen do sofinanciranja kadrovske štipendije.
Štipendija se štipendistu v primeru predčasno uspešno zaključenega izobraževanja
na visokošolski stopnji izplača v enkratnem
znesku za vse preostale mesece tega študijskega leta.
4. Upravičenci
Upravičenci do nepovratnih sredstev po
tem razpisu so upravičeni štipenditorji iz prvega odstavka 1. točke tega razpisa.
V primeru, da štipenditor svojo obveznost
prenese na namensko ustanovljeno fundacijo, finančni sklad ali drugo razvojno institucijo, le-ta kot pooblaščeni štipenditor pridobiva
sredstva javnega sklada na podlagi enakih
pravic in obveznosti, o čemer mora prijavitelj
k prijavi priložiti ustrezno dokazilo.
5. Pogoji za dodelitev sredstev
Namen tega javnega razpisa je vzpostavitev trajnega sistema regionalnega štipendiranja mladih za razvojno perspektivne in
za deficitarne poklice.
Na razpis se lahko prijavi katerakoli izmed 12 regionalnih razvojnih agencij v Sloveniji, ki je nosilec enotnih regijskih štipendijskih shem, oziroma institucija, ki ji je katera
od regionalnih razvojnih agencij prenesla
obveznost v skladu z drugim odstavkom 4.
točke tega razpisa, in ki:
– enotne štipendijske sheme izvaja v
skladu s Pravilnikom RŠS,
– je za šolsko oziroma študijsko leto
2007/2008 izvedla ponovitev javnega poziva
za ugotavljanje potreb po kadrih pri tistih delodajalcih, ki imajo sedež ali poslovno enoto
na območju posameznega nosilca enotnih
regijskih štipendijskih shem,
– je v okviru poziva iz prejšnje alinee
vsaj enemu delodajalcu z odločbo podelila
pravico do vključitve v enotno regijsko štipendijsko shemo,
– bo zagotovila razliko med dodeljenimi
sredstvi in celotno vrednostjo odobrenega
programa enotnih regionalnih štipendijskih
shem iz lastnih virov, virov lokalnih samoupravnih skupnosti in/ali pri delodajalcih, ki so
vključeni v program.
5.1. Splošni pogoji
Štipenditor mora do predpisanega roka
za oddajo vlog v javnem razpisu oddati v celoti izpolnjeno, s strani uradnega zastopnika
podpisano in žigosano prijavnico, ki ji mora
priložiti dokazila in dokumente v skladu s 6.
točko tega razpisa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Priloge k prijavnici so lahko fotokopije
originalnih dokumentov, uradno označene z
žigom oziroma napisom »kopija enaka originalu«, javni sklad si pridržuje pravico, da
za tovrstne dokumente naknadno zahteva
original dokumenta na vpogled.
Direktor javnega sklada vsem prijavljenim štipenditorjem izda odločbe o izidu razpisa.
Štipenditor bo na podlagi dokončnosti
odločbe in predložitvi rezultatov javnega
razpisa štipendij z javnim skladom sklenil
pogodbo o sofinanciranju, ki opredeljuje višino in način financiranja, način in obliko poročanja o poteku izvajanja projekta, postopek
nadzora in ostale pogoje ter pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank v zvezi z izvajanjem sofinanciranih programov. Vzorec
pogodbe je priloga k temu razpisu.
Če štipenditor odstopi od svoje zahteve
za pridobitev sredstev, mora o tem pisno
obvestiti javni sklad.
Štipenditor mora javnemu skladu na s
pogodbo predpisan način poročati o porabi
sredstev za posredno financiranje kadrovskih štipendij, o vrstah in področjih izobraževanja, za katera so bile dodeljene štipendije ter o zaposlovanju sofinanciranih
štipendistov ter trajanju te zaposlitve.
5.2. Finančni pogoji
Štipenditor mora javnemu skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Če bo javni sklad ugotovil, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega
so bila dodeljena, ali da so bila sredstva
odobrena na podlagi neresničnih podatkov,
ima pravico zahtevati od štipenditorja takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Štipenditor bo moral sredstva vrniti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila do dneva
vračila.
Osnova za izplačilo nepovratnih sredstev
bo s strani javnega sklada potrjen zahtevek
za izplačilo, ki ga bo pripravil štipenditor,
njegovo obliko pa bo določil javni sklad vsaj
en mesec pred rokom za oddajo prvega
zahtevka za izplačilo. Roki za oddajo zahtevkov za izplačilo in njihova končna vsebina bodo določeni s pogodbo.
Štipenditor mora vrniti skladu sorazmerni delež sredstev, ki jih je prejel iz javnega
sklada, na način, določen v pogodbi, če štipendijsko razmerje preneha, tudi v primeru,
ko štipendist:
– po svoji krivdi ne dokonča letnika, za
katerega je prejemal štipendijo,
– tekom izobraževanja sklene pogodbo
o zaposlitvi ali se samozaposli,
– izgubi status dijaka oziroma študenta,
razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih
ali študijskih obveznosti,
– spremeni izobraževalni program brez
soglasja štipenditorja,
– štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov,
– če po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil
oziroma je iz predloženih dokazil razvidno,
da ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje
izobraževanja oziroma izobraževanja ni zaključil v predvidenem roku,
– se ne zaposli pri delodajalcu, za katerega potrebe je bil štipendiran, najkasneje
v treh mesecih po zaključenem izobraževanju.
5.3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati štipendisti, ki jih izbere štipenditor

Štipendijo lahko štipenditor dodeli:
– državljanom Republike Slovenije,
– državljanom držav članic Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in njihovim družinskim članom,
kot jih določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– državljanom držav članic EU in EGP,
ki so bili zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, ter njihovim družinskim članom, če imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
štipendist poleg zahtev iz prejšnjega odstavka:
– ne prejema republiške oziroma državne ali Zoisove štipendije, druge kadrovske
štipendije, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu oziroma štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali
večstranske sporazume o sodelovanju na
področju izobraževanja oziroma podeljuje
štipendije na podlagi vzajemnosti,
– ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih,
– ni v delovnem razmerju oziroma ne
opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
– ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
– izpolnjuje pogoje, določene v splošnih
aktih delodajalca.
Štipenditor in štipendist morata medsebojna razmerja urediti v pogodbi o štipendiranju.
5.4. Obveznosti delodajalcev
Dolžnosti delodajalca:
– poročati štipenditorju, ta pa javnemu
skladu, o štipendistih, višini podeljenih štipendij, vrstah in področjih izobraževalnih
programov in o zaposlitvi štipendista po
končanem izobraževanju.
5.5. Obveznosti štipenditorja
Dolžnosti štipenditorja:
– poročati javnemu skladu o štipendistih,
višini podeljenih štipendij, vrstah in področjih
izobraževalnih programov in o zaposlitvi štipendista po končanem izobraževanju,
– deset let hraniti dokazila o namenski
porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo
predložiti javnemu skladu.
6. Vsebina vloge
Vloga je popolna, če prijavitelj do v javnem razpisu predpisanega roka za oddajo
vlog predloži sledeče dokumente:
– izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni
obrazec s podatki o prijavitelju ter vrsti in
področju izobraževanja oziroma o izobraževalnem programu in o številu razpisanih
štipendij, ki so jih javili delodajalci za šolsko/študijsko leto 2007/2008,
– kopijo spletne objave z naslovom
spletne strani, kjer je štipenditor te podatke objavil, ter o drugih načinih in mestih
objave teh podatkov, če so bili objavljeni
tudi drugje,
– fotokopije dokončnih odločb delodajalcem o pridobitvi pravice do vključitve v program enotnih regijskih štipendijskih shem,
– v primeru, da je prijavitelj pooblaščeni
štipenditor glede na drugi odstavek 4. točke
tega razpisa, mora k prijavi o tem priložiti
ustrezno dokazilo (kopija pogodbe o prenosu dejavnosti).
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Priloge k prijavnici so lahko fotokopije
originalnih dokumentov, javni sklad si pridržuje pravico, da za tovrstne dokumente
naknadno zahteva original dokumenta na
vpogled.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je
bila v roku ustrezno dopolnjena na podlagi
poziva k dopolnitvi.
7. Nakazilo sredstev
Po podpisu pogodbe javni sklad višino
sofinanciranja nakaže štipenditorju na podlagi vsakokratnega zahtevka za izplačilo,
dokazil, določenih s pogodbo o sofinanciranju, in v skladu z navodili javnega sklada.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila in obrazci) je na voljo dan
po objavi v Uradnem listu RS brezplačno
v pisarni javnega sklada na Vilharjevi 27
v Ljubljani, vsak delovni dan med 12. in
15. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletni strani javnega sklada www.
sklad-kadri.si.
Dodatne informacije so v času odprtja
razpisa na voljo vsak delovni dan med 12. in
15. uro osebno ali tel. 01/434-10-88 pri Darinki Trček oziroma po e-pošti na naslovu
darinka.trcek@sklad-kadri.si.
Popolno vlogo v skladu z navodili iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je
potrebno predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 43. javni razpis). Rok za zbiranje
prijav prične teči z dnem objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno
15. marca 2008.
9. Izvedba razpisnega postopka
Razpisni postopek in morebitni pritožbeni postopek se vodi v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (24/06
– uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1 in 126/07; v nadaljevanju: ZUP).
Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in
bo izvedeno najkasneje v 8 dneh od prejema posamezne prijave.
Prispele vloge bodo obravnavane sproti.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku, določenim z
ZUP.
10. Evidence, podatki in poročanje
Štipenditor mora evidenco kadrovskih
štipendistov voditi v skladu s 54. členom in
četrtim odstavkom 55. člena ZŠtip. Evidenco delodajalcev v skladu s 56. členom ZŠtip
vodi javni sklad.
Podatki se zbirajo neposredno od štipendistov, štipenditorjev, delodajalcev in iz
drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z
58. členom ZŠtip.
Varstvo podatkov se izvaja v skladu z 59.
členom ZŠtip.
Hrambo in arhiviranje podatkov določa
60. člen ZŠtip.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 10/2008
Ob-1973/08
Na podlagi 7. člena Akta o preoblikovanju
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS,
št. 139/06), Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije objavlja

krediti za študij v tujini
1. Predmet razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije in Deželna banka Slovenije d.d. bosta
za dodiplomski ali podiplomski študij v tujini dodelila kredite v skupnem znesku do
1,250.000,00 EUR za financiranje šolnine
in življenjskih stroškov.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje
v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno
(akreditirano) tujo izobraževalno institucijo
in bo na tem študiju pridobil javno veljavno
diplomo
– ali ima obvezen status raziskovalca, če
institucija tak status zahteva pred odobritvijo
vpisa na doktorski študij
– ali odhaja na izmenjavo v tujino od
6 mesecev do 1 leta v okviru sodelovanja
med slovenskimi in tujimi visokošolskimi institucijami
– ali odhaja na vsaj 6 mesečno strokovno ali poklicno usposabljanje po zaključenem visokošolskem izobraževanju.
3. Pogoji za najem kredita:
– višina kredita je lahko od štiri tisoč EUR
(4.000,00 EUR) do enaindvajset tisoč EUR
(21.000,00 EUR) glede na višino šolnine in
ostalih stroškov v državi študija;
– rok vračila je od 2 do 5 let po končanem študiju z vračunanim enoletnim moratorijem (enoletni odlog vračanja) po zaključku
študija. Najdaljša skupna doba koriščenja
kredita je 10 let;
– obrestna mera za kredite je fiksna –
4,9% p.a. in se v času koriščenja kredita ne
spreminja;
– obresti se bodo obračunavale od dneva porabe posojila in se za čas do začetka
odplačevanja pripisale glavnici;
– kredit bo odobren brez zaračunavanja
stroškov odobritve;
– zavarovanje kredita je možno s poroštvom dveh kreditno sposobnih porokov. Če
to ni mogoče, bo v skladu s poslovno politiko
Deželne banke Slovenije d.d. možno zavarovanje kredita tudi na drugačen način.
4. Prijava in zahtevani dokumenti
Vsi kandidati morajo oddati izpolnjeno in
podpisano prijavno dokumentacijo in fotokopijo veljavnega potnega lista ali osebne
izkaznice (obe strani).
Kandidati, ki so sprejeti na študij, morajo
oddati tudi sledeče dokumente:
– fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
– potrdilo o višini letne šolnine in ostalih
stroških na ime kandidata, ki ga izda institucija na katero se vpisuje in podatke o ostalih
stroških (življenjski stroški, študijska literatura, zavarovanje …).
Kandidati, ki odhajajo na izmenjavo, morajo oddati potrdilo slovenske visokošolske
institucije o sodelovanju v programu izmenjave in njegovem trajanju.
Kandidati, ki odhajajo na usposabljanje,
morajo oddati potrdilo tuje institucije, da
so sprejeti na strokovno oziroma poklicno
usposabljanje z navedbo trajanja tega usposabljanja in oceno stroškov.
5. Ocenjevanje prijav: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
bo pregledal prispelo vlogo ter v primeru,
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da bo vloga nepopolna, pozval kandidata
k dopolnitvi vloge z ustreznimi dokumenti.
Popolna vloga bo pregledana ali izpolnjuje
razpisne pogoje, ter bo posredovana v odobravanje na banko, ki bo o dodelitvi kredita
dokončno odločila.
6. Sklenitev pogodbe: upravičenec do
kredita oziroma njegov pooblaščenec in
njegovi poroki bodo osebno povabljeni k
podpisu pogodbe na banko. Banka bo ob
odobritvi kredita upravičencu odprla osebni transakcijski račun, brez zaračunavanja
stroškov vodenja le-tega v prvem letu poslovanja in nanj nakazala odobreni kredit.
7. Pogodbene obveznosti: upravičenec
do kredita je dolžan Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
po zaključku študija predložiti potrdilo o zaključku študija za katerega mu je bil odobren
kredit, s čemer dokazuje namensko porabo
le-tega.
8. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov
in štipendije, Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana
(s pripisom: za kreditiranje). Rok za zbiranje prijav prične teči od 2. februarja 2008
do 31. januarja 2009 oziroma do podelitve
kreditov v vrednosti 1,250.000,00 EUR.
Vloge poslane po e-pošti oziroma po faksu se ne bodo upoštevale.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Javnemu skladu Republike
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije najkasneje zadnji dan
roka v času uradnih ur.
9. Dostopnost dokumentacije: dokumentacija za najem kredita in besedilo razpisa
sta na voljo na spletni strani – http://www.
sklad-kadri.si oziroma na sedežu Javnega
sklada. Dodatne informacije so na voljo v
informacijski pisarni Javnega sklada na Vilharjevi 27, od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure osebno, po telefonu in po elektronski
pošti – krediti@sklad-kadri.si.
Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije
Št. 430-8/2008-1
Ob-1991/08
Na podlagi določb 12. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 22/06 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1 in 112/07), Sklepa o
ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 123/03), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07
in 103/07), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Argentine (Uradni list
RS – MP št. 10/99), Protokola 5. zasedanja
skupnega slovensko-argentinskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje (podpisan 27. 9. 2005, Ljubljana), ter
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
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mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 511-9/2007-1, 6. 4. 2007), Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Argentino v letih 2009-2011
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa in sofinanciranje
Predmet razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in argentinskih raziskovalcev, ki izvajajo 3-letne skupne raziskovalne
projekte, in sicer: krajših obiskov do 14 dni,
srednjih obiskov, ki trajajo 21 dni in daljših
obiskov od 1 do 2 ali 3 mesecev.
Agencija bo sofinancirala sodelovanje v
naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Argentini,
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije za
argentinske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji in plačilo dnevnic po veljavni
uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140, 29. 12. 2006, v nadaljevanju: uredba);
stroški namestitve za kratke obiske se krijejo
do 100 EUR na noč, za dolge obiske pa do
1252 EUR.
Argentinskim raziskovalcem se, ne glede
na dolžino bivanja (kratki ali daljši obiski),
izplačajo dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja
obiska.
3. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti so 3-letni,
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02 uradno
prečiščeno besedilo, št. 61/06 Zdru-1 in št.
112/07);
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– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in argentinski nosilec morata vložiti prijavi
načeloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji – agencija
in SECyT: Direction of International Relations Secretariat for Science, Technology
and Productive Innovationa Av. Córdoba
831, 4th floor of. 402, C.P.(1054) Capital
Federal, tel. 4312-7512/4312-7513, Fax/Tel.
4312-7203. Kontaktna oseba na argentinski
strani je Silvina Bidart, e-mail: sbidart@ correo.secyt.gov.ar.
4. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna obrazca ARRS-MS-AR-01-A/2008 in
ARRS-MS-AR-01-B-2008 (glej priloge) ter
samostojne priloge. Prijava na razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a. predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b. prvi
prijavni
obrazec
ARRS-MS-AR-01-A-2008 (v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje po elektronski pošti na naslov:razpis-argentina09-11@
arrs.si;
c. prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
5. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-argentinski odbor
za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije
na podlagi izbire skupnega slovensko-argentinskega odbora za znanstvenotehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 41.729,26 EUR.
Sofinanciranje v letih 2009, 2010 in 2011
je vezano na sprejem finančnega načrta

agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
7. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
8. Čas izvajanja predmeta razpisa je
predvidoma od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.
9. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Argentino v letih 2009-2011«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prvi
prijavni
obrazec
ARRS-MS-AR-01-A-2008 (v slovenskem in
angleškem jeziku) se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-argentina09-11@arrs.si
10. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno četrtka, 31. julija 2008 do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-argentina09-11@arrs.si, do vključno
četrtka, 31. julija 2008 do 12. ure.
11. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po sestanku skupnega slovensko-argentinskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, predvidoma
decembra 2008.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni tudi na spletni strani
agencije, zainteresirani pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno
sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. (01) 400-59-69, e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-1993/08
Razpis
za zbiranje projektnih predlogov za
donacijo
Regionalni center za okolje zbira projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki bodo
kandidirali na razpis Programa Finančnega
mehanizma EGP in Norveškega finančnega
mehanizma na štirih prednostnih področjih
varstvo okolja in spodbujanje trajnostnega
razvoja; ohranjanje evropske kulturne dediščine; razvoj človeških virov ter zdravstvo in
otroško varstvo.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih
predlogov in prijavni obrazci so na voljo na
sedežu vmesnega organa: Regionalni center za okolje, Slovenska 5, 1000 Ljubljana
in na spletni strani http: www.rec-lj.si/projekti/eea/eea.htm. Rok za prejem projektnih predlogov je sreda, 2. april 2008 do
12. ure.
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Vmesni organ bo za pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativno
delavnico. Delavnica bo potekala v četrtek,
14. februarja 2008. Kraj in ura začetka bosta objavljena na spletni strani www.rec-lj.si/
projekti/eea/eea.htm.
Regionalni center za okolje
za vzhodno in srednjo Evropo
Ob-1974/08
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 59/03,
51/04,15/05 in 20/07), Zdravniška zbornica
Slovenije objavlja, da bo od 1. 2. 2008 odprt
državni razpis specializacij.
Dodatne informacije so na voljo v februarski reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške zbornice Slovenije: www.
zdravniskazbornica.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje
in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/30-72-165, e-pošta:
stasa.favai@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 181
Ob-1911/08
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska c. 46,
1215 Medvode.
3. (a) Vrsta del: odvzem in ravnanje
z naplavinami iz prodnih zadrževalnikov
Javornik, Završnica in Majdičev Log.
(b) Kraj izvedbe: Javornik Jesenice, Završnica in Majdičev Log Kranj.
4. Datum izvedbe: 1. 1. 2008 do 31. 12.
2010.
5. Predvideni datum zaključka izvedbe:
31. 12. 2010.
(a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 4. 2. 2008 do
11. 2. 2008 ob delavnikih med 10. in 12.
uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50,00 EUR nakazati na
TRR: 03106-1002519638 (za razpisno dokumentacijo).
(č) Oseba, ki nudi dodatne informacije: Rudi Brinšek, univ. dipl. inž. gradb., tel.
01/47-49-134 in 041/762-845.
(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 29. 2. 2008 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode (vložišče).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 2. 2008 ob 12. uri v sejni sobi na sedežu
podjetja.
7. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10.000,00 EUR.
8. Pogoji financiranja in plačila: 90%
po potrditvi poslovnika o odvzemu, skladiščenju odvzetih naplavin, 10% po izpolnitvi
vseh pogodbenih obveznosti.
9. Datum, do katerega mora veljati ponudba: 30. 4. 2008 in okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: marec 2008.
10. Merila za ocenitev ponudb: točkovanje meril 90% ponudbena cena za uporaben in neuporaben material, 10% reference
ponudnika.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: cene po enoti.

12. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 1. 2008.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 193
Ob-1957/08
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
2. Naslov naročnika: Gorenjska cesta
46, 1215 Medvode.
3. (a) Vrsta in količina (blaga, storitev
oziroma gradbenih del): obnova HE Moste
– LOT E: Ostala elektro oprema.
(b) Kraj dobave/izvedbe: HE Moste.
4. Datum dobave/izvedbe, če je predviden: zaključek izvedbe julij 2009.
5. (a) Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Anton Koselj, inž. el., tel.
01/47-49-320, 01/47-49-274, 041/784-081,
faks 01/47-49-322.
(b) Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo, če je predvideno plačilo za razpisno dokumentacijo: znesek 300,00 EUR (v
ceni je vključen 20% DDV) je potrebno plačati na TRR št. 03106-1002519638 pri SKB
d.d. banki (za Obnova HE Moste, LOT E).
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 5. 3. 2008 do 11:30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Savske elektrarne Ljubljana
d.o.o., vložišče, Gorenjska cesta 46, 1215
Medvode.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 5. 3. 2008, Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., sejna soba, Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode, ob 12. uri.
8. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti ponujenih del.
9. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih.
10. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba (definirano v
razpisnih določilih).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: predvidena orientacijska vrednost izvedbe razpisanih del znaša 750.000,00 EUR
(brez DDV).
12. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: /
13. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25. 1. 2008.
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
Ob-1930/08
Lesna Lip d.d. – v stečaju Pod gradom
2, Slovenj Gradec, objavlja na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, opr. št. St 21/2003 z dne
14. 1. 2008
javni razpis
Odreja se prodaja dela premoženja stečajnega dolžnika Lesna Lesno industrijsko
podjetje d.d. – v stečaju, Pod gradom 2, Slovenj Gradec, z zbiranjem ponudb, in sicer:
I. Predmet prodaje
– 100% lastniški delež družbe Lesna Jelka d.o.o. Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Mariborska 27, 2360 Ra-
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dlje ob Dravi, katerega izklicna cena znaša
228.000,00 €.
Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega
razpisa v časopisu (dan objave se ne šteje)
na Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu z
oznako: »St 21/2003 – Ponudba za odkup,
ne odpiraj!«
II. Pogoji prodaje
Ponujena cena ne sme biti nižja od prodajne cene.
Poslovni delež se prodaja po načelu videno – kupljeno.
Ponudniki morajo v ponudbi, ki jo za
pravno osebo podpiše zakoniti zastopnik,
navesti točen naslov oziroma ime firme,
predmet ponudbe in ponujeni znesek. K ponudbi mora biti obvezno predloženo potrdilo
o plačilu 10% varščine (overjeni prenosni
nalog za pravne osebe ali položnica za fizične osebe). Fizične osebe morajo k ponudbi
predložiti potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije, pravne osebe pa največ 10 dni
star izpisek iz sodnega registra. Predložiti
morajo tudi javno listino ali izjavo iz četrtega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Ponudniki ne morejo biti fizične in pravne
osebe, določene v 153. členu ZPPSL; to so
določeni bivši zaposleni, člani nadzornega
sveta, prokuristi, njihovi družinski člani in
določeni sorodniki ter pravne osebe, katerih delež pripada prej navedenim fizičnim
osebam in presega delež 10% celotnega
osnovnega kapitala te pravne osebe.
Ponudniki so dolžni plačati varščino v višini 10% od objavljene izklicne cene na TRR
stečajnega dolžnika št. 03175-1000128311,
odprt pri SKB banki d.d., Ljubljana, s pripisom “Ponudba za odkup ST 21/2003”.
Varščina se izbranemu ponudniku všteje
v kupnino, drugim pa brez obresti vrne v 3
dneh po zaključku izbora.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 8 dneh od dneva, ko bo potekel
rok za zbiranje ponudb.
III. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v roku 15 dni od prejema
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti
v roku 15 dni, šteto od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe. Če kupnine ne plača
v tem roku in plačila ustrezno ne zavaruje,
velja, da je odstopil od nakupa in prodaja se
razveljavi, plačana varščina ali del kupnine
se mu ne vrne in zapade v korist stečajnega
dolžnika.
Plačilo kupnine se lahko tudi odloži za
obdobje dveh mesecev od sklenitve pogodbe, vendar mora kupec do roka za plačilo
kupnine zagotoviti in predložiti nepreklicno
in brezpogojno garancijo prvovrstne banke
na prvi poziv za znesek kupnine.
Davek na dodano vrednost ter vse stroške v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe
in druge stroške v zvezi s prenosom terjatve
je dolžan poravnati kupec.
Poziv z zbiranjem ponudb se objavi
v dnevnem časopisju in na oglasni deski
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.
Vse informacije glede prodaje je možno
dobiti pri stečajnem upravitelju mag. Borisu Kastivniku, ki je dosegljiv na GSM št.
031/314-020.
Lesna Lip d.d. – v stečaju
Št. 23/2008
Ob-1878/08
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, objavlja na podlagi 10. člena Zakona
o športu v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
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št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 24/00, 32/00), Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob
Dravi (MUV, št. 10/04, 25/05) in Letnega
programa športa Občine Radlje ob Dravi
za leto 2008, sprejetega na 11. redni seji
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
dne 17. 12. 2007.
javni razpis
za sofinanciranje športa v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2008
I. Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki opravljajo športno
dejavnost na področju Občine Radlje ob
Dravi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva in imajo sedež na območju
Občine Radlje ob Dravi,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Radlje ob Dravi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Radlje ob Dravi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi
razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji:
1. Športna vzgoja otrok, mladine,
2. Športna vzgoja študentov,
3. Športna rekreacija,
4. Kakovostni šport,
5. Vrhunski šport,
6. Šport invalidov,
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve,
9. Delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. Založniška dejavnost,
11. Promocijska dejavnost in informatika,
12. Vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in
plačani članarini (velja za športna društva
in zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
5. redno dostavljajo občini programe
dejavnosti s področja športa, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje športnih programov.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje špor-
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tnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
ga je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji dne 13. 4. 2004;
spremembe in dopolnitve pravilnika pa na
26. redni seji dne 7. 11. 2005.
IV. Rok za predložitev prijav: rok za prijavo je 30 dni po tej objavi.
V. Način predložitve: prijave pošljite v
zaprti kuverti na naslov: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Javni razpis - Sofinanciranje športa v Občini Radlje ob Dravi za
leto 2008«, ali jih oddajte v tajništvu Občine
Radlje ob Dravi, pisarna št. 314/III, in sicer
v času uradnih ur.
Enotni obrazci za prijavo in ostala razpisna dokumentacijo bo športnim društvom
in športni zvezi posredovana po pošti, ostali
prijavitelji pa jo lahko dobijo pri Janku Mihevu, Občina Radlje ob Dravi, pisarna 318.
Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Obrazci morajo biti izpolnjeni
v celoti, vključno z obveznimi prilogami.
K obrazcem predložite poročilo o evidenci
registriranih tekmovalcev oziroma poročilo o evidenci članstva in plačani članarini,
poročilo o izvedbi programov za leto 2007,
kopijo potrdila o registraciji (ne sme biti
starejše od 6 mesecev) in druge zahtevane priloge.
Kopijo bilance stanja za leto 2007 je potrebno posredovati do 20. 3. 2008.
Kontaktni osebi sta: Janko Mihev, tel.
02/88-79-636, GSM 041/567-432 in Bojan
Kus, GSM 041/447-657.
Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
izvajanje strokovnih nalog na področju športa, ki jo je imenoval župan Občine Radlje
ob Dravi.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 410-9/2008
Ob-1881/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJSP in 14/07 – ZSPDPO), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Odloka
o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Ur.
l. RS, št. 119/07) in 35. člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03 in 57/06), objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov
veteranskih in častnikih združenj, ki
delujejo v javnem interesu v Občini
Krško za leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov veteranskih in častniških
združenj, ki so se izvajali v času od poteka prejšnjega razpisnega roka do zaključka
tega razpisa in vsebujejo naslednje aktivnosti:
– izvajanje letnih programov veteranskih
in častniških združenj, ki delujejo na območju Občine Krško.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo veteranska in
častniška društva na območju občine Krško,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Krško,
– imajo status združenja oziroma društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe vsaj eno leto od dneva objave
tega razpisa,
– da sodelujejo z organi Občine Krško in
jih obveščajo o svojih aktivnostih,
– da so programi za udeležence brezplačni oziroma ovrednoteni nepridobitno
(vključujejo zgolj materialne stroške),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini,
– da se povezujejo z zvezo ali združenji
na nivoju države.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja in aktivnosti veteranskih
in častniških združenj je 16.190,00 € na
proračunski postavki 1136-Dotacije organizacijam in društvom. Sredstva se delijo
na podlagi meril, ki so sestavni del tega
razpisa.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 28. 11. 2008
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Pogoji in merila pogoji za dodeljevanje sredstev:
1. Posebna pogoja, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, sta:
– vsebina prijavljenega programa je v
skladu s predmetom razpisa,
– vlagatelji, je redno oziroma v celoti izpolnjevali svoje pogodbene obveznosti do
Občine Krško.
2. Merila za izbor:
1. število članov s statusom,
2. program je predstavljen kratko in jedrnato (največ štiri strani),
3. opisane in časovno opredeljene so
vse aktivnosti programa,
4. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov/uporabnic oziroma
članstva,
5. potencialni uporabniki/uporabnice programa so jasno opredeljeni,
6. program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic glede na predstavljeno zasnovo programa,
7. uporabniki/uporabnice imajo možnost
aktivnega sodelovanja pri načrtovanju in izvedbi programa ter so seznanjeni z možnostjo pritožbenega postopka,
8. pri izvajanju programa sodelujejo tudi
prostovoljci/prostovoljke,
9. program ima izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja programa, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov/uporabnic in delež sredstev iz drugih virov.
Vsako posamezno merilo je ovrednoteno
s točkami od 0 do 3. Če program prejme
0 točk pri 9. merilu, izpade iz nadaljnjega
postopka.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene programe in aktivnosti iz drugih
proračunskih občinskih virov, ne more
uveljavljati te pravice ponovno preko tega
razpisa. Prav tako ne sme društvo, ki so
mu bila odobrena sredstva iz naslova tega
razpisa, kandidirati z istim programom in
aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna
Občine Krško.
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Način točkovanja
Za vsa merila bo točkovanje sledeče:
0 točk
1 točka
2 točki
3 točke

ne izpolnjuje
slabo izpolnjuje
ne izpolnjuje v celoti
povsem izpolnjuje

3. Merila za dodelitev sredstev
Maksimalno število doseženih točk je 27.
Sofinancirani bodo programi, ki bodo dosegli
najmanj 15 točk.
Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni:
– programi, ki ne dosežejo skupaj minimalno 15 točk,
– programi, ki bodo prejeli 0 točk v kriteriju
št. 9 – finančna konstrukcija programa.
Komisija bo pri določanju višine prejetih
sredstev proučila vse prijave ter jih ustrezno
točkovala v skladu z merili. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev bodo imeli programi,
ki bodo dosegli višje število točk. Komisija
bo pri določitvi višine sredstev upoštevala
dosežene točke, nujen obseg materialnih
stroškov programa, nujnost posameznega
stroška programa za izvajanje programa, primerjavo višine stroškov na uporabnika med
posameznimi istostnimi programi, aktivnosti,
s katerimi program dosega zastavljene cilje,
vsebinsko poročilo o delu društva ter finančno poročilo o delu društva za preteklo leto,
vsebinski plan dela društva za leto 2008 ter
preglednost finančnega plana za program
dela društva v letu 2008. Ob upoštevanju
vseh kriterijev, bo komisija pripravila predlog
za dodelitev sredstev.
VII. Vsebina vloge
Vloga, na kateri se društva prijavijo na
razpis, je sestavljena iz izpolnjenega prijavnega obrazca in zahtevane dokumentacije
k vlogi. Prijavni obrazec vsebuje osnovne
podatke o vlagatelju ter podatke o vsebini in
finančno ovrednotenje posameznih izvedenih programskih aktivnosti, ki so predmet razpisa. Vlogi se priložijo vse zahtevane priloge,
ki so navedene v obrazcu prijave.
Zahtevana dokumentacija k vlogi mora
vsebovati naslednje obvezne priloge:
1. Kopijo odločbe o vpisu društva v register društev (kolikor prijavitelj tega dokazila
ne bo priložil, ga bo pridobila komisija po
uradni dolžnosti).
2. Pregledno vsebinsko poročilo o delu
društva za leto 2007.
3. Pregledno finančno poročilo o delu društva za leto 2007.
4. Pregleden vsebinski program dela društva za leto 2008.
5. Pregleden finančni načrt za program
dela društva v letu 2008.
6. Izjavo vlagatelja o sprejemanju pogojev
razpisa.
VIII. Rok za prijavo in način prijave: vloge
s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem
razpisu morajo prispeti najkasneje do petka,
15. februarja 2008 na naslov: Občina Krško,
Kabinet župana, CKŽ 14, 8270 Krško.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj –vloga
javni razpis«.
IX. Obravnava vlog:
1. Odpiranje vlog bo na Občini Krško v
roku petih delovnih dni od poteka roka za
oddajo vlog. Odpiranje vlog ne bo javno.
2. Vloge bo odpirala in obravnavala ter
pripravila predloge za dodelitev sredstev štiričlanska strokovna komisija, ki jo z odločbo
imenuje župan.

3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno
pozvala, da jih dopolnijo v roku petih dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo,
neutemeljene pa zavrnejo.
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi meril, ki so sestavni del javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, župan sprejme
odločitev o dodelitvi sredstev in izda sklepe
o izboru prejemnikov sredstev.
7. Upravičencu bodo sredstva nakazana
30 dan po podpisu pogodbe obeh pogodbenih strank in predložitvi pisnega zahtevka.
Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
X. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o
dodelitvi sredstev župan Občine Krško v roku
30 dni po izteku razpisnega roka s sklepom.
Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k
podpisu pogodb. Če upravičenci v roku osmih
dni od prejema sklepa ne vrnejo podpisane
pogodbe se šteje, da so odstopili od zahtevka za pridobitev nepovratnih sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko
vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva
prejema sklepa, na župana Občine Krško.
Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa
pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji vlog.
O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je
dokončna.
XI. Informacije: razpisno dokumentacijo
ki vsebuje javni razpis, obrazec za prijavo na
razpis in vzorec pogodbe lahko zainteresirani, od dneva te objave do izteka prijavnega
roka, dvignejo v času uradnih ur v Kabinetu župana Občine Krško in na spletni strani
www.krsko.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom posreduje Metka Resnik, tel.
07/49-81-201, e-mail: metka.resnik@krsko.si,
v času uradnih ur.
Občina Krško
Št. 322-27/2008
Ob-1929/08
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) ter
Sklepa župana št. 322-338/2007 z dne 16. 1.
2008, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper objavlja
javni razpis
za oddajo v najem sedmih prodajnih
mest ob potniškem terminalu v Kopru za
leto 2008
1. Predmet razpisa: je oddaja v najem
sedmih prodajnih mest ob potniškem terminalu v Kopru za leto 2008.
2. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– izpolnjen obrazec Prijava, z zahtevanimi podatki prijavitelja in jasnim opisom ponudbe,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– fotokopijo dokazila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada Republike Slovenije,
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– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva).
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
Mestna občina Koper v skladu z javnim
razpisom zagotavlja najemniku:
– prodajno mesto (hiško kot objekt),
– 2 × vtičnica (220 V),
– 1 × stropna luč (za zamenjavo žarnic,
poskrbi najemnik).
Vse ostalo, kot so senčniki, dodatne mize,
stoli, dodatna streha nad glavo, dodatni program na potniškem terminalu je v domeni
posameznega najemnika in ne Mestne občine Koper. Za kakršno koli spremembo ali
dodatne konstrukcije ob prodajnem mestu
in organizacijo programa na potniškem terminalu, mora najemnik pridobiti predhodno
soglasje Mestne občine Koper.
3. Merila in pogoji
Pogoji:
1. Zbira se pisne prijave za oddajo v najem sedmih prodajnih mest ob Potniškem
terminalu v Kopru za leto 2008, v naslednjih
predvidenih terminih (od 14. marca 2008 do
30. decembra 2008) z možnostjo podaljšanja
pod enakimi pogoji in merili za leto 2009:
– marec 2008: 15. in 29. (Potniška ladja
Monet);
– april 2008: 4. in 7. (Potniška ladja Kristina), 12., 25. in 29. (Monet), 13. (Seaborn
Pride), 27. (Arion);
– maj 2008: 3. (Azamara), 4. (Arion), 5.
(Monet), 7. (Azamara), 11. (Arion, Minerva),
16. (Seven Seas Navigator), 18. in 25. (Arion), 29. (Le Levant), 31. (Seven Seas Voyager);
– junij 2008: 1., 8., 15., 22. in 29. (Arion),
5., 12., 19., 26. (Le Levant), 6. in 16. (Monet),
23. (Wind Surf);
– julij 2008: 3., 10., 17., 24. (Le Levant), 6.
in 13. (Arion), 18. (Monet), 27. (Seven Seas
Navigator, Wind star);
– avgust 2008: 26., 27. in 28. (The World),
31. (Arion);
– september 2008: 7. in 26. (Monet), 3.
(Saga), 5. (Andrea), 7., 14. in 21. (Arion), 15.
(Andrea, Wind Surf), 22. (Discovery, Monet),
28. (Arion, Hebridian Spirit);
– oktober 2008: 4. (Hebridian Spirit), 5.
(Arion), 6., 8. in 22. (Monet), 9. in 19. (Andrea), 17. in 21. (Azamara);
– november 2008: 7. in 21. (Monet);
– december 2008: 7. in 23. (Monet).
Prodajno mesto mora obratovati od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na
potniško ladjo, zato se delovni čas prilagaja
prihodu in odhodu posamezne potniške ladje
in ga Mestna občina Koper določa sproti.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki z eno izmed naslednjih prodajnih
in/ali storitvenih ponudb:
1. delovanje turistične agencije, prodaja
znamk in razglednic, prodaja izletov, turističnih knjig, zgoščenk s slovensko tradicionalno
glasbo;
2. prodaja slovenskih tipičnih spominkov
in izdelkov domače obrti (kristal Rogaška,
idrijska čipka …);
3. prodaja majic, kap, torbic, obeskov
za ključe in drugih izdelkov z oznako Kopra
in/ali Slovenije (najmanj 5 različnih motivov
za vsak izdelek);
4. okrasni nakit domače obrti, keramični,
glineni in stekleni izdelki ter prodaja istrskih
tipičnih spominkov in drugih izdelkov domače
obrti in prodajo umetnin;
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5. prodaja vina, olja, medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih izdelkov;
6. in 7. druga dodatna ponudba, ki pomeni pestrost ponudbe in ni vključena v navedene ponudbe od 1–5 (lahko vključuje tudi
največ eno izmed vsebin pod naštetimi ponudbami od 1–5).
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo
imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke
1–7).
3. Uporabnina in varščina za posamezno prodajno mesto za ves čas najema
(15. marca 2007 do 30. decembra 2008)
znašata 200 EUR brez DDV (200 EUR je
vrednost uporabnine brez DDV, 200 EUR je
vrednost varščine brez DDV). Strošek elektrike je vključen v uporabnino za ves čas
najema.
Ob podpisu pogodbe poravna izbrani prijavitelj strošek uporabnine z DDV v višini
100% (200 EUR + DDV) in varščine v višini
100% (na varščino se ne obračunava DDV).
Dokazila o poravnanih zneskih so pogoj za
prevzem ključev prodajnega mesta.
Varščino se izbranemu prijavitelju vrne,
in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje
30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu
prodajnega mesta s strani Mestne občine
Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da
se najemniku prodajnega mesta vrne varščina so:
– podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,
– vrnitev ključa prodajnega mesta,
– prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,
– prodajno mesto mora obratovati vse
predpisane dni v dogovorjenem delovnem
času iz točke 3/1.
Kolikor odgovorna oseba MOK ugotovi,
da najemnik ne obratuje več kot 2 dni v dogovorjenem delovnemu času in da o tem ni
obvestil odgovorne osebe MOK ali v primeru
kršitve najemne pogodbe, se najemniku pogodba prekine. Najemnik mora nemudoma
vrniti ključe prodajnega mesta in poravnati
morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru najemnik ni upravičen do
vrnitve varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto lahko najame naslednji prijavitelj
iz prednostnega seznama prispelih prijav.
4. Vsak prijavitelj lahko zaprosi izključno
za eno prodajno mesto.
Merila
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so:
1.
2.

3.

4.

Merila
pravilno izpolnjen prijavni obrazec
pomanjkljivo izpolnjen prijavni obrazec
prodaja izdelkov ali storitev iz točke 3/2:
ponudba ustreza
ponudba ne ustreza
stalno prebivališče oziroma sedež
prijavitelja je v MOK
izven MOK
zanimivost in kvaliteta ponudbe
Maksimalno število točk:
Na prednostni seznam prijaviteljev se
uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na 2. točko javnega razpisa, ob
upoštevanju zbranega števila točk glede na
merila, in sicer od prijavitelja z največjim

številom zbranih točk pa do prijavitelja z
najmanjšim številom zbranih točk. Izbranih
je tistih 7 prijaviteljev, ki se glede na zgoraj
navedene pogoje in merila uvrsti na prvih
sedem mest prednostnega seznama.
5. Navodila za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok in način oddaje prijav: obravnavali
bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno,
in sicer priporočeno po pošti najkasneje dne
14. februarja 2008, na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper,
Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali bodo do
vključno tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj,
322-27/2008«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden prijavitelj.
7. Obravnava prijav: prispele prijave bo
obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana 322-27/2008 z dne
16. 1. 2008.
8. Obvestilo o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v
roku desetih dni po izdelavi prednostnega
seznama. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo
urejena medsebojna razmerja.
9. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času
uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na tel. 05/66-46-217,
vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

Možne točke
5
0
10
0
5
0
do 20
40

Št. 478-0002/2008
Ob-1963/08
Občina Miren - Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, ki jo zastopa župan Zlatko-Martin Marušič (v nadaljevanju: občina),
v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07; v nadaljevanju: ZSPDPO) in
55. členom Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07; v nadaljevanju: uredba) ter 31. členom Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 112/07), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem po
metodi javnega zbiranja ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, 5291 Miren, Slovenija.
2. Opis predmeta najema
Predmet najema je 1. nadstropje in mansarda ter souporaba družabnega prostora v
pritličju nepremičnine bivše šole na naslovu
Temnica 10, 5296 Kostanjevica na Krasu.
Uporaba družabnega prostora je zagotovljena 100 dni v letu.
Površina nedokončanih prostorov nemansardnega dela nadstropja 101,95 m2 in
površina mansarde 91,55 m2.
Skupna površina nastanitvenega dela
tako znaša 193,50 m2.
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Pri 1. nadstropju ter mansardi prostori
finalno in instalacijsko niso obdelani, do posameznih enot pa so pripeljani vsi potrebni
komunalni priključki. V prostorih bo potrebno
izvesti še predelne stene, vse grobe in fine
instalacije ter vsa potrebna zaključna dela.
Slednje bi opravil bodoči najemnik na podlagi PGD in PZI projektov občine, pri čemer
se bo znesek potrebnih vlaganj v omenjena
dela kompenziral z zneski najemnine.
Višino potrebnih vlaganj, ki je osnova za
kompenzacijo je določila občina na podlagi
opravljene cenitve. Opravljena cenitev je priloga razpisne dokumentacije.
Namen oddaje v najem je možnost prenočitev v omenjenih prostorih (1. nadstropje
posamezne sobe, mansardni prostori, skupna ležišča).
3. Vrsta pravnega posla: predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov
nepremičnine v najem.
4. Izhodiščna mesečna najemnina
Izhodiščna mesečna najemnina za nadstropne in mansardne prostore ter souporabo družabnega prostora 100 dni v letu
znaša 1.050,00 EUR.
Pri izračunu izhodiščne mesečne najemnine je upoštevana cenitev, ki je priloga
razpisne dokumentacije.
Najemnina se plačuje, po zaključku kompenzacij, vsak 8. dan v mesecu za tekoči
(varianta: pretekli) mesec.
Plačilo najemnine v roku iz drugega odstavka predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
Izhodiščna mesečna najemnina ne vsebuje morebitnega davka na dodano vrednost.
V primeru, da dva ponudnika ponudita
enako najvišjo višino mesečne najemnine,
se lahko med njima izvede pogajanja.
5. Čas trajanja najema
Nepremičnina in oprema se oddajata v
najem za čas 15 let.
Najemno razmerje iz prvega odstavka
tega člena se lahko po poteku 15 let izjemoma podaljša za 5 let, če za to obstajajo
utemeljeni razlogi.
6. Ogled objektov, ki so predmet najema
Nepremičnino in prostore, ki so predmet
najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z Alešem Vodičarjem. Vse
podrobnejše informacije v zvezi z ogledom
se lahko naslovi na elektronski naslov:
ales.vodicar@miren-kostanjevica.si.
Pisna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se naslovi na elektronski naslov:
ales.vodicar@miren-kostanjevica.si, z ozna-

ko »Najem prostorov bivše šole na naslovu
Temnica 10«.
7. Kraj in čas zbiranja ponudb
Ponudnik je dolžan vplačati varščino
v višini 10.000,00 EUR na račun Občine
Miren-Kostanjevica
01275-0100014366.
Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena po podpisu pogodbe z
izbranim ponudnikom. Kolikor izbrani ponudnik (najemnik) ne podpiše pogodbe o najemu v roku 15 dni od poziva, se vplačana varščina zadrži, prostori pa se ponudijo v najem
drugemu najugodnejšemu ponudniku.
Ponudniki predložijo ponudbo na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi dokazili, vključno s potrdilom o plačilu varščine v višini
10.000,00 EUR.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani: http://www.miren-kostanjevica.si.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi osebno v vložišču občine, vsak
delovni dan v času uradnih ur, do izteka
razpisnega roka.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Ponudbe se predložijo v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za najem prostorov bivše šole na naslovu Temnica 10«,
najpozneje do 21. 2. 2008, do 12. ure, na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren, Slovenija. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe je do navedenega datuma in
ure mogoče oddati tudi osebno v vložišču
Občine Miren - Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren.
Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega
roka.
8. Postopek po odpiranju ponudb
Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudbe
bodo po poteku razpisnega roka komisijsko
odprte. Nepravočasnih ponudb komisija ne
bo upoštevala. V primeru, da bo komisija pri
pregledu ponudb ugotovila, da ponudba ni
popolna, bo ponudnik pozvan na dopolnitev.
Kolikor ponudnik v postavljenem roku ne
dopolni ponudbe, se ponudba takega ponud
nika zavrže.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
9. Drugi pogoji
Na javni poziv za zbiranje ponudb za
oddajo prostorov v najem se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe.
Ponudba mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
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tacije. Ponudbi morajo biti priložene vse
zahtevane priloge, vključno z dokazilom o
vplačilu varščine.
Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje
določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe
upoštevati, da je potrebno izvesti še zaključna gradbeno obrtniška dela, ki jih morajo
sami izvesti.
Ponudniki morajo zagotoviti oziroma dokazati, da razpolagajo s predvidenim zneskom potrebnim za zaključna gradbeno
obrtniška dela kot je določen v cenitvenem
poročilu, ki je sestavni del razpisen dokumentacije.
Vsa potrebna dodatna vlaganja v nepremičnino oziroma prostore, ki so predmet
najema ter morebitna dela/popravila izven
PGD in PZI dogovorita najemnik in najemodajalec sporazumno ob nastanku predmetnega dogodka, na podlagi katerega se
popravilo ali vlaganje zahteva oziroma po
skupni odločitvi o dodatnih vlaganjih.
Nakup dodatne opreme in materiala, ki
so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi prostorov s strani najemnika
so strošek najemnika in v nobenem primeru
ne bremenijo najemodajalca.
Ponujena mesečna najemnina v nobenem primeru ne bo vključevala dela stroškov vezanih na uporabo prostorov. Vsi ti
stroški (obratovalni stroški, stroški rednega
vzdrževanja, zavarovanje) in nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča, bodo strošek najemnika.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o oddaji v najem. Sestavni del pogodbe bo tudi cenitveno poročilo glede prostorov, ki se oddajajo v najem.
10. Pristojni organi
Pristojni organ za vodenje postopka javnega razpisa je pristojni organ občinske
uprave.
Na podlagi izvedenega javnega razpisa
sprejme sklep o izboru najemnika Komisija.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
11. Prekinitev: občina pridržuje pravico,
da lahko kadarkoli ustavi postopek oddaje
nepremičnine oziroma prostorov v najem
ter sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne dokazljive stroške v postopku javnega razpisa za oddajo nepremičnine v najem po metodi javnega zbiranja
ponudb.
Občina Miren - Kostanjevica
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Javne dražbe

Št. 478-59/2006/34
Ob-1976/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu z
Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
Nepremičnina, parc. št. 1175, travnik v
izmeri 446 m2, vpisana v zk. vl. št. 75 k.o.
Marezige (šifra k.o. 2611), do celote.
Iz potrdila o namenski rabi zemljišča
Mestne občine Koper št. 3501-3174/2007
z dne 29. 8. 2007 izhaja, da se navedeno zemljišče nahaja znotraj ureditvenega
območja za poselitev. Iz potrdila Mestne
občine Koper št. 48-646/2007 z dne 4. 9.
2007 izhaja, da Mestna občina Koper ne
uveljavlja predkupne pravice na predmetnem zemljišču.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje je izklicna cena 70.000,00 EUR, najnižji
znesek višanja je 1000,00 EUR. Davek na
dodano vrednost po stopnji 20% ni vključen
v ceno in ga kupec plača poleg kupnine.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV.
nadstropju, in sicer v sredo 20. 2. 2008, z
začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino, parc. št.
1175, k.o. Marezige, znaša 7.000,00 EUR
in se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba
– Marezige.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe
Ogled predmetov javne dražbe bo potekal dne 15. 2. 2008 od 10. do 12. ure.
Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43, e-pošta:
maja.nikolic@gov.si.
Za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Mi-

nistrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani
http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/.
9. Opozorilo
Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do
sklenitve pravnega posla, postopek javne
dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, v kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe
kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa
lastno izjavo overjeno pri notarju s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) plača kupec.
Nepremičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 11/2008
Ob-1921/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07), Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98, 13/01) in 5.
člena Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter 30. sklepa,
nadaljevanja 20. redne seje Mestnega sveta

Mestne občine Maribor z dne 20. 12. 2007,
Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za Mestno občino Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje sta:
a) Zemljišči, parc. št. 1994/9 v izmeri
77 m2, prip. vl. št. 1082, k.o. Tezno, in parc.
št. 2000/32 v izmeri 8 m2, prip. vl. št. 1059,
k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor.
Po lokacijski informaciji sta zemljišči
opredeljeni kot stavbni.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni zemljišči ovrednotil
na 7.000,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišči parc. št. 1994/9 in parc. št.
2000/32, obe k.o. Tezno, bosta prodani na
javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo
7.000,00 EUR.
b) Zemljišči, parc. št. 1994/8 v izmeri
34 m2, prip. vl. št. 1082, k.o. Tezno, in parc.
št. 2000/31 v izmeri 35 m2, prip. vl. št. 1059,
k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor.
Po lokacijski informaciji je zemljišče
opredeljeno kot stavbno.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 5.700,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišči parc. št. 1994/8 in parc. št.
2000/31, obe k.o. Tezno, bosta prodani na
javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo
5.700,00 EUR.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora najkasneje do 15. 2.
2008 vplačati varščino v višini 30% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri NKBM
d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
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Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v sredo,
20. 2. 2008, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine
na način in v roku, določenem v sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže plačati kupnino, davek na dodano vrednost in
stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne cene.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/22-01-423, 22-01-555 in 22-01-422.
Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-1962/08
Preklic
Občina Ravne na Koroškem preklicuje
objavljene javne razpise v Uradnem listu
RS, št. 1/08, za naslednja prosta delovna
mesta:
– višji svetovalec projektni vodja,
– pripravnik z namenom usposabljanja
za opravljanje državnega izpita iz javne
uprave z univerzitetno izobrazbo gradbene
smeri,
– pripravnik z namenom usposabljanja
za opravljanje državnega izpita iz javne
uprave z univerzitetno izobrazbo upravne
smeri.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-1882/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Oddelku za
razvoj informacijskega sistema:
– podsekretar, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar ali sekretar.
Kandidati za prosto delovno mesto (podsekretar) morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem računalniške, informacijske, elektro ali matematične smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge (podsekretar):
– nadomeščanje vodje oddelka,
– vodenje razvoja in strokovnih nalog na
področju informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev s področja informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– skrb za sistemsko testiranje, vrednotenje in uvajanje novih rešitev s področja
informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– sodelovanje v projektnih skupinah za
strateške projekte IS/IT,
– sodelovanje pri pripravi projektnih nalog in razpisne dokumentacije za strateške
projekte IS/IT.
Ali
– višji svetovalec, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, II ali I.
Kandidati za prosto delovno mesto (višji svetovalec) morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– najmanj UNI ali VS izobrazba računalniške, informacijske, elektro ali matematične
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge (višji svetovalec):
– sodelovanje pri razvoju in strokovnih
nalogah na področju informacijske podpore
zakonodajnemu postopku,
– skrb za sistemsko testiranje, vrednotenje in uvajanje novih rešitev s področja
informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– koordiniranje pomoči uporabnikom s
področja informacijske podpore zakonodajnemu postopku,
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se
štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni
uslužbenec pridobil z opravljanjem del na
delovnem mestu, za katero se zahteva za
eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo
na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer
se upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen 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.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – ORIS« v 8 dneh od dneva
objave na spletni strani Državnega zbora.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom. Za
dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja
Oddelka za organizacijo in kadre, na tel.
01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6-mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor
Ob-1913/08
Mestna občina Ljubljana Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1) ter
10. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Mestna galerija Ljubljana (Uradni list
RS, št. 73/04) prosto delovno mesto
direktorja Javnega zavoda Mestne galerije Ljubljana.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela galerije,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
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– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja galerije
za mandatno obdobje.
Direktor bo po predhodnem mnenju sveta galerije imenovan za mandatno dobo pet
let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o strokovnem poznavanju
področja se šteje seznam referenc s področja dela zavoda, COBISS izpis objavljenih
besedil kandidata in morebitne druge reference.
– Kot dokazilo o sposobnostih organiziranja in vodenja dela še šteje navedbo
referenc kandidata glede organizacije in vodenja dela.
– Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
– Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij,
ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika
ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj
V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem
izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika
na višji ravni.
– Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na
najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega
izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na nižji ravni.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa v
zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001
Ljubljana, s pripisom »Razpis za direktorja
Mestne galerije Ljubljana«.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak
dan od 10. do 12. ure na tel. 01/306-12-90.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Mestna občina Ljubljana
Ob-1915/08
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2 in 33/07)
objavlja Občina Ribnica javno objavo za
uradniško delovno mesto
višji svetovalec/svetovalec za pravne
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj – pravice in obveznosti kandidata bodo določene
glede na uradniški naziv Višji svetovalec III,
kandidat je lahko tudi pripravnik- pravice in
obveznosti bodo določene glede na uradniško delovno mesto svetovalec III, pred-

nost pri izbiri bo imel kandidat, ki izpolnjuje
pogoje za delo v uradniškem nazivu višji
svetovalec III;
– 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,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka in državni izpit iz javne
uprave (za delo v uradniškem nazivu višji
svetovalec III),
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen
pravniški državni izpit.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave
in strokovni izpit iz upravnega postopka). V
primeru zaposlitve pripravnika se bo le-ta
usposabljal za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Dela in naloge:
– vodenje, koordiniranje in nadzor dela
na področju pravnih in premoženjsko pravnih zadev,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– premoženjsko in pravno svetovanje
drugim notranjim organizacijskim enotam
občine,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na prvi in vodenje zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji,
– pripravljanje gradiva za OS in delovna
telesa OS s področja premoženjsko pravnih
zadev,
– priprava pogodb v zvezi z razpolaganjem, pridobivanjem in upravljanjem premoženja,
– priprava in pregled pogodb, ki jih sklepa občina,
– priprava vsebine objav prodaje nepremičnin po izbranih metodah razpolaganja,
– preverjanje skladnosti občinskih predpisov in drugih dokumentov z zakonskimi
določili,
– sodelovanje na sejah OS in sejah njegovih delovnih teles,
– opravljanje del v zvezi s sodnimi postopki občine,
– zastopanje pri geodetskih meritvah,
– priprava in pregled gradiva za odločanje Komisije za razpolaganje, pridobivanje
in upravljanje premoženja,
– opravljanje drugih del podobne zahtevnosti.
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Prijava mora vsebovati:
– 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,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi in strokovnih izpitih,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– 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,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ribnica pridobitev podatkov iz predhodne alinee iz uradne
evidence.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat poleg formalne
izobrazbe pridobil, vključno z navedenima
strokovnima izpitoma.
Pravice in obveznosti izbranega kandidata se bodo določile glede na uradniški
naziv Višji svetovalec III/svetovalec III.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas za čas odsotnosti
javne uslužbenke, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na javno objavo – višji svetovalec/svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
in sicer do vključno 11. 2. 2008. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi v obliki, poslani
na elektronski naslov: obcina@ribnica.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan na tel. 01/837-20-30,
kontaktna oseba Brigita Košmrlj.
Občina Ribnica
Št. 110-26/2008
Ob-1924/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu.
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Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 23/08
Ob-1948/08
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in
51/04-EZ-A) in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS,
št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve objavlja javni natečaj za
direktorja AJPES (m/ž).
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
– imeti mora najmanj deset let delovnih
izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih,
– biti mora strokovnjak na področju dela
javne agencije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
K prijavi mora kandidat priložiti ustrezna
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
zahtevanih pogojev in izjavo, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje AJPES
pridobitev podatkov iz uradne evidence o
izpolnjevanju pogojev iz pete alineje. Prijava
naj vsebuje tudi kratek življenjepis in vizijo
razvoja AJPES.
Kandidat vloži prijavo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za direktorja
AJPES« na naslov: AJPES, Tržaška cesta
16, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 15 dni
od dneva objave v dnevnem časopisu. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
SPKSN.tajnistvo@ajpes.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Dodatne informacije v zvezi z javnim natečajem lahko kandidati dobijo pri vodji Službe za pravne, kadrovske in splošne naloge
AJPES, tel. 01/47-74-161.
Na predlog Sveta AJPES bo izbranega
kandidata za direktorja AJPES imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
Izbranemu kandidatu bo po imenovanju
izdana in vročena odločba o imenovanju,
neizbrani kandidati pa bodo o izbiri pisno
obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja
izbranega kandidata.
Svet Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve
Ob-1959/08
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 (Uradni list 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 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.
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.
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 osem 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-1960/08
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 (Uradni list 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 več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
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– 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 osem 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-1961/08
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 urad
niškem 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 (Uradni list 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.
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,
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– 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 projektni vodja«, na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, v roku osem 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
Su-V-6/08-2
Ob-1977/08
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za štiri uradniška delovna mesta, ki se izvajajo v dveh nazivih:
– svetovalec Ustavnega sodišča I za
področje upravnega prava,
– svetovalec Ustavnega sodišča II za
področje upravnega prava,
– svetovalec Ustavnega sodišča I za
področje državne ureditve, lokalne samouprave, referenduma in volitev in
– svetovalec Ustavnega sodišča II za
področje državne ureditve, lokalne samouprave, referenduma in volitev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča I:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. zasedbo delovnega mesta svetovalec
Ustavnega sodišča II:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– nižji nivo znanja svetovnega jezika,
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– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Nižji nivo znanja svetovnega jezika pomeni bralno sposobnost razumevanja besedil.
Pogoja iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih
izkušenj na pravniških delih;
II. Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I in svetovalca Ustavnega sodišča II:
1. Svetovalec Ustavnega sodišča I oprav
lja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II
opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– poročanje na senatih v zadevah ustavnih pritožb,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja
pogojev za zasedbo delovnega mesta, na
katerega se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje
za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti (v primeru, da je
kandidat pridobil magisterij pravnih znanosti
v tujini, mora priložiti tudi dokazilo, da je
v tujini podeljeni naslov enakovreden slovenskemu znanstvenemu naslovu magister
znanosti),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na pravniških delih,
– potrdilo ali spričevalo ustrezne javne
ali zasebne šole oziroma posebno potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o
uspešno opravljenem preizkusu znanja svetovnega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (potrdilo ne sme
biti starejše od dneva uradne objave tega
javnega natečaja),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ga izda pristojno Okrajno sodišče (potrdilo se ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj vložijo v roku 30 dni od objave javnega
natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. Ustavno sodišče izvaja javni natečaj
v skladu s Pravilnikom o postopku javnega natečaja in merilih presoje izpolnjevanja
natečajnih pogojev št. Su-186/06-3 z dne
13. 11. 2006, ki je objavljen na spletni strani
Ustavnega sodišča, v tiskani obliki pa je na
voljo v glavni pisarni Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče v natečajnem postopku
kandidatov ne pozove k dopolnitvi vlog in
ne pridobiva podatkov iz uradnih evidenc.
Zato bodo v izbirni postopek uvrščeni le tisti
kandidati, ki bodo na podlagi predloženih
dokazil, zahtevanih v objavi javnega natečaja, izkazali izpolnjevanje natečajnih pogojev
na dan vložitve prijave.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec US I za področje upravnega
prava« oziroma »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec US II za področje upravnega prava« oziroma »ne odpiraj javni natečaj – svetovalec US I za področje državne
ureditve« oziroma »ne odpiraj javni natečaj
– svetovalec US II za področje državne ureditve«.
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku
izdan in vročen sklep.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Ob-1987/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za delovno mesto

pripravnik - svetovalec v Oddelku za
pripravo in izvedbo sej DZ ter delovnih
teles za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– VS ali UNI izobrazba pravne ali druge
družboslovne smeri,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge:
– spremljanje in proučevanje zadev EU,
predlogov zakonov in drugih aktov,
– pomoč pri pripravi poročil delovnega
telesa za sejo DZ,
– sodelovanje na seji delovnega telesa
in DZ,
– pomoč pri pripravi elaboratov, analiz,
informacij in drugih gradiv za potrebe delovnega telesa,
– spremljanje aktualnih vprašanj, ki so
povezana s področjem delovnega telesa,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega.
Prijava naj vsebuje kratek življenjepis z
navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati
pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
4. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih pogojev, se po 20. členu Pravilnika o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne
16. 6. 2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi prilogami na naslov: Državni
zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom
»Prijava na JN – Pripravnik« v 8 dneh od
dneva objave na spletni strani Državnega
zbora. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ook@dz-rs.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal,
vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na
tel. 01/478-94-66.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Z izbranim kandidatom se bo
sklenilo delovno razmerje za določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih
Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor
Ob-1988/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB3)
Državni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I v Sektorju za
izvajanje dejavnosti DZ.
Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– VS ali UNI izobrazba družboslovne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
(svetovalec III) oziroma 3 leta in 7 mesecev
(svetovalec II) oziroma 6 let in 7 mesecev
(svetovalec I),
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje osnov računalništva,
– višji nivo znanja enega svetovnega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge:
– opravljanje zahtevnejših organizacijskih nalog,
– priprava gradiv za sejo zbora (sklic
seje, terminski in okvirni terminski program,
časovni potek seje zbora),

– priprava in vodenje evidence o porabi
časa za obravnavo posameznih zadev na
seji zbora,
– priprava scenarija poteka seje,
– priprava sprejetih sklepov DZ in pošiljanje sklepov s prilogami predlagatelju oziroma drugim organom in organizacijam,
– vodenje in oblikovanje raznih datotek
za delo z gradivi in dokumenti v bazah podatkov,
– vodenje evidenc obravnavanih oziroma sprejetih zadev na seji DZ,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil
z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranemu kandidatu se bo preverjalo
tudi, ali ima opravljen 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.
Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in
veščin, hkrati pa mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
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2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in
nalog ter trajanje, 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 Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke uradne evidence,
5. izjavo o višjem nivoju znanja svetovnega jezika.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se po 20. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike
Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6.
2005), ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z zahtevanimi prilogami na naslov: Državni zbor,
p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava
na JN – Svetovalec« v 8 dneh od dneva objave na spletni strani Državnega zbora. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: ook@dz-rs.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Za dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja
Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre, na tel. 01/478-94-66.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Z izbranim kandidatom se bo sklenilo delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in z največ 6 mesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Državni zbor
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Druge objave
Ob-1880/08
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 priložena obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Andrej Kavčič, z dnem 1. 1. 2008.
Pisarna: Barjanska cesta 3, 1000 Ljub
ljana.
Karmen Rebesco, z dnem 1. 1. 2008.
Pisarna: Legatova 2D, 1000 Ljubljana.
Špela Bauman, z dnem 8. 1. 2008.
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper,
pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu.
Mag. Tina Podgornik, z dnem 8. 1.
2008.
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper,
pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu.
Bojana Brataševec, z dnem 8. 1. 2008.
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper,
pri odvetniku mag. Gregorju Velkaverhu.
Danijela Cvijanović, z dnem 8. 1. 2008.
Pisarna: Tolminskih puntarjev 4, 5000
Nova Gorica, pri odvetniku Emilu Mozetiču.
Martina Pajenk, z dnem 8. 1. 2008.
Pisarna: Partizanska cesta 16, 2000 Maribor.
II. Preselitve:
Tamara Avsec, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 1. 1. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Poljanska
cesta 22c, 1000 Ljubljana.
Vinko Šimc, odvetnik iz Ljubljane, z dnem
1. 1. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Poljanska cesta 22c,
1000 Ljubljana.
III. Odvetniške družbe
Odvetniška pisarna Csipö in Kozamernik
o.p., d.n.o. s sedežem na naslovu Cesta
Staneta Žagarja 27, Kranj prične s poslovanjem z dne 1. 1. 2008.
Odvetnika Dušana Csipöja in odvetnico
Anko Kozamernik vodimo od 1. 1. 2008 dalje v seznamu odvetnikov – družbenikov v
Odvetniški pisarni Csipö in Kozamernik o.p.,
d.n.o. s sedežem na naslovu Cesta Staneta
Žagarja 27, Kranj.
IV. Odvetnik Damijan Pavlin z dnem
31. 12. 2007 izstopi iz Odvetniške družbe
Pavlin, Ošabnik, Klofutar in partnerji o.p.,
d.n.o.
Odvetnik Damijan Pavlin z dnem 1. 1.
2008 nadaljuje odvetniško dejavnost kot
samostojni odvetnik na naslovu: Stritarjeva
ulica 7, 4000 Kranj.
Odvetnik Aleksander Tušek, z dnem
31. 12. 2007 preneha opravljati odvetništvo
kot samostojni odvetnik in se z dnem 1. 1.
2008 zaposli pri odvetniku Andreju Kacu,
Partizanska 11/I, 2000 Maribor ter prične
z opravljanjem odvetništva kot odvetnik pri
odvetniku.

Odvetniku Janiju Soršaku z dnem 22. 11.
2007 miruje opravljanje odvetniškega poklica.
Za začasnega prevzemnika pisarne Janija Soršaka je določen odvetnik Andrej Simonič iz Ljubljane, Poljanski nasip 8.
Odvetnik Rihard Braniselj z dnem 1. 1.
2008 preneha delovno razmerje pri odvetniku Miranu Škrinjarju.
Odvetnik Rihard Braniselj z dnem 1. 1.
2008 prične s samostojnim odvetništvom na
istem naslovu: Kazarje 10, 6230 Postojna.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 30/08
Ob-1885/08
Upravna enota Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
objavlja
javni poziv
za uvrstitev med izvajalce za opravljanje
posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 90. členu Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 in 14/05 v
povezavi z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
ZGO-1B, Ur. l. RS, št. 127/07)
1. Predmet razpisa je opravljanje strokovnih del, ki jih določa 95. člen Zakona
o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 in
14/05 v povezavi z Zakonom o spremembah
in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov
ZGO-1B, Ur. l. RS, št. 127/07) na naslednjih
strokovnih področjih:
– na področju gradbenih konstrukcij in
drugih gradbenih del,
– na področju električnih instalacij in električne opreme,
– na področju strojnih instalacij in strojne
opreme,
– na področju varstva okolja (varstvo
voda, tal, zraka in varstva pred hrupom),
– na področju varstva zdravja ljudi,
– na področju varstva pred požarom.
2. Izbrani izvajalci bodo strokovna dela
na teh področjih opravljali kot člani komisije
na tehničnih pregledih zgrajenih objektov, ki
jo bo na podlagi 90. člena Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 in 14/05 v povezavi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov ZGO-1B,
Ur. l. RS, št. 127/07) imenoval Oddelek za
okolje in prostor Upravne enote Pesnica.
3. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranja in z njim
povezanega tehničnega svetovanja ali druge ustrezne dejavnosti projektiranja in z njim
povezanega tehničnega svetovanja ali druge ustrezne dejavnosti in katerih strokovni
sodelavci izpolnjujejo pogoje.
4. Kriterij za ugotavljanje usposobljenosti
in primernosti izvajalcev so:
– izpolnjevanje pogojev za opravljanje
dejavnosti,
– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih strokovnih sodelavcev
z ustreznimi dokazili,
– cenik storitev (bruto ura), plačilni pogoji
za posamezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih ponudniku nudi naročnik,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in izdaja strokovnega mnenja o ustreznosti izvedenih del.
5. Rok za oddajo pisne prijave in dokumentacije z dokazili o usposobljenosti je
15 dni od dneva objave poziva v Uradnem
listu RS.
6. Prijave morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z navedbo »za javni poziv« na naslov:
RS Upravna enota Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
7. Ponudniki bodo o uvrstitvi obveščeni v
15 dneh po opravljeni uvrstitvi.
Upravna enota Pesnica
Št. 478-230/2007
Ob-1884/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo
št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05),
78. člena Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), ter
sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina
z dne 13. 12. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ajdovščina, 5270
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so tri parcele, in sicer
parc. št. 724/5 v izmeri 1530 m2, parc. št.
737/1 v izmeri 663 m2, obe vl. št. 191, k.o.
Gojače in parc. št. 738/14 v izmeri 109 m2,
vl. št. 482, k.o. Gojače. Skladno z LN POC
Gojače (Ur. l. RS, št. 35/06) tvorijo sestavni
del gradbene parcele št. 25, ki pa je zazidljiva le ob pogojih ustanove za varstvo arheoloških območij.
Teren zemljišča je nižji za do 4 m od
okoliškega nivoja, kar lahko pomeni dodatne
stroške izgradnje, kar je pri cenitvi zemljišča
upošteval tudi sodni cenilec.
Prodajajo se vse tri parcele skupaj najmanj za ponudbeno ceno 56.000,00 €. Kupec je dolžan plačati tudi DDV v višini 20%
od ponudbene cene ter strošek izdelave sodne cenitve v višini 308,94 €.
3. Vrsta pravnega posla: z izbranim interesentom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
4. Varščina: ponudniki morajo v roku
za oddajo ponudbe za javno zbiranje ponudb plačati varščino v višini 6.000,00 EUR
na podračun EZR Občine Ajdovščina št.
01201-0100014597, odprt pri Upravi RS za
javna plačila. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v
roku 8 dni od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma
izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
5. Oblika in pogoji, pod katerimi mora zainteresirani kupec predložiti ponudbo
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Ponudba mora biti podana v pisni obliki v
zapečateni ovojnici in mora vsebovati:
– predmet nakupa;
– ponudbeno ceno (brez DDV);
– dokument iz katerega bo razvidna
glavna dejavnost, ki ne sme biti starejši od
30 dni;
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma izpis iz poslovnega registra
Slovenije za samostojne podjetnike,
– potrdilo o vplačani varščini,
– številko transakcijskega računa ponud
nika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe;
– izjavo, da se strinja in sprejema vse
pogoje iz tega razpisa.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da v primeru več najugodnejših ponudb, vse
najugodnejše ponudnike pozove k oddaji
ponovne ponudbe.
6. Način in rok plačila: izbrani ponudnik
mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po prejetem obvestilu, da
je najugodnejši ponudnik in plačati celotno
kupnino za zemljišča vključno z davkom na
dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve
računa. Plačilo kupnine v roku, ki je naveden, je bistvena sestavina pogodbe.
7. Rok za oddajo ponudbe: pisne ponudbe morajo ponudniki v zaprti in zapečateni
ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v POC
Gojače«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se
bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 19. 2. 2008 do 10.
ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb
bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
8. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Obveznost Občine Ajdovščina, da
sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi
najugodnejše pogoje, je izključena.
Občina Ajdovščina si pridržuje pravico,
da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
d) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 29. 2. 2008.
e) Za sestavo pogodbe in zemljiško
knjižni predlog poskrbi Občina Ajdovščina.
Ostala določila, pomembna za ureditev odnosov med prodajalcem in kupcem, se opredelijo v pogodbi.
f) Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek
11. 2. 2008 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina
ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba
Sonja Lovrekovič, na tel. 05/365-91-14, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina

Št. 430-8/2008
Ob-1949/08
Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postojna
na podlagi Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 69/03 in 18/04), v skladu z Zakonom o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list RS, št. 87/02,
18/07 in Skl.US: U-I-70/04-18) objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
gradnjo nadomestnega vrtca v Postojni
1. Predmet javnega zbiranja ponudb:
ustanovitev stavbne pravice na delu nepremičnin s parc. št. 3252/0 v izmeri 2253 m2
stavbe in 610 m2 dvorišča in s parc. št.
2898/1 v izmeri 8996 m2 travnika, vpisanih
v zemljiškoknjižnem vložku št. 2113, k.o.
Postojna.
2. Namen javnega zbiranja ponudb
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo
nadomestnega vrtca z 22 oddelki za dobo
15 let.
Občina Postojna (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu
ponudniku (v nadaljevanju: prevzemnik), ki
bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom, do decembra
2008 izvedel I. fazo in do oktobra 2009 II.
fazo izgradnje novega vrtca z neto površino
2775 m2 v skladu s pogoji javne objave in
razpisne dokumentacije.
3. Stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik
Prevzemnik bo moral razpisovalcu za
ustanovitev predmetne stavbne pravice v
30 dneh po podpisu pogodbe plačati nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice za
obdobje 15 let, kar znaša 46,74 EUR na m2
neto tlorisne površine objekta, ob predpostavki, da se plača v enkratnem znesku.
Prevzemnika nadomestila iz prejšnjega
odstavka bremenijo tudi DDV, takse in vsi
ostali stroški v zvezi s pridobitvijo projektne,
upravne in tehnične dokumentacije, ki so
vezani na gradnjo predmetnega objekta.
4. Informacije in razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo
oziroma osebno prevzamejo na sedežu
razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro,
ali na zgoraj navedeni naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek lahko pošljejo po pošti, faksu
05/72-80-780, ali ga posredujejo po tel.
05/72-80-784 oziroma po elektronski pošti:
bostjan.udovic@postojna.si.
5. Oblika in pogoji oddaje ponudb
Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije, tako
da izpolnijo ponudbo in priložijo zahtevana
dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter
parafiran vzorec pogodbe kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je
potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo, projektno nalogo in tehnične pogoje.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost
ponudbe najmanj do 31. 8. 2008.
6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov razpisovalca Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, do
vključno 15. 2. 2008 do 12. ure. Ovojnice
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morajo biti zapečatene in vidno označene z
navedbo »Ne odpiraj – ponudba« s pripisom
»Stavbna pravica za gradnjo vrtca«.
Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
7. Drugi pogoji
Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja
ponudb ustavi. Ponudnik nima pravice do
povračila stroškov.
Kolikor bo komisija ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice razpisovalec lahko
dogovoril boljše pogoje, bodo s ponudniki
izvedena pogajanja.
Pred sklenitvijo pogodbe mora ustanovitev stavbne pravice potrditi Občinski svet
Občine Postojna.
Razpisovalec ni zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem.
Merila za izbor bodo navedena v razpisni
dokumentaciji.
Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo pri kontaktnih osebah razpisovalca
Boštjan Udovič, tel. 05/72-80-784 ali Brigita
Kidrič, tel. 05/72-80-753.
Občina Postojna
Št. 478-0-0072/2007-203
Ob-1958/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 84/07 in 94/07) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št.
032-0-0014/2007-107 z dne 28. 11. 2007,
Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javnega zbiranja ponudb
je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Predmet prodaje je poslovni objekt
Merilno regulacijska postaja Kotlje, ki se lahko uporablja izključno in samo v ta namen
ter zemljišča parc. št. 63/2, parc. št. 63/3 in
parc. št. 65/3, vse k.o. Kotlje. Zemljišča in
objekt skupaj predstavljajo gradbeno parcelo in se prodajajo kot celota.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, je prodaja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
Ravne na Koroškem, transakcijski račun št.
01303-0100009987.
5. Informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko
interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in
četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15.
ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11.
do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure
in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel.
02/82-16-015.
6. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o plačani 10% varščini ter natančno
navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu po
godbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleni-
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ti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo, cenitev).
7. Navedeno nepremičnino prodaja Občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je
nepremičnina dana v najem za nedoločen
čas, ima najemnik pod enakimi pogoji kot
izbrani ponudnik, predkupno pravico.
8. Izhodiščna cena za nepremičnino je
44.294,63 €. Kupnino je potrebno plačati
v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne
na Koroškem.
9. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup
MRP Kotlje – ne odpiraj«.
11. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb.
12. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo
za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi
postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati
odškodnine.
13. Kontaktna oseba prodajalca: svetovalka za urejanje stavnih zemljišč Irena
Došen.
14. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru.
15. Javno odpiranje ponudb bo dne
20. 2. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 322-53/2008
Ob-1983/08
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01,
29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06) ter
Sklepa župana št. 322-53/2008 z dne 16. 1.
2008, Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper objavlja
javni natečaj
za izbiro turističnega spominka Mestne
občine Koper za leto 2008
1. Predmet javnega natečaja je izbor turističnega spominka Mestne občine Koper
za leto 2008.
2. Pogoji in merila
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe. Vsak prijavitelj lahko
sodeluje z večjim številom izdelkov (spominkov), za vsak natečajni predlog mora
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posebej dostaviti vso dokumentacijo, ki je
navedena v besedilu dokumentacije javnega natečaja.
Na natečaju lahko sodelujejo samo izdelki (spominki), ki prepoznavno in izvirno
predstavljajo:
– Mestno občino Koper, mesto, zaledje,
– kulturno in naravno dediščino,
– tradicijo in sodobno ustvarjalnost,
– turistično dejavnost,
– so v fazi dokončanega izdelka,
– so prvič javno predstavljeni.
Prispele izdelke (spominke) bo ocenjevala petčlanska strokovna ocenjevalna komisija v skladu z naslednjimi merili:
– etnološka vrednost izdelka (0–40
točk),
– uporabnost izdelka, cena in možnost
trženja izdelka (0–30 točk),
– estetska in promocijska vrednost izdelka (0–10 točk),
– izvirnost izdelka (0–10 točk),
– celovitost izdelka (0–10 točk).
Vsak prijavljen izdelek lahko doseže maksimalno število 100 točk.
Strokovna ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva ves prispeli material:
skice, tekstovne obrazložitve, fotografije
in končne izdelke. Administrativne in ostale postopke vezane na sprejem prijav vodi
koordinator javnega natečaja imenovan s
strani župana.
Ocenjevanje prijavljenih izdelkov bo anonimno.
3. Nagrade in njihove vrednosti
Trije izdelki (spominki), ki jih bo strokovna ocenjevalna komisija najbolje ocenila in
ki bodo dosegli več kot 80% točk, bodo s
strani Mestne občine Koper odkupljeni za
promocijske namene:
– izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila največje število točk,
bo v ustreznih količinah od Mestne občine
Koper odkupljen v višini do 1.500 EUR (z
DDV),
– izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila drugo največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne občine Koper odkupljen v višini do
1000 EUR (z DDV),
– izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila tretje največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne
občine Koper odkupljen v višini do 500 EUR
(z DDV).
Strokovna komisija praviloma podeli tri
nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridružuje pravico, da podeli več nagrad iste
stopnje, če je število doseženih točk enako pri več izdelkih (spominkih). Komisija si
pridružuje pravico, da ne podeli nobene izmed nagrad, kolikor oceni, da nihče izmed
prijavljenih izdelkov ne dosega primernega
standarda.
Strokovna komisija bo zmagovalnemu
izdelku (spominku) podelila naziv »Turistični spominek Mestne občine Koper za leto
2008«, ki se ga kot takega lahko tudi ustrezno označi.
4. Rok In način oddaje prijav
Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del dokumentacije. Prijava mora vsebovati
dokončan izdelek (spominek), 2 fotografiji
izdelka, izpolnjen prijavni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki, vsebinsko obrazložitev
in priloge ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu.
Skupaj s prijavo mora prijavitelj oddati ustrezno embaliran in označen izdelek.

Vsaka prijava mora poleg izdelka (spominka), vsebovati dve notranji zaprti ovojnici, označeni s številkama 1 in 2, le tako bo
zagotovljena anonimnost ocenjevanja.
Vsebina ovojnice pod št. 1, mora vsebovati naslednje pravilno izpolnjene in podpisane obrazce:
v obrazec prijava,
v obrazec izjava o avtorstvu.
Vsebina ovojnice št. 2, mora vsebovati
vsebinsko obrazložitev izdelka.
Ovojnica št. 2, bo skupaj z izdelkom in
dodeljeno šifro predana strokovni ocenjevalni komisiji.
Na ovojnicah ali embalaži, ne sme biti
nobenih vidnih oznak identitete prijavitelja,
prav tako njegova identiteta ne sme biti razvidna iz vsebine ovojnice (razen kjer je to
zahtevano – obrazci).
Prijavitelji morajo svoje prijave vključno
z izdelkom (spominkom) oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do 21. aprila 2008 na naslov: Mestna občina Koper
(Turistična organizacija Koper), Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje
desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oziroma v ustrezni embalaži, z oznako
»Ne odpiraj – Anonimni javni natečaj – Spominek MOK 2008«. Na ovojnici oziroma embalaži ne sme biti nobenih oznak, na podlagi
katerih bi koordinator javnega natečaja lahko razbral identiteto ponudnika. Vsaka prijava na javni natečaj bo obravnavana skozi
dodeljeno šifro.
Ovojnice, na katerih bo razvidna identiteta prijavitelja, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da
prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega
natečaja.
5. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega natečaja
Vse ovojnice, označene s št. 1 in dodeljeno šifro, bodo do odločitve strokovne
ocenjevalne komisije shranjene pri koordinatorju javnega natečaja. Koordinator oddaje javnega natečaja, ki ni član strokovne
ocenjevalne komisije, bo na podlagi poročila
strokovne komisije o ocenjevanju odprl kuverte, označene s številko 1. Po odločitvi
strokovne ocenjevalne komisije bo Mestna
občina Koper obvestila o izbiri vse prijavitelje, in sicer najkasneje 30. dan po sprejemu
odločitve. Odpiranje prijav ne bo javno.
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna,
hkrati z razstavo vseh prijavljenih spominkov
na natečaj. Na razstavo bodo uvrščeni le izdelki prijaviteljev, ki jih bodo prijavitelji oddali
pod pogoji anonimnega javnega natečaja.
Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni
tudi na spletni strani www.koper.si.
Po zaključenem postopku anonimnega
javnega natečaja in opravljeni razstavi bo
naročnik prijaviteljem na njihovo izrecno željo vrnil vzorce predloženih izdelkov, sam pa
ohranil kopije oziroma fotografije le-teh. Nagrajeni spominki ostanejo v arhivu Mestne
občine Koper.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da nagrajenega spominka ne odkupi,
če se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje vseh pogojev iz natečaja oziroma je
pri prijavi posredoval neresnične podatke.
Mestna občina Koper s podelitvijo nagrad
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spominkom ne odkupuje avtorskih pravic
nad izdelki.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo dokumentacijo: dokumentacija in prijavnica je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na
spletni strani Mestne občine Koper, www.
koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije
dobite na Turistični organizaciji Koper, tel.
05/66-46-217.
Mestna občina Koper
Št. 308/1-2007-3
Ob-1954/08
Krajevna Skupnost Boršt na podlagi
21. člena Zakona o stvarnem premoženju
(Uradni list RS, št. 14/00), Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2008
(Uradni list RS, št. 125/07), Sklepa župana
Mestne občine Koper o sprejetju posameznega programa prodaje nepremičnin št.
478-114/2007 z dne 25. 1. 2008, ter sklepa
sveta KS Boršt št. S00011-40/07-JM z dne
30. 11. 2007, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti
Krajevne skupnosti Boršt
1. Predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt (stara šola) v Borštu, št. 26,
na parc. št. 3065, k.o. Boršt, in sicer stavbišče v izmeri 1710 m2 in njiva v izmeri
662 m2, za izklicno ceno 174.632 EUR.
2. Izklicna cena je izračunana na dan
25. 1. 2008 in bo revalorizirana na dan
sklenitve pogodbe.
3. V ceno ni vračunan 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec.
4. Nepremičnina se proda po načelu videno – kupljeno.
5. Rok plačila kupnine: najkasneje v
8 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v
8 dneh po izdaji računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si KS Boršt
obdrži vplačano varščino.
6. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiško-knjižnega dovolila, ki ga
izda prodajalec najkasneje v roku 10 dni po
plačilu celotne kupnine.
7. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov
Boršt 28, 6273 Marezige, z oznako »Šola
Boršt – za javni razpis št 308-1/2008-2«,
s pripisom »Ne odpiraj«, najkasneje do
vključno 16. 2. 2008 do 14. ure. Na ovojnici mora bi naveden naziv oziroma ime ponudnika. Prepozne ponudbe bodo neodprte
vrnjene ponudnikom.
8. Ponudniki morajo za resnost ponudbe vplačat varščino v višini 10% od izhodiščne cene nepremičnine. Varščina se
nakaže na podračun KS Boršt pri Upravi
RS za javna plačila (UJP) – Urad Koper
številka: 01250-6450807933, obvezni sklic
na številko 308/1-2008. Varščina mora biti
vplačana do petka, 15. 2. 2008 do 12. ure.
Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine.

9. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
a) višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne,
b) dokazilo o plačani varščini in številko
transakcijskega računa za vračilo varščine
in naziv banke,
c) fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra in ID
št. za DDV za pravne osebe,
d) pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
e) program dejavnosti, ki naj bi se odvijale v prenovljenem objektu,
f) časovno opredeljen program prenove
obstoječega objekta, ki mora predvideti pričetek osnovnih sanacijskih posegov, ki naj
preprečijo propadanje objekta v roku 1 leta
od podpisa pogodbe o prodaji.
10. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse naštete elemente iz prejšnjega člena.
11. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe po preteku tega
roka se plačana varščina ne vrne.
12. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska. Izbran
bo ponudnik, ki bo ob najvišji ceni za nepremičnino ponudil najbolj primeren program dejavnosti. KS Boršt daje prednost
razvoju stanovanjskih, športno rekreativnih
in turističnih dejavnosti.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu, in sicer v
roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
14. Prodajalec si pridržuje pravico, da
lahko brez kakršnekoli odškodnine kadarkoli prekine začeti postopek prodaje, ne da
bi za to navedel razloge.
15. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli
drugim ponudnikom, je izključena. Ponudnikom se ne priznavajo nikakršni stroški v
zvezi s pripravo ponudbe.
16. Stroške sklenitve pogodbe, 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško
knjigo plača kupec zemljišča.
17. Mestna občna Koper obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnine in brezplačno služnost za potrebe
izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske
pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
18. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
19. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 14/07).
20. Javno odpiranje ponudb bo dne
18. 2. 2008 ob 13. uri v sejni sobi MOK,
Verdijeva 10, pritličje.
21. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo po predhodnem dogovoru pri tajniku KS Boršt v času uradnih
ur ob sredah od 17.20 do 19. ure ali na tel.
031/331-183 in 041/758-422.
Krajevna skupnost Boršt
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Obvestila o vlogah
za priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Ob-1927/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena Pravilnika o postopkih za priznavanje
označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja
OBVESTILO
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za Vipavsko panceto
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana je
dne 27. 11. 2007 prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za
VIPAVSKO PANCETO.
Vloga, ki jo je vložil GIZ Vipavske mesnine, Panovška 1, 5000 Nova Gorica, se
vodi pod št. 324-546/2005 in je javnosti ter
vsem zainteresiranim 21 dni po objavi tega
obvestila na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana (po predhodni najavi na
tel. 478-93-07).
Z dnem objave prične teči 21-dnevni rok za
nacionalni ugovor oziroma pripombe na vlogo
za Vipavsko panceto. Pisni ugovori oziroma
pripombe se lahko v tem času oddajo na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ob-1928/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi drugega odstavka 9.
člena Pravilnika o postopkih za priznavanje
označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 76/03, 18/04 in
47/05) objavlja
OBVESTILO
o prejeti vlogi za priznanje geografske
označbe za Domačo vipavsko salamo
Dne 27. 11. 2007 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana prejelo popolno vlogo za
priznanje geografske označbe za
DOMAČO VIPAVSKO SALAMO.
Vloga, ki jo je vložil GIZ Vipavske mesnine, Panovška 1, 5000 Nova Gorica, se
vodi pod št. 324-548/2005 in je javnosti ter
vsem zainteresiranim 21 dni po objavi tega
obvestila na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana (po predhodni najavi na
tel. 478-93-07).
Z dnem objave prične teči 21-dnevni rok
za nacionalni ugovor oziroma pripombe na
vlogo za Domačo vipavsko salamo. Pisni
ugovori oziroma pripombe se lahko v tem
času oddajo na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Evidence sindikatov
Št. 101-25/2007-2
Ob-670/08
Upravna enota Celje sprejme v hrambo
statut SINCE07-Centra za socialno delo
Celje, in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 241.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta
sindikata, postane SINCE07-Centra za socialno delo Celje pravna oseba.
Za identifikacijo se določi matična številka 1228960.
Št. 101-7/2007
Ob-35834/07
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije Centra za socialno delo
Škofja Loka, Novi svet 22, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne 15. 7. 1996 pod
zap. št. 54, se spremenijo tako, da se zaradi
izstopa iz Sindikata zdravstva in socialnega
varstva ter včlanitve v novoustanovljeni sindikat SINCE 07 preimenujejo v naziv: SINCE 07 Sindikat centrov za socialno delo,
Sindikat centra za socialno delo Škofja
Loka, s sedežem v Škofji Loki, Partizanska c. 1d. Spremembe so bile sprejete na
izrednem občnem zboru sindikata dne 11.
julija 2007.
Novosprejeta Pravila za delovanje sindikata v zavodu in izvleček zapisnika izrednega občnega zbora sindikata z dne 11. 7.
2007 sta v hrambi pri Upravni enoti Škofja
Loka.
Št. 101-56/2007-2
Ob-35836/07
Pravila sindikata družbe Casino Maribor,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 9. 10. 1997, pod
zaporedno številko 6, so bila spremenjena in
sprejeta na zboru sindikata dne 28. 11. 2007
in odslej nosijo naziv: Pravila o organiziranju
in delovanju sindikalne skupine Casino d.d.,
Maribor, ko je bilo spremenjeno in sprejeto

tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
delavcev gostinstva in turizma Slovenije,
Sindikalna skupina Casino d.d., Maribor,
skrajšano: SGiT, Sindikat Casino Maribor,
s sedežem sindikata v Mariboru, Glavni
trg 1.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 52, z dne 27. 12. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-10/2007
Ob-36598/07
Statut sindikata Neodvisni sindikat Slovenije, podružnica Konjiška konfekcija
Slovenske Konjice, s sedežem Tovarniška 5, Slovenske Konjice, vpisan v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Slovenske Konjice, pod zaporedno številko
56, se z dnem izdaje te odločbe izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-82/2007-6
Ob-36609/07
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata podjetja Teol d.d., Tovarniška 48,
Ljubljana, ki se hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, Proletarska
cesta 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 9, se z
dnem 7. 12. 2007 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-85/2007-4
Ob-36611/07
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata podjetja Sap Servo d.o.o., Središka
ulica 4, Ljubljana, ki se hrani pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste - Polje,
Proletarska cesta 1, Ljubljana in je vpisan v
evidenci statutov pod zaporedno številko 81,
se z dnem 7. 12. 2007 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-143/2007-9
Ob-1886/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
17. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije s strani družbe GEN energija, d.o.o.,
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN energija), izdal odločbo, v kateri
je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašeni koncentraciji družb GEN energija, Termoelektrarna
Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18,
8280 Brestanica (v nadaljevanju: TEB), in
Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode (v nadaljevanju: SEL), ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Družba GEN energija je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije od družbe
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. pridobila večinski lastniški delež v družbah TEB
in SEL, s tem pa tudi neposreden nadzor
nad omenjenima družbama.
Prenos družb TEB in SEL na družbo
GEN energija omogoča vzpostavitev drugega, konkurenčnega energetskega stebra,
kar pomeni, da obravnavana koncentracija
ne bo imela za posledico ustvarjanja ali krepitve prevladujočega položaja, zaradi katerega bi bila učinkovita konkurenca na upoštevnem trgu proizvodnje električne energije
in njene prodaje na debelo izločena ali bistveno zmanjšana.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-176/2007-5
Ob-1910/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
23. 1. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 99/04 in 40/07; ZPOmK) odločil,
da je koncentracija družb Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza San Carlo, 156, Torino,
Italija in Cassa di Risparmio di Firenze
S.p.A., Via Maurizio Bufalini 6, Firenze,
Italija, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.

Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
izključnega nadzora družbe Intesa Sanpaolo S.p.A. v družbi Cassa di Risparmio di
Firenze S.p.A. na podlagi pogodbe o zamenjavi delnic, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva sektor zavarovalništva, ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-175/2007-6
Ob-1931/08
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 15. 1. 2008, izdal odločbo s katero je v skladu z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 64/07, uradno prečiščeno besedilo,
ZPOmK-UPB2; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Batagel & Co., trgovina, organizacijski inženiring in posredovanje, d.o.o., Postojna,
Reška cesta 007, 6230 Postojna in Javor
Pivka lesna industrija d.d., Kolodvorska
cesta 009a, 6257 Pivka, ni podrejena določbam ZPOmK.
Družba Batagel & Co., trgovina, organizacijski inženiring in posredovanje, d.o.o.,
Postojna, Reška cesta 007, 6230 Postojna,
je dne 19. 12. 2007 objavila v časniku Dnevnik prevzemno ponudbo, s katero je nameravala pridobiti izključni nadzor v ciljni družbi
Javor Pivka lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 009a, 6257 Pivka, z nakupom
delnic ciljne družbe. V navedenem primeru
gre za koncentracijo v smislu druge alineje
drugega odstavka 11. člena ZPOmK, ki jo
je bilo potrebno priglasiti v skladu z drugim
odstavkom 12. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
priglašena koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1887/08
Medij: TV 3.
Izdajatelj: Prva TV Televizijska dejavnost
d.o.o.
Sedež: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.
Zvrst medija: televizijski program.
Lastniki z najmanj 5% deležem v premoženju izdajatelja:
– MTG BROADCASTING AB, SE-103
Stockholm, Skeppsbron 18, Box 2094 –
100%.
Uprava: zakoniti zastopnik Mart Luik.
Ob-1888/08
Javno glasilo: Televizija TELEVAL.
Ime medija: Televizija TELEVAL, Nikova
ulica 9, 2230 Lenart.
Izdajatelj: TELEFILM, Silvo Lešnik, s.p.,
Sp. Voličina 71A, 2232 Voličina.
Lastnik: Silvo Lešnik, Sp. Voličina 71A,
2232 Voličina (100% lastnik).
Viri financiranja: televizijska produkcija,
ekonomska propaganda (reklamni oglasi).
Direktor: Silvo Lešnik, Sp. Voličina 71A,
2232 Voličina.
Ob-1889/08
Ime medijev: Cool, SWPower, Bim Bam,
Bučka, Cool Horoskop, Top Secret.
Izdajatelj navedenih medijev je podjetje Novium d.o.o., Linhartova ulica 15,
2000 Maribor.
Direktorja sta Mario Tement, Na Gaj 6,
2354 Bresternica in Sergej Prosen, Makedonska ulica 53, 2000 Maribor, ki nastopata
tudi kot edina družbenika v tem podjetju.
Ob-1890/08
Podatki o osebah, ki imajo najmanj petodstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja radijskega programa Alfa, komercialni radio, d.o.o., s sedežem Ronkova 4,
2380 Slovenj Gradec:
1. Naš čas, časopisno založniška in RTV,
d.o.o., Kidričeva 2a, 3320 Velenje.
2. Ivan Janežič, dr. stom., Šaleška 2d,
3320 Velenje.
3. Kivi, d.o.o., Kidričeva 3, 2380 Slovenj
Gradec.
4. Tadeja Konečnik, univ. dipl. nov., Pameče 71, 2380 Slovenj Gradec.
Ob-1969/08
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče fizične osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja in 5% upravljavskih oziroma glasovalnih
pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10,
6320 Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320 Portorož.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38113-17/2008/1

Ob-1926/08

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala)
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07
– UPB1, 102/07 – ZDRad) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
objavlja, da je prejela vloge za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz in
namerava izdati odločbe o dodelitvi radijskih
frekvenc za opravljanje javnih telekomunikacijskih storitev pod naslednjimi pogoji:
A) V
radiofrekvenčnem
pasu
11,7–12,5 GHz z največjo pasovno širino
400 MHz.
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
flux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi Agencija.
C) Agencija je prejela vloge za naslednja
območja pokrivanja:
C1) občini Koper in Sežana,
C2) občine Celje, Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenjske Konjice, Šentjur, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče,

C3) občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica,
Kostanjevica ob Krki, Kozje, Krško, Laško,
Litija, Metlika, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Novo Mesto, Radeče, Semič, Sevnica,
Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan,
Šmarješke Toplice, Šmartno pri Litiji, Trebnje in Žužemberk.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijske frekvence
pod navedenimi pogoji, da v 30 dneh od
objave tega javnega poziva oddajo vloge
za dodelitev radijskih frekvenc, ki so predmet te objave.
V vlogi naj vlagatelj navede območje pokrivanja za katero se zanima in poda tudi
predlog o višini plačila za uporabo radijskih
frekvenc (ZEKom, 56. člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je na območju mogoče radijske frekvence dodeliti vsem
vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju
ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov,
izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, ki
so predmet te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa na območju ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge
zavrže in objavi javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS
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Objave gospodarskih družb
Ob-1951/08
Poslovodstvi družb KRS – Kabelsko razdelilni sistem Tabor d.d., Kardeljeva cesta
49, 2000 Maribor in IANUS, družba za finančno in poslovno svetovanje, d.o.o., Kardeljeva cesta 49, 2000 Maribor, v skladu
z določbami 586. člena ZGD-1 objavljata
obvestilo, da sta dne 24. 1. 2008 predložili
sodnemu registru Okrožnega sodišča v Mariboru pogodbo o pripojitvi hčerinske družbe
IANUS, družba za finančno in poslovno svetovanje, d.o.o., kot prevzete družbe v izključni lasti družbe KRS – Kabelsko razdelilni
sistem Tabor d.d., kot prevzemne družbe, ki
je bila sklenjena v obliki notarskega zapisa
notarke Edite Špitalar iz Maribora, s številko
SV 54/08.
Delničarjem družbe KRS – Kabelsko
razdelilni sistem Tabor d.d., so v skladu s
586. členom ZGD-1 na voljo vsi dokumenti
o pripojitvi na sedežu družbe KRS – Kabelsko razdelilni sistem Tabor d.d. v Mariboru,
Kardeljeva cesta 49.
V skladu z določili drugega odstavka
599. člena ZGD-1 uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe.
Sklepe edinega družbenika prevzete družbe IANUS, družba za finančno in poslovno
svetovanje, d.o.o. v zvezi s soglasjem s
pripojitvijo k prevzemni družbi bo družbenik KRS – Kabelsko razdelilni sistem Tabor
d.d., sprejel na naslednji delovni dan od
dneva, ko bo poteklo enomesečno obdobje
od dneva objave tega obvestila v Uradnem
listu RS.
Delničarjem družbe KRS – Kabelsko razdelilni sistem Tabor d.d., se s to objavo tudi
sporoča, da mora v skladu z določbami tretjega odstavka 599. člena ZGD-1 skupščina
prevzemne družbe odločati o soglasju za
pripojitev, če delničarji prevzemne družbe,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem
mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine
prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju
za pripojitev.
Poslovodstvo družb KRS – Kabelsko
razdelilni sistem Tabor d.d.
in IANUS, družba za finančno in
poslovno svetovanje, d.o.o.
Ob-1989/08
1. Z dnem 24. 9. 2007 se v smislu
403. člena Zakona o gospodarskih družbah
začne redna likvidacija nad dolžnikom Fining – Regvat in partner, d.n.o. (matična št.
5455987, davčna št. 34441549).
2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob progi 53.
3. Upniki likvidacijskega dolžnika se pozivajo, da z vlogo v dveh pisnih izvodih in
potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve na naslov likvidacijskega dolžnika Fining – Regvat in partner, d.n.o. Černelavci,
Črtomirova 8, 9000 Murska Sobota, v roku
30 dni od dneva, ko je začetek likvidacijskega postopka objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije. Prijave pa pošljite na

naslov likvidacijskega upravitelja dr. Štefan Ščap, Ulica Ob progi 53, 9000 Murska
Sobota.
4. Dolžniki likvidacijskega dolžnika se
pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj
dr. Štefan Ščap

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-1912/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenice družbe z omejeno odgovornostjo
INN trgovina d.o.o., Košnica pri Celju 61/b,
3000 Celje, direktor zgoraj navedene družbe
vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Celju, pod vložno št. 063/10307000,
objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 429.389,92 EUR se efektivno zmanjša za znesek 180.000,00 EUR, tako, da
se poslovni delež družbenice Sonje Druks
zmanjša za znesek znižanega osnovnega
kapitala, tako, da znaša osnovni kapital
družbe po zmanjšanju 249.389,92 EUR,
poslovni deleže družbenice Sonje Druks pa
236.920,45 EUR.
Direktor družbe z omejeno odgovornostjo INN trgovina d.o.o., Košnica pri Celju
61/b, 3000 Celje poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
INN d.o.o.
Sonja Druks

Sklici skupščin
Ob-1952/08
Na podlagi določb prvega odstavka
296. člena Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1) in 27. člena Statuta delniške družbe Delamaris d.d. Izola, sklicuje uprava
izredno skupščino
družbe Delamaris d.d. Izola,
ki bo dne 3. 3. 2008 ob 15. uri na sedežu
družbe Delamaris d.d. Izola, Tovarniška 13.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:
a) za predsednika skupščine se izvoli
Valter Bogataj,
b) za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo
glasovanja po posamezni točki dnevnega
reda se izvolita kot preštevalki Sandra Paliska in Tanja Pulin,

c) seji skupščine bo prisostvovala notarka Nana Povšič Ružič.
2. Seznanitev skupščine z mnenjem
uprave in nadzornega sveta o zahtevi manjšine za imenovanje posebnega revizorja
skladno z določbami 318. člena ZGD.
3. Predlog za imenovanje posebnega revizorja po določbah 318. člena ZGD.
Delmar d.o.o. kot delničar družbe Delamaris d.d., katerega skupni delež na osnovnem kapitalu znaša več kot 10%, podaja
skladno s 318. členom ZGD skupščini v
sprejem sledeči predlog sklepa:
Imenuje se posebni revizor po prvem
odstavku 318. člena ZGD zaradi preveritve
posameznih poslov družbe Delamaris d.d.
v zadnjih petih letih, šteto od dneva podaje zahteve za sklic te skupščine, to je od
27. 12. 2007.
Za revizorja se imenuje revizorka Danica
Železnikar iz revizijske hiše Contura d.o.o. iz
Ljubljane, Celovška 150.
Posebni revizor naj preveri sledeče posle:
1. vsi posli z delničarjem družbe Riba
d.o.o. iz Izole v obdobju zadnjih pet let,
zlasti v povezavi z nakupi delnic družbe ali
poslovnih deležev Ribe d.o.o., kar obsega
še posebej medsebojne nakupe in prodajo
delnic oziroma poslovnih deležev, dajanje
oziroma prejemanje posojil, poroštev, drugih oblik pomoči pri pridobivanju posojil in
sploh poslov, ki kažejo na direktno dajanje
medsebojnih posojil in pomoči pri pridobivanju delnic družbe in poslovnih deležev
Ribe d.o.o.;
2. vsi posli z direktorjem družbe Vojkom
Maverjem v obdobju zadnjih petih let, zlasti
v povezavi s pridobivanjem delnic družbe
ali poslovnih deležev na povezani družbi
Riba d.o.o., kar obsega še posebej nakupe
in prodajo delnic družbe oziroma poslovnih
deležev Ribe d.o.o., dajanje oziroma prejemanje posojil, poroštev, drugih oblik pomoči
pri pridobivanju posojil in sploh poslov, ki
kažejo na direktno dajanje posojil ali druge
oblike nedovoljene pomoči pri nakupu delnic
družbe ali poslovnih deležev Ribe d.o.o.;
3. vsi posli s predsednikom nadzornega sveta Loredanom Glavičem v obdobju
zadnjih pet let, zlasti v povezavi s pridobivanjem delnic družbe ali poslovnih deležev
na povezani družbi Riba d.o.o., kar obsega
še posebej nakupe in prodajo delnic družbe
oziroma poslovnih deležev Ribe d.o.o., dajanje oziroma prejemanje posojil, poroštev,
drugih oblik pomoči pri pridobivanju posojil
in sploh poslov, ki kažejo na direktno dajanje
posojil ali druge oblike nedovoljene pomoči
pri nakupu delnic družbe ali poslovnih deležev Ribe d.o.o.;
4. poslovanje z lastnimi delnicami od
prve pridobitve lastnih delnic dalje;
5. kreditne pogodbe (redno + revolving)
s katero koli banko v povezavi s pridobivanjem delnic družbe in poslovnih deležev
povezane družbe Riba d.o.o.;
6. splošen pregled poslov v obdobju zadnjih pet let, ki so neobičajni in kažejo na
sum izčrpavanja družbe, kot npr. neobičajno visoki svetovalni honorarji, neobičajno
visoke provizije, prodaja pod tržno ceno,
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neobičajni prenosi dejavnosti, poroštva posojila ipd. ter vsi posli, ki so neposredno ali
posredno povezani s pridobivanjem delnic
družbe in poslovnih deležev povezane družbe Riba d.o.o.
Posebni revizor bo začel s posebno revizijo po tem sklepu najkasneje v roku 15 dni
po prejetju tega sklepa.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo delničarjem na vpogled v informativni pisarni na sedežu družbe Delamaris d.d. Izola, vsak delovni dan od dneva objave tega
sklica, pa do vključno zasedanja skupščine,
med 10. in 12. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi imetniki delnic, vpisani v delniško knjigo pet dni
pred skupščino oziroma njihovi zastopniki
ali pooblaščenci, ki tri dni pred skupščino
prijavijo svojo udeležbo na naslov družbe
Delamaris d.d. Izola, Tovarniška 13, Izola.
Zastopniki oziroma pooblaščenci naj svoji
prijavi priložijo pooblastila za zastopanje.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
glasovnice.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Delamaris d.d. Izola
direktor
Vojko Maver
Ob-1972/08
Uprava družbe SCT Strojegradnja,
družba pooblaščenka, d.d., Kavčičeva
66, Ljubljana sklicuje
2. skupščino delničarjev družbe
in vabi delničarje, da se udeležijo skupščine, ki bo dne 7. 3. 2008 ob 16. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli Damjana Beliča in za preštevalki glasov Bogomila Čop in Marija Graj.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Likvidacija družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata, da
skupščina sprejme naslednji sklep:
Družba SCT Strojegradnja družba pooblaščenka, d.d. s sedežem v Ljubljani,
Kavčičeva 66, matična številka 1483315,
preneha po postopku redne likvidacije. Po
vpisu začetka likvidacije v sodni register se
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opravi postopek likvidacije družbe. Po vpisu
začetka likvidacije v sodni register se firma
družbe glasi: SCT Strojegradnja, družba pooblaščenka, d.d. – v likvidaciji; skrajšana
firma družbe se glasi: SCT Strojegradnja
– pooblaščenka d.d. – v likvidaciji. Z dnem
7. 3. 2008 preneha mandat direktorju družbe
Francu Viktorju Pečniku. Likvidacijski upravitelj, ki ga imenuje nadzorni svet družbe, je
z dnem 7. 3. 2008 Franc Viktor Pečnik, Iga
Grudna 11, Ljubljana.
Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe: SCT
Strojegradnje, družba pooblaščenka, Kavčičeva 66, Ljubljana. Rok za prijavo terjatev
upnikov (in delničarjev, če imajo prinosniške
delnice) je 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja.
Obrazložitev: ker je družba prodala vse
svoje naložbe, družba pa nima že vrsto let
nobene druge dejavnosti, so s tem prenehali
razlogi za nadaljnji obstoj družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
imenskih delnic, ki so zadnji dan roka za
deponiranje delnic, to pa je deseti dan pred
zasedanjem skupščine, vpisani v delniško
knjigo ali družbi dokažejo imetništvo prinosniških delnic po stanju deseti dan pred zasedanjem skupščine in najkasneje tri dni
pred zasedanjem družbi pisno prijavijo udeležbo na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti izdano v pisni obliki. Delničarji navadnih
delnic lahko izberejo pooblaščenca samo
med drugimi partnerji družbe. Pooblastilo
mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine.
Pooblaščenci so dolžni tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini.
Delničarji glasujejo z glasovalnimi lističi.
Ker prednostni znesek dividende ni bil
izplačan, tudi prednostne delnice razreda B
zagotavljajo glasovalno pravico in se upoštevajo tudi pri izračunih z zakonom ali statutom
določene zahtevane kapitalske večine.
O sklepu iz točke 1. dnevnega reda odloča skupščina z navadno večino pri sprejemanju sklepa zastopanega osnovnega kapitala, o sklepih iz točke 2. dnevnega reda pa
z ¾ pri sklepanju zastopanega osnovnega
kapitala, vsakega razreda delnic, zastopanega pri sklepanju na ločenem zasedanju
razredov delnic.
Za udeležbo na skupščini se delničar oziroma pooblaščenec fizično izkaže z osebno
izkaznico, delničar pravna oseba pa z izpiskom iz sodnega registra iz katerega je
razviden zastopnik, zastopnik pa z osebno
izkaznico.
Uprava SCT Strojegradnje, družbe
pooblaščenke, d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 51/08
Ob-2000/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 51/08
z dne 25. 1. 2008, je bilo stanovanje št. 16
v skupni izmeri 74,68 m2 oziroma 83,30 m2,
v III. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Slomškova ulica 11, 1000 Ljubljana,
stoječe na parceli št. 2791, k.o. Tabor, pridobljene na podlagi prodajne pogodbe z dne
22. 11. 2007, zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 27. 11. 2007 in ankesa k prodajni pogodbi z dne 25. 12. 2007, vse pridobljeno od
Brede Franje Šanović, zastavljena v korist
upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., s
sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 128 a,
matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 294.516,00 CHF s pp.
SV 69/08
Ob-2001/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz Maribora, opr. št. SV 69/08 z dne 28. 1. 2008,
je bila nepremičnina – stanovanje številka
13 v izmeri 115,25 m2, ki se nahaja na podstrešju večstanovanjske stavbe na naslovu
Glavni trg 25, v Mariboru, ki stoji na parc.
št. 1975/1, pripisani vl. št. 542, k.o. Maribor-Grad, pridobljena na podlagi prodajne
pogodbe z dne 16. 1. 2008, ki jo je Ljevaja
Čedomir, stanujoč na naslovu Prisojna ulica
15, 2000 Maribor, sklenil s prodajalko družbo Mapros trženje in storitve d.o.o. zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini
184.000 CHF s trenutno skupno obrestno
mero, ki na dan sklenitve pogodbe znaša
4,205% na letni ravni, z vsemi pripadki in
morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan
28. 1. 2028.
SV 53/08
Ob-2002/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 53/08 z dne 25. 1. 2008, je
bilo stanovanje št. 4, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta Cirila Tavčarja
2, Jesenice, stoječe na parc. št. 522/5, k.o.
Jesenice, v izmeri 85,78 m2, last zastaviteljev Tajše Šuvak, Belca 19 B, Mojstrana in Gorana Maučeca, Ledine 4, Kranjska
Gora – vsakega od njiju do 1/2, zastavljeno
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d., matična številka 5446546, s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska 140, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 165.000,00 CHF s
pripadki.
SV 61/2008
Ob-2003/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega dne 25. 1.
2008, v pisarni notarke Zdenke Gustinčič v
Novi Gorici, pod opr. št. SV 61/08, je bilo v
korist upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254, zastavljeno enosobno

stanovanje z identifikacijsko št. 3 (cela id. št.
2269 – 371 – 3) v izmeri 42,49 m2, (stanovanje v prvem nadstropju oziroma tretji etaži
v izmeri 38,39 m2 in klet v pritličju oziroma
prvi etaži v izmeri 4,10 m2, stavbe z naslovom Kanal, Gradnikova ulica 3, stoječe na
parc. št. 48.S, k.o. Kanal, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 34.000,00 EUR,
z obrestmi v višini trimesečnega Euriborja
in pribitka 3,5% letno, v primeru zamude z
zamudnimi obrestmi in stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, ki
zapade v 240 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki znaša ob sklenitvi pogodbe
288,30 EUR in zapadejo v plačilo vsakega
1. v mesecu, od tega prva 1. 3. 2008, zadnja
pa 1. 2. 2028.
SV 98/08
Ob-2004/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 98/08 z dne 25. 1. 2008,
je stanovanje št. 12 v II. nadstropju, s kletjo
in ložo, v skupni izmeri 66 m2, v stanovanjski
stavbi na naslovu Ulica Tuga Vidmarja 8,
Kranj, stoječi na parc. št. 258/5, k.o. Klanec,
last zastavitelja Ismeta Bešića, Ulica Tuga
Vidmarja 8, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 003 z
dne 2. 10. 1992, sklenjene s prodajalcem
Mercator – Mlekarna Kranj d.o.o., zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 82.000,00 EUR, z letno
obrestno mero 3-mesečni Euribor in pribitek
2,5%, z odplačilom kredita v 240 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 1. 2. 2028.
SV 53/08
Ob-2005/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 53/08 z dne
23. 1. 2008, je bila nepremičnina, in sicer
dvosobno stanovanje številka 10 v izmeri
60,05 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Domžale, Miklošičeva ulica
1e, stoječe na parcelni številki 4022/2, njiva
v izmeri 6.031 m2, ki je pripisana k vložku
št. 2546, k.o. Domžale, katerega solastnika vsak do ene idealne polovice, sta zastavitelja Edita in Hilmo Zenković, zastavljeno v korist upnice NLB Banke Domžale
d.d., 1230 Domžale, Ljubljanska 62, MŠ
5101727, v zavarovanje kreditne terjatve v
višini 30.000,00 EUR s pripadki.
SV 70/2008
Ob-2006/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini z
dne 24. 1. 2008, opr. št. SV 70/08, je dvosobno stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe,
stoječe na parc. št. 704/1, k.o. Rihtarovci,
številka stavbe 143, št. dela stavbe 3, v izmeri 54,30 m2, shramba m2, shramba 2,70 m2,
sušilnica 1,30 m2, skupaj 60,30 m2 in sestoji
iz kuhinje v izmeri 14,72 m2, sobe v izmeri
14,40 m2, sobe v izmeri 13,32 m2, hodnika
v izmeri 5,64 m2, kopalnice v izmeri 3,74 m2,
balkona oziroma terase v izmeri 3,24 m2, in

drugih prostorov, kleti v izmeri 2,67 m2, sušilnice v izmeri 0,66 m2, vsi navedeni podatki so
bili povzeti iz kupoprodajne pogodbe z dne
22. 10. 1993 ter solastniški delež na skupnih
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnika do celote, na podlagi notarskega zapisa notarke Danice Hojs, prodajne
pogodbe z dne 9. 1. 2008, opr. št. SV 21/08
in notarskega zapisa notarke Danice Hojs,
zemljiškoknjižnega dovolila z dne 9. 1. 2008,
opr. št. SV 22/08, zastavljeno v zavarovanje
denarne terjatve v znesku 46.600,00 CHF,
znižan za enkratno nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 241,00 CHF,
obrestna mera je seštevek veljavnega 12
mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,65% p.a., kar znaša na dan 18. 1. 2008
skupaj 4,49% p.a., efektivna obrestna mera
za najeti kredit po tej pogodbi znaša 4,59%
p.a., kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z
obrestmi v 360 mesečnih anuitetah, banka
določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska kredita, pripisanih obresti za čas
črpanja kredita, odplačilne dobe in obrestne
mere. Predviden znesek mesečne anuitete
znaša na dan priprave pogodbe 238,81 CHF.
Anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji
dan v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 31. 3. 2008, zadnja pa
28. 2. 2038, z vsemi stroški in pripadki ter
zamudnimi obrestmi.
SV 53/2008
Ob-2007/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-53/2008 z dne
28. 1. 2008, je bilo 2,5 sobno stanovanje
št. 18 v IV. nadstropju, v stanovanjski stavbi - bloku, ki stoji na parc. št. 877/19, k.o.
Šmihel pri Novem mestu, v Novem mestu,
Ulica Slavka Gruma 62, s skupno izmero
63,10 m2, last solidarnega kreditojemalca,
dolžnika in zastavitelja Primoža Dulca ter
solidarne kreditojemalke, dolžnice in zastaviteljice Lučke Pustoslemšek, oba stanujoča
Ulica Slavka Gruma 62, 8000 Novo mesto,
zastavljeno v korist upnice banke UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
146.680,00 CHF, s pripadki.
SV 151/2008
Ob-2008/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 151/08 z
dne 28. 1. 2008, je bila nepremičnina, ident.
št. 660/1498/101 – stanovanje z oznako 1 v
P, v izmeri 30,95 m2, s shrambo 101A, v pritličju v izmeri 2,09 m2, vse v večstanovanjski stavbi na naslovu Ob Blažovnici 057 B,
Limbuš, na parceli številka 7/17, katastrska
Občina Limbuš in parkirišče številka 001, v
izmeri 11 m2, parcela številka 7/37, katastrska občina Limbuš, ki je last zastaviteljice
Marije Bajgot, EMŠO 3108961505875, stanujoče Ruše, Toledova ulica 019, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe št. 1240/08
– st. št. 001 (101) z dne 11. 1. 2008, sklenjene med Gama d.o.o., Ljubljanska ulica 009,
Maribor, kot prodajalcem in Marijo Bajgot,
kot kupovalko ter zemljiškoknjižnega dovoli-
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la prodajalca Gama d.o.o. z dne 11. 1. 2008,
zastavljena v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve upnice napram dolžnici
Mariji Bajgot, EMŠO 3108961505875, stanujoči Ruše, Toledova ulica 019, v višini
51.000,00 CHF s pripadki oziroma v evro
protivrednosti po prodajnem podjetniškem
tečaju upnice na dan plačila, pri čemer je
končni rok zapadlosti terjatve dne 31. 1.
2033.
SV 85/08
Ob-2009/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 85/08 z dne
28. 1. 2008, je bila nepremičnina – garsonjera številka 34 v V. nadstropju, v izmeri
22,25 m2, s kletnim boksom, kar vse se nahaja v večstanovanjski stavbi v Mariboru,
Goriška ulica 18, zgrajeni na parceli številka
608, katastrska občina Spodnje Radvanje;
last dolžnika – zastavitelja Gorazda Voglarja do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 1. 1. 2004, dodatka številka 1 z
dne 16. 1. 2004 k prej navedeni pogodbi in
zemljiškoknjižnega dovolila opravilna številka SV 83/08 z dne 28. 1. 2008; zastavljena
v korist upnika Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen (pridobitna in gospodarska zadruga), s sedežem 8083 St.
Stefan im Rosental, Murecker Strasse 23,
Republika Avstrija, enolična identifikacijska
številka 1870599, za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnika
– zastavitelja Gorazda Voglarja rojenega
26. 7. 1968, stanujočega Korte 14, 6310
Izola in do dolžnice Karmen Liccardo, rojene 19. 5. 1972, stanujoče Korte 14, 6310
Izola, v višini 22.500,00 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 11.
2022 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 66/08
Ob-2010/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 66/08 z dne 29. 1. 2008, je
bila nepremičnina, ident. št. 2016-865 - dvosobno stanovanje št. 23, v 5. etaži, v izmeri
59,68 m2 in pomožni prostor v 1. etaži, v
izmeri 2,07 m2, v stanovanjski stavbi Pavšičeva ulica 36, Logatec, stoječi na parc.
št. 1554/54, k.o. Blekova vas, vknjiženi v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki, v vl. št. 1699, k.o. Blekova vas, ki je last
zastaviteljev Sandre Mahne, stan. Brestova ulica 36, Cerknica in Gregorja Žigona,
stan. Grčarevec 09 B, Gorenji Logatec, za

vsakega do idealnega solastninskega deleža 1/2, zastavljena v korist kreditodajalke Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
169.504,60 CHF, s pripadki.
SV 70/08
Ob-2011/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 70/08 z dne 29. 1. 2008,
je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje
št. 10 s pripadajočo kletjo, v skupni izmeri
64,75 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjskega objekta v Mariboru, Knafelčeva ulica 26, stoječega na parc. št. 1621/1,
k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnik do
celote je na podlagi prodajne pogodbe z dne
28. 1. 2008, Željko Salapura, stan. Borštnikova ulica 35, 2000 Maribor, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Hausmannstaetten, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, en. id. št. 1900501, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Željka Salapure, stan. Borštnikova ulica 35,
2000 Maribor, v višini 51.000,00 EUR s pripadki.
SV 94/08
Ob-2016/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 94/08 z dne 24. 1.
2008, je stanovanje št. 5 v skupni izmeri
89,10 m2, v pritličju stanovanjskega bloka
na naslovu Šempeterska ulica 28, Kranj,
ki stoji na parc. št. 1166/66, vl. št. 999, k.o.
Stražišče, last zastavitelja Zorana Jovanovića, Šempeterska ulica 28, Kranj, na temelju prodajne pogodbe št. 331/92, sklenjene
dne 16. 3. 1993, s prodajalcem Tekstilindus
Kranj p.o. – v stečaju, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
40.500,00 EUR, z letno obrestno mero, ki
znaša 6-mesečni Euribor + 1,50 odstotnih
točk letno, z odplačilom kredita v 300-mesečnih anuitetah, od katerih zadnja anuiteta
zapade v plačilo dne 31. 1. 2033.
SV 64/08
Ob-2017/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 64/08 z dne 30. 1. 2008, je
bilo stanovanje št. 4, s pripadajočim kletnim
prostorom, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja
37 A, stoječi na parc. št. 1121, k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 58,06 m2, last zastaviteljev
Predraga Baste in Gordane Baste – vsake-
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ga od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 12. 4. 1999, sklenjene s prodajalcema Pavlom Pirihom in Martino Pirih,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, matična številka 5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v višini 112.000,00 CHF
s pripadki.
SV 176/2008
Ob-2018/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 176/2008 z dne
30. 1. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje številka 005 v II. nadstropju stanovanjske
zgradbe na naslovu Trg Borisa Kidriča 006
v Mariboru, v skupni izmeri 90,30 m2, kar
predstavlja stanovanje v izmeri 86,80 m2,
kletni prostor v izmeri 3,50 m2, ki leži na parceli številka 1081, katastrska občina Maribor - Grad, katere solastnika sta zastavitelja
Maja Pirnat, EMŠO 0612976505315, stanujoča Maribor, Drabosnjakova ulica 003, do
1/2 in Živanović Aleš, stanujoč Gregorčičeva
ulica 017, Maribor, do 1/2, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 1. 2008,
sklenjene med Krapša Urošem kot prodajalcem ter Pirnat Majo in Živanović Alešem
kot kupcema, z zemljiškoknjižnim dovolilom
Krapša Uroša z dne 29. 1. 2008, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d.,
Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična
številka 5706491, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 180.241,60 CHF s
pripadki.
SV 58/08
Ob-2019/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 58/08
z dne 30. 1. 2008, je bilo stanovanje, ki ni
vpisano v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje
v skupni izmeri 73,01 m2, ki se nahaja v 4.
nadstropju stanovanjske stavbe z identifikacijsko oznako 1867, na naslovu Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, stoječe na parcelah
številka 1008/4 in 1008/5, obe katastrska
občina Murska Sobota, ki ga je zastavna
dolžnica Maretić Urška, stanujoča Murska
Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota, EMŠO 2503982505037, pridobila po
kupoprodajni pogodbi z dne 6. 8. 2004 in
dogovoru z dne 26. 8. 2004, sklenjenima s
prodajalcema Horvat Ido in Horvat Darkom,
oba stanujoča v Murski Soboti, Ledavsko
naselje 33, zastavljeno v korist upnice Uni
Credit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 86.700,00 CHF s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 107/2006
Os-1891/08
To sodišče je s sklepom St 107/2006 dne
22. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Medi Dent d.o.o., Savinjska c.
35, Trbovlje, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2008
St 189/2006
Os-1892/08
To sodišče je s sklepom St 189/2006 dne
22. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Apol d.o.o., Vojkova ulica 63,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2008
St 29/2005
Os-1893/08
To sodišče je s sklepom St 29/2005
dne 16. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Scando-Omega, d.o.o.
v stečaju, Radomlje, Pelechova 20, Radomlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2008
St 28/2007
Os-1894/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Romantika d.o.o., Mlinska 24, Maribor – v stečaju, se v skladu z 99/II. členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2008
St 107/2007
Os-1895/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Inga Inženiring d.o.o., družba za
gradbeništvo in storitve, Za Kalvarijo 85,
Maribor, šifra dejavnosti: 45.210, matična
št.: 5392519, davčna številka: 18010512,
se v skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2008

St 116/2007
Os-1896/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Varilstvo Žebot in družbenik
d.n.o., Štihova ulica 6, Maribor, davčna številka: 31409067, matična številka:
2043688, šifra dejavnosti: 28.520 se v
skladu z 99/I. členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 2008
St 83/2007
Os-1897/08
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Bigrad, visoke in nizke gradnje ter
druge storitve d.o.o., Kolodvorska ulica
37, Slovenska Bistrica je bil s sklepom opr.
št. St 83/2007 z dne 10. 12. 2007 sprejet in
potrjen. Terjatve upnikov so razvrščene v
šest razredov, in sicer:
Razred A – razred terjatev ločitvenih in
izločitvenih upnikov ter upnikov iz obojestransko odplačne pogodbe po 41. členu
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL, za katere se položaj upnika
tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije oziroma po sklenitvi prisilne poravnave,
ne spremeni.
Razred B – terjatve upnikov po 60/2 členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka (prednostni upniki
po 160/2 členu ZPPSL – plače in nadomestila plač za obdobje zadnjih treh mesecev
pred začetkom postopka), za katere se položaj upnika tudi po potrditvi načrta finančne
reorganizacije oziroma po sklenitvi prisilne
poravnave, ne spremeni.
Razred C – razred terjatev upnikov iz
naslova posojil oziroma kreditov, ki nimajo
ločitvenih pravic. Dolžnik bo terjatve tega
razreda poplačal v višini 30% vrednosti terjatev v roku enega leta od pravnomočnega
sklepa o potrditvi prisilne poravnave.
Razred D – razred terjatev iz naslova
plačil davkov in prispevkov. Dolžnik predlaga za terjatve iz tega razreda odpust celotne obveznosti iz naslova zamudnih obresti, ki so se natekle od neplačanih davkov
in prispevkov ter poplačilo glavnice v višini
30% vrednosti terjatev v roku enega leta od
pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne
poravnave.
Obveznost iz naslova zamudnih obresti
od teh terjatev, ki so natekle do začetka
postopka, se na podlagi tretjega odstavka
16. člena Zakona o finančnem poslovanju
podjetij odpusti.
Razred E – razred terjatev upnikov, ki
pod odložnim pogojem svojo terjatev konvertirajo v lastniški delež dolžnika in s tem
neha obstajati kot terjatev pod pogojem
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
Razred F – razred terjatev vseh ostalih
upnikov. Dolžnik bo terjatve tega razreda
poplačal v višini 30% vrednosti terjatev v
roku enega leta od pravnomočnega sklepa
o potrditvi prisilne poravnave.

Seznam upnikov z ugotovljenimi terjatvami je sestavni del sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 16. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 2008
St 29/2007
Os-1898/08
To sodišče je dne 21. 1. 2008 s sklepom,
opr. št. St 55/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Bela Rajko s.p. – Montaža centralne kurjave, sončnih sistemov
in plina, Zabovci 85 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 1. 2008
St 46/2007
Os-1899/08
To sodišče je dne 21. 1. 2008 s sklepom,
opr. št. St 46/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Korez Leon s.p. – Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija,
Čermožiše 55 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 1. 2008
St 45/2007
Os-1900/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 45/2007, z dne 18. 1. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Dernikovič
Zoran s.p. – »Krona« gostinstvo, trgovina, proizvodnja in frizerstvo, Cirkulane
60, matična številka 1652460000, davčna
številka 92046908, šifra dejavnosti 55.302.
Odslej firma glasi: Dernikovič Zoran s.p.
– »Krona« gostinstvo, trgovina, proizvodnja
in frizerstvo, Cirkulane 60 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 25. 3.
2008, ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 1. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 18. 1. 2008
St 33/2003
Os-1901/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Borče, Gradbene storitve in obdelava kovin, Mitovski Bore, s.p., Martinuči
35, Renče – v stečaju sklenilo:
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Stečajni postopek nad dolžnikom Borče,
Gradbene storitve in obdelava kovin, Mitovski Bore, s.p., Martinuči 35, Renče – v
stečaju, davčna številka 94439206, matična
številka 5227202, šifra dejavnosti 45.210
(splošna gradbena dela), se zaključi.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v Poslovni register
pri AJPES.
Izbrišejo se vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2008
St 18/1995
Os-1902/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Ydria Trans, d.o.o., Idrija, Arkova
11, Idrija – v stečaju sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Ydria Trans, d.o.o., Idrija, Arkova 11,
Idrija – v stečaju, davčna številka 72341823,
matična številka 5753759, vložna številka
10303200, šifra dejavnosti 49.410 (Cestni
tovorni promet), se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri vložni številki 10303200 vpiše pravnomočni
sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 1. 2008
St 16/2007
Os-1903/08
To sodišče je dne 22. 1. 2008 izdalo sklep
opr. št. St 16/2007, da se začne stečajni postopek zaradi dolžnika Tomitrans transport
in proizvodnja d.o.o., Renče, Arčoni 4,
5292 Renče, davčna številka 86156233,
matična številka 5778557, vložna številka
10316400, šifra dejavnosti 60.240.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083641, sklic
na številko: 11-42218-7110006-00001607.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 16. 4.
2008 ob 9. uri v sobi 108/I.
Začetek stečajnega postopka se vpiše
v sodni register tukajšnjega sodišča pri vl.
št. 10316400.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 1. 2008
St 3/1998
Os-1904/08
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 3/1998 z dne 3. 12. 2007 na podlagi
169/4. člena ZPPSL nad dolžnikom Hipotekarno Banko d.d. Brežice v stečaju,

razrešilo stečajnega upravitelja Ogorevca
Branka, Trg svobode 9, Sevnica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 1. 2008
St 67/2004
Os-1905/08
To sodišče je s sklepom z dne 22. 1.
2008, opr. št. St 67/2004 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Aliana Travel
– Turistična agencija Boris Krnel s.p. – v
stečaju, Cankarjeva ulica 6, Postojna.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2008
St 8/2005
Os-1906/08
Narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi nad dolžnikom Alfafin finančno
- ekonomske storitve d.o.o. Koper, opr.
št. St 8/2005, razpisan dne 20. 2. 2008 ob
9. uri, v sobi št. 153 pri tukajšnjem sodišču
se prekliče in se določi nov narok za preizkus terjatev, ki bo dne 16. 4. 2008 ob 10. uri,
v sobi št. 153 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2008
St 87/2007
Os-1932/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 87/2007 sklep z dne 25. 1. 2008:
I. To sodišče je dne 19. 12. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Agrohop, trgovina in storitve, d.o.o., Gotovlje 31, Žalec, in je dne 25. 1. 2008 ob 10.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Agrohop, trgovina in storitve, d.o.o., Gotovlje 31, Žalec (matična številka: 5650470,
ID št. za DDV: 51795744).
Odslej se firma glasi: Agrohop, trgovina in storitve, d.o.o., Gotovlje 31, Žalec
(matična številka: 5650470, ID št. za DDV:
51795744) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-87-07).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. aprila 2008 ob 9. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 25. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2008
St 117/2007
Os-1934/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ianos Samu s.p., Leskovarjeva ulica 8, Slovenska Bistrica, (davčna številka:
86824147, matična številka: 3075362000)
se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2008
St 147/2007
Os-1935/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Evelina Podbršček s.p., Hobi klub
– Bar, Prušnikova ul. 24, Maribor (davčna številka: 46901965, matična številka
2037688) se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2008
St 83/2006
Os-1936/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Dada, Mario Vračko s.p.,
– v stečaju, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, se v skladu s 169. členom ZPPSL
zaključi, saj so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2008
St 46/2006
Os-1937/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Keramičarstvo in pečarstvo d.o.o.
– v stečaju, Cesta zmage 13, Maribor,
se v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi,
saj so končana vsa opravila iz stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 1. 2008
St 6/2007
Os-1938/08
To sodišče objavlja:
1. Da je s sklepom št. St 6/2007-8 z dne
24. 1. 2008, začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Okrepčevalnica Pizzeria Račko, Levičar Irena s.p., Cesta krških žrtev
44 a, Krško, vpisanim v Poslovni register
Slovenije pod oznako 21624, matična številka 5326925.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Tomaž Kos, univ. dipl. ekon. iz Celja.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih, v skladu z 137. členom ZPPSL in to

Stran

472 /

Št.

12 / 1. 2. 2008

v dveh mesecih od objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu Republike
Slovenije.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 4. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani
007 I pritličje, tega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 24. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 1. 2008
St 2/2008
Os-1939/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 2/2008, z dne 24. 1. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Unihop
trgovina in storitve d.o.o., matična številka
5939062, davčna številka 31879586.
Odslej firma glasi: Unihop trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Miran Kos, odvetnik iz Raven na Koroškem, Koroška cesta 14.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2000
točk (164,20 EUR) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR za
pravne osebe št.: 01100-8450087424 (sklic
na št. 11 42250-7110006) za fizične osebe št. 01100-8450087521 (sklic na št. 11
42250-7110006).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
24. aprila 2008, ob 9. uri v sobi št. 38, tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 24. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 1. 2008
St 110/2004
Os-1940/08
To sodišče je s sklepom St 110/2004 dne
22. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kline & Kline d.o.o., Smrekarjeva 21, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 1. 2008
Ppn 1/2008
Os-1941/08
To sodišče je s sklepom z dne 17. 1.
2008 pod opr. št. Ppn 1/2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Atlas nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Tržaška c. 135, Ljubljana, matična številka:
5873819000, davčna številka: SI62161300,
vložna številka: 12289000, šifra dejavnosti:
46.190.
Upnike katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(17. 1. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določena Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljub
ljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– delavski zastopnik Jože Smrke, Atlas
nepremičnine in inženiring d.o.o., Tržaška
c. 135, Ljubljana,
– Lesnina Trgovina d.o.o., Tržaška cesta
135, Ljubljana,
– Lesnina Inženiring d.d., Parmova 53,
Ljubljana,
– Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljub
ljana,
– Larti d.o.o., Tržaška cesta 135, Ljub
ljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2008
Lik 198/2007
Os-1942/08
To sodišče je s sklepom Lik 198/2007
dne 23. 1. 2008 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Zavod Sabrina Meško, Ljub
ljana, Ziherlova 22, Ljubljana, matična številka 1585665, vložna številka 13448300.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Suzana Gale, Tavčarjeva 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega 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% protivrednosti EUR od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 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 21. 4. 2008 ob 12.15 v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 1. 2008

St 63/2007
Os-1947/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 63/2007 sklep z dne 25. 1.
2008:
I. To sodišče je dne 2. 10. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Proizvodnja lesarskih izdelkov Franc Božidar Fijavž s.p., Bukovlje 6, Stranice, ki
ga zastopa odv. družba Čeferin o.p., d.n.o.,
Taborska c. 13, Grosuplje z dne 28. 9. 2007
in je dne 25. 1. 2008 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Proizvodnja
lesarskih izdelkov Franc Božidar Fijavž
s.p., Bukovlje 6, Stranice (matična številka:
5389719, ID št. za DDV: SI84369302).
Odslej se firma glasi: Proizvodnja lesarskih izdelkov Franc Božidar Fijavž s.p., Bukovje 6, Stranice (matična številka: 5389719,
ID št. za DDV: SI84369302) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-63-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. aprila 2008 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 25. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2008
St 97/2003
Os-1950/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Senger Marjana
s.p., Trafika Ma-JA, Celjska c. 27, Vojnik
– v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, ki bo dne 12. marca 2008 ob 13.
uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča,
Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 10.202,40 €.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane terjatve rednih upnikov znaša 16,60%;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne razdelitve (A23), ki je sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A23) na oglasni deski in v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča med uradnimi urami
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 1. 2008
St 69/2007
Os-1953/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 69/2007 sklep z dne 25. 1. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Rogaška Crystal Holding d.d., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1317636, ID št. za DDV:
SI96028351), se zaključi, v skladu z dol.
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Rogaška Crystal
Holding d.d., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina – v stečaju (matična številka: 1317636,
ID št. za DDV: SI96028351), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2008
St 58/2007
Os-1955/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 58/2007 sklep z dne 25. 1. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Konstant, Gradbeništvo in lesarstvo
d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec – v
stečaju (matična številka: 5790565, ID št.
za DDV: SI23553391), se zaključi v skladu
z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Konstant, Gradbeništvo in lesarstvo d.o.o., Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec – v stečaju (matična številka:
5790565, ID št. za DDV: SI23553391), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2008
St 59/2007
Os-1956/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 59/2007 sklep z dne 25. 1. 2008:
Stečajni postopek nad dolžnikom PGMS,
gradbeništvo in storitve d.o.o., Obrtna
cesta 16, Celje – v stečaju (matična številka: 1700774, ID št. za DDV: 56734085), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
1. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: PGMS, gradbeništvo in storitve d.o.o., Obrtna cesta 16,
Celje – v stečaju (matična številka: 1700774,
ID št. za DDV: 56734085), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 1. 2008
St 93/2004
Os-1964/08
To sodišče je s sklepom z dne 24. 1. 2008
pod opr. št. St 93/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Linia Gradiani d.o.o. – v stečaju, Celovška 180b,
Ljubljana, matična številka 5902959.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. 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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Prijave prijavljene v stečajnem postopku
se štejejo kot prijavljene v postopku prisilne
poravnave.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(24. 1. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Dolžnost upraviteljice prisilne poravnave
opravlja stečajna upraviteljica Mojca Breznik
iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Altis d.o.o., H. Frayerja 15, Idrija,
– Hypo Leasing d.o.o., Dunajska 117,
Ljubljana,
– RS, Davčni urad RS, Dunajska 22,
Ljubljana,
– Obnova Trgovina d.o.o., Škofova 7,
Ljubljana,
– M & D Fintours d.o.o., Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2008
St 174/2007
Os-1965/08
To sodišče je s sklepom St 174/2007
dne 25. 1. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom AG & US Podjetje za gostinstvo in storitve d.o.o., Žabarjeva 2,
Ljubljana, matična številka 5576091, davčna številka 74691597, registrska številka
vložka 11599600.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
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od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 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 7. 4. 2008 ob 12.30 v razpravni dvorani
št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 1. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 1. 2008
St 173/2006
Os-1966/08
To sodišče je s sklepom St 173/2006
dne 22. 1. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gašperin Trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Rovšnikova ulica 6,
matična številka 5469155, vložna številka
13729300.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2008
St 15/2007
Os-1967/08
Narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi nad dolžnikom Inženiring Galeb, Podjetje za investicije in inženiring d.o.o. Izola – v stečaju, Elvire Vatovec 4, Izola, opr.
št. St 15/2007, razpisan dne 25. 2. 2008 ob
9. uri, v sobi št. 153 pri tukajšnjem sodišču,
se prekliče in se določi nov narok za preizkus terjatev, ki bo dne 14. 4. 2008 ob 10.15,
v sobi št. 153 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 1. 2008
St 17/2007
Os-1968/08
I. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Prodajalna Nejc, Borut
Razgoršek s.p., Trg 4. julija 30, Dravograd, matična številka 5525883, davčna
številka 99455030.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Majda Ambrož s.p., Mariborska c. 11,
Radlje ob Dravi,
– Orfis, Podjetje za ekonomske, organizacijske in trgovske storitve d.o.o., Ozare
23, Slovenj Gradec,
– GAS, Storitveno in prevozniško podjetje d.o.o., Ribiška pot 3, Dravograd,
– S.P.Z., Podjetje za trgovino, gospodarsko svetovanje, posredovanje in zastopništvo d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana,
– Alojzija Novak, Mladinska ulica 4/c, Vuzenica, predstavnik sveta delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30. dneh po objavi oklica
v Uradnem listu RS, ter jo morajo kolkovati
z 2% sodno takso od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Prijava mora obsegati firmo
in sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sre-
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dnjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(25. 1. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upniki opozarjamo, da lahko vložijo pisno ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 25. 1.
2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 25. 1. 2008

Izvršbe
In 687/2006
Os-1019/08
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Celju In 06/687 z
dne 22. 1. 2007, je izvršitelj v korist upnika
Sipro Stanovanjsko podjetje d.o.o., Pečnikova 1, Žalec, dne 7. 1. 2008 zarubil stanovanje v izmeri 54,46 m2, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Vrunčeva 29/a,
Celje, last Kos Danice. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16.1. 2008
In 06/00347
Os-36186/07
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 06/00347 z dne 27. 12. 2006, ki jo zoper
dolžnika Dovjak Marjana postal pravnomočen dne 23. 1. 2007 in rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV
2007/00617 z dne 3. 4. 2007, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in
je last dolžnika Dovjak Marjana, to je stanovanje št. 49 na Ljubljanski c. 76 v Domžalah,
zarubljena v korist upnika Gradalis Upravljanje d.o.o., zaradi izterjave 792,86 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 19. 12. 2007
In 95/2007
Os-286/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 95/2007 z dne 21. 5. 2007, je bila v korist
upnika Sipro stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Pečnikova 1, Žalec, proti dolžnici Romani
Vodeb, Kasaze 111, Petrovče, dne 11. 12.
2007 opravljen rubež stanovanja v lastni
dolžnice, ki ni vpisano v zemljiško knjigo
in v naravi predstavlja stanovanje št. 18,
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v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe
na naslovu Kasaze 111, Petrovče, v izmeri
28,15 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 7. 1. 2008
In 120/2007
Os-1016/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
In 120/2007 z dne 14. 6. 2007, je bila v korist upnika Sipro stanovanjsko podjetje d.o.o.,
Pečnikova 1, Žalec, proti dolžniku Leonu Podbrežniku, Kasaze 111, Petrovče, dne 11. 12.
2007 opravljen rubež stanovanja v lasti dolžnika, ki ni vpisano v zemljiško knjigo in v
naravi predstavlja stanovanje št. 7, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Kasaze 111, Petrovče, v izmeri 41,49 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 7. 1. 2008
In 209/2007
Os-1017/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 11. 10. 2007, opr. št.
In 209/2007, je bil v korist upnika Sipro, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Žalec, proti dolžniku Brodar Antonu, Trg 6, Prebold, dne
11. 12. 2007 opravljen rubež dolžniku lastne
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
in v naravi predstavlja stanovanje v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Trg 6,
Prebold, v izmeri 49,55 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 1. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 639/2007
Os-31405/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Bibić Nade,
Kočevje, Kajuhovo naselje 2, ki jo zastopa
pooblaščenec, odvetnik Kumelj Tomaž iz Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske pravice na
stanovanju ter vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, dne 13. 7. 2007 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/1-93, sklenjene med SGP Zidar Kočevje – v stečaju,
kot prodajalcem ter Bibić Milankom in Bibić
Nado, kot kupcema, dne 15. 1. 1993, katere
predmet je stanovanje št. 14, ki se nahaja v
3. nadstropju stanovanjskega objekta v Kočevju, Cankarjeva ul. 6, v izmeri 50,48 m2, ki
je bila prijavljena Rep. upravi za javne prihodke, Izpostavi Kočevje, dne 4. 5. 1993.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2007
Dn 1468/2004
Os-31406/07
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Kozic Karla,
Tesarska ul. 5 B, Kočevje, zaradi vknjiž-

be lastninske pravice na stanovanju ter
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne
16. 8. 2007 začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe
o prodaji stanovanja št. 7, ki se nahaja v
stanovanjskem objektu v Kočevju, Tesarska
5/B, stoječem na parceli št. 1359/2, k.o. Kočevje, v izmeri 78,69 m2, skupaj z ustreznim
solastninskim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stanovanjskega
objekta ter funkcionalnem zemljišču objekta,
ki je bila sklenjena med Melamin, Kemično
tovarno Kočevje, Tomšičeva 9, Kočevje, kot
prodajalcem in Kozic Karlom Tesarska 5
B, Kočevje, kot kupcem dne 19. 11. 1992,
prijavljena Rep. upravi za javne prihodke,
Izpostavi Kočevje, dne 15. 12. 1992, pod
številko prejemnega vpisnika K-564/92,
podpis prodajalca pa overjen pri Temeljnem
sodišču v Ljubljani, Enoti v Kočevju, dne
26. 1. 1993.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 30. 10. 2007
Dn 30427/2005
Os-33929/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Ušeničnik, Brodarjev trg 1, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje št.
27, na naslovu Brodarjev trg 1, Ljubljana, z
identifikatorjem št. 27.E, vpisano v podvložku št. 1478/27, k.o. Moste, dne 9. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 30427/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe št. 951/81
z dne 9. 12. 1982, sklenjene z Petrom Brumnom in Nevenko Brumen, Trg oktobrske
revolucije 20, Ljubljana, za dvoinpolsobno
stanovanje št. 27, ki leži na južni strani, v
drugem nadstropju stanovanjskega objekta
A-2 v Ljubljani, Trg oktobrske revolucije 20,
v skupni izmeri 67,78 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2007
Dn 13864/2005
Os-33930/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetke Rogač Cvetko, Jurčeva 10, Ljubljana,
ki jo zastopa Odvetniška družba Grobelnik
in partnerji iz Ljubljane in Mejnik d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 12 v 3. nadstropju, na
naslovu Zoletova 11, Ljubljana, z identifikatorjem št. 312. E, vpisano v podvložku
št. 2956/70, k.o. Dravlje, dne 12. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 13864/2005, izdalo sklep

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– kupne pogodbe št. 74-5041/DG z dne
7. 10. 1974, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Pionir Novo
mesto, Kettejev drevored 37, ki ga zastopa
Standard Invest, Ljubljana, Celovška 89, po
direktorju Borutu Kosu in kupcema Stanetom in Srečko Hajdinjak, Trnovska 4, Ljub
ljana, za trisobno stanovanje v skupni izmeri
73,70 m2, št. 12, v tretjem nadstropju v soseski SŠ 10 Draveljska gmajna;
– kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5.
1984, sklenjene med prodajalcema Stanetom in Srečko Hajdinjak, Trnovska 4, Ljub
ljana, ter kupcema Janezom in Nevenko
Žvab, Ulica bratov Babnik 26, Ljubljana, za
trisobno stanovanje št. 12 v tretjem nadstropju na naslovu Zoletova 11, Ljubljana;
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1987, sklenjene med prodajalcema Janezom in Nevenko Žvab, Zoletova 11, Ljub
ljana ter kupcema Jožico in Darkom Plevnik,
Gotska 9, Ljubljana, za trisobno stanovanje
v tretjem nadstropju na naslovu Zoletova
11, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2007
Dn 7250/2007
Os-34933/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Franca Kreblja, Pot na
Labar 41c, Ljubljana - Zalog, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini parc. št.
227/1, k.o. Kašelj, dne 30. 3. 2007, pod opr.
št. Dn 7250/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe iz leta 1993 sklenjene
med Marijo Krebelj, Nadanje selo 54, Prem,
kot darovalko in Francem Krebljem, Pot na
Labar 41, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2007
Dn 33195/2006
Os-34935/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Rome Eve, Tbilisijska
6, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za lokal z identifikatorjem 28.E, vpisanem
v podvl. št. 2932/28, k.o. Stožice, dne 6. 9.
2007, pod opr. št. Dn 33195/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med DO Giposs Inženiring
Ljubljana in Rome Marjanom, za lokal za gostinsko dejavnost v pritličju objekta v grupi
C, niz 2, v soseski BS3 Stožice, na parc. št.
982/1, 981/1, 980/1, 979, 978, 951 in 952,
k.o. Stožice.

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 12. 12. 2007
Dn 12120/2005
Os-34940/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mevludina Čelikovića, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
1480/44, ko.o Moste, dne 8. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 12120/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 42/81 z
dne 2. 12. 1980, sklenjenega med Staninvest Ljubljana TOZD Ljubljana (kot prodajalcem) in Drobnič Marinko (kot kupovalko), za
stanovanje št. 44 v IV. nadstropju,
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
42/81 z dne 11. 11. 1981, sklenjenega med
Staninvest Ljubljana TOZD Ljubljana (kot
prodajalcem) in Drobnič Marinko (kot kupovalko).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2007
Dn 27528/2003
Os-34941/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnicid Ester Prajs, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jurinec
Igorja, Dvorakova 10, Maribor, ki ga zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, na nepremičnini z identifikatorjem 53.E, vpisanem v
podvložku št. 2948/53, v k.o. Stožice, dne
19. 11. 2007, pod opr. št. Dn 27528/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe številka 100/75-02/5 z dne 14. 2.
1975, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13, ki
ga zastopa generalni direktor Alojz Nebec
in Šobar Nado, Na peči 21, Ljubljana, za
stanovanje 18, v II. zazidalni etapi izgradnje
Soseske BS-7 v Ljubljani, za garsonjero št.
54 v VIII. nadstropju (sedaj nepremičnina z
identifikatorjem št. 53. E, vpisana v podvložek št. 2948/53, k.o. Stožice).
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 pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2007
Dn 2328/2007
Os-34942/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
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Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Zofije Pečar, Ob žici 1/5, Ljub
ljana, ki jo zastopa odvetnik Matej Pečanac
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
za garažo št. 113 v kleti na Rašiški v izmeri
11,76 m2, z identifikatorjem št. 13.E, podvložek št. 4342/13, k.o. Zgornja Šiška, dne
19. 11. 2007, pod opr. št. Dn 2328/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garaže št. G 424/67 z dne 11. 7. 1967, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki ga je zastopalo
Stanovanjsko gospodarstvo Standard Ljub
ljana, Celovška 87, po direktorju Miroslavu
Pleši in kupcem Jožetom Kresetom, Bitenčeva 13, Ljubljana, za garažo, boks št. 13,
v objektu garaž Tripleks D1, k.o. Zgornja
Šiška.
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 Ljubljani
dne 17. 12. 2007
Dn 15014/2005
Os-34943/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Milice Kopanja, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 2747/69, k.o. Dravlje, dne
9. 11. 2007, pod opr. št. Dn 15014/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, darilne pogodbe z
dne 25. 7. 1978, sklenjene med Lavrič Anico
in Lavrič Ladom ter Alenko Ožura.
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 11. 12. 2007
Dn 25380/2007
Os-35321/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Di Vidmar, Zaloška 178, Ljubljana,
začasno Adamičeva 20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
ident. št. 3.E, podvl. št. 2306/3, k.o. Slape,
in garažo z ident. št. 3.E, podvl. št. 2307/3,
k.o. Slape, dne 13. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 25380/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 1. 3. 1996,
sklenjene med prodajalko Violeto Grbič, Zaloška 178, Ljubljana in kupcema Igorjem
Vidmarjem, Opekarska 31, Ljubljana ter
Marto Terezijo Vidmar, Dolenjska 46, Ljub
ljana, za enosobno stanovanje v 1. nadstropju, na naslovu Zaloška 178 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2007
Dn 4939/2006
Os-35326/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Igorja Bavčarja, Triglavska ulica 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
podvl. št. 2838/44, k.o. Bežigrad, pod opr.
št. Dn 4939/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o prodaji nepremičnine, dvosobnega stanovanja št 9 v 2. nadstropju, v izmeri
50,71 m2, s kletjo v izmeri 4,08 m2 in shrambo 0,80 m2, Triglavska 11, Ljubljana, podvl.
št. 2838/44, parc. št. 440/1, k.o. Bežigrad,
ki je bila sklenjena med strankama Občino
Ljubljana Bežigrad oziroma njenim pravnim
prednikom in Bavčar Ivanom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 2007
Dn 1901/2007
Os-35333/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Repnik Tončka, Kržišnikova 10, Medvode, ki ga zastopa Ataurus, Andrej Perdan s.p., Adamičeva 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 890/4,
k.o. Medvode, dne 8. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 1901/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin
– kupne pogodbe neznanega datuma
(l. 1964), sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška
in Lakić Lojzko in Lakić Huseinom,
– kupne pogodbe z dne 20. 9. 1969,
sklenjene med Lakić Lojzko in Lakić Huseinom ter Ponivar Alojzijo.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2007
Dn 22865/2005
Os-35360/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Štumberger, Merčnikova 1B,
Ljubljana, ki jo zastopa Informacija d.o.o.
iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 3 v pritličju, Merčnikova 1B, Ljubljana, ident. št. 3.E, podvl. št.
4148/3, k.o. Vič, dne 19. 11. 2007, pod opr.
št. Dn 22865/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 128/63 z dne
18. 10. 1963, sklenjene med prodajalcem
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Gradbenim podjetjem Tehnograd Ljubljana,
Zbašnikova 23, ki ga je zastopal direktor
Rado Jarc in kupcem Stanovanjskim skladom ObS Ljubljana Vič-Rudnik, Tržaška 41,
Ljubljana, ki ga je zastopal direktor Slavko
Trošt, za stanovanja, ki so jih zgradili za
tržišče v stanovanjskem stolpiču D17, med
Tržaško in Merčnikovo cesto.
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 17. 12. 2007
Dn 24688/2002
Os-35361/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alana Lenarčiča, Vrtača 4, Ljubljana,
ki ga zastopa SPL d.d. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine za stanovanje in
pomožni prostor št. 16, na naslovu Neubergerjeva 16, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 31.E in 32.E, podvložek št. 2855/16,
k.o. Bežigrad, dne 3. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 24688/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe številka JU 67-972 z
dne 23. 8. 1967, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki
ga je zastopala Stanovanjsko gospodarstvo
Standard, Ljubljana, Celovška 87, po direktorju Miroslavu Pleši in kupovalko Stanislavo
Lenarčič, Ljubljana, Žibertova 26, za garsonjero v izmeri 25,95 m2, v objektu D ob
Črtomirovi ulici, v prvem nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 2007
Dn 14399/2004
Os-35364/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Gojmira in Katarine Kogovšek, Na
peči 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo parc. št. 44/49, vl. št. 550, k.o.
Štepanja vas, dne 19. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 14399/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med prodajalko Občino Moste-Polje in kupcema Janezom ter Heleno Petrič, za garažo
v neto izmeri 13 m2, na parc. št. 44/41 do
44/45, ob Miklavčičevi ulici v Ljubljani – 7.
garaža v zadnji vrsti levo.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2007

Dn 4536/2005
Os-35474/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, ki ga zastopa Otium
d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 9 v drugem nadstropju,
na naslovu Glinškova ploščad 17, Ljubljana,
identifikator št. 9.E, podvložek št. 1820/9,
k.o. Ježica, dne 27. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 4536/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 659/78-05/20-80 z dne 26. 10.
1978, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska
13, Grosuplje, ki ga je zastopal generalni direktor Alojz Zupančič in kupcem IPK-TOZD
komunalna energetika Ljubljana, Ljubljana,
Verovškova 62, ki ga je zastopal direktor
Janez Debeljak, za stanovanje v stanovanjskem objektu Lamela 17/V faze izgradnje
soseske BS 7 v Ljubljani, dvosobno stanovanje št. 9, v drugem nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
Dn 4096/2004
Os-35475/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Martina Ahlina, Merčnikova 1, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine z identifikatorji št. 64.E, 65.E in
66.E, podvložek št. 4223/22, k.o. Vič, dne
22. 11. 2007, pod opr. št. Dn 4096/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe št. 124/63 z
dne 10. 11. 1964, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd Ljubljana, Zbašnikova 26, ki ga je zastopal direktor Rado Jarc
in Stanovanjskim skladom ObS Ljubljana
Vič-Rudnik, Tržaška 41, ki ga je zastopal
direktor Slavko Trošt, za stanovanja, zgrajena za tržišče v stanovanjskem stolpiču D
19, med Tržaško in Merčnikovo;
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
9. 9. 1964, sklenjene med Stanovanjskim
skladom ObSK Ljubljana Vič-Rudnik in Friderikom Vogrinčičem, Merčnikova 1, Ljub
ljana, za stanovanje št. 2, v pritličju bloka
D 19, na Merčnikovi 1, Ljubljana, v izmeri
36,30 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
Dn 678/2007
Os-35476/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlaga-
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telja Gašperja Hriberška, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 1294/11, vl. št. 292,
k.o. Rakitna, dne 22. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 678/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 24. 12. 1987,
sklenjene med prodajalci Ivanom Intiharjem,
Lenič Intihar Slavko, Likovič Intihar Malko in
Intihar Albinom, Škofic Intihar Jožico, Vičič
Intihar Justino in Žitnik Angelo, ter kupovalko Jelko Hriberšek, za parc. št. 1294/11,
travnik v izmeri 509 m2, k.o. Rakitna.
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 korit predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
Dn 3865/2004
Os-35477/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Saje, Pražakova 6, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine za stanovanje št. 20 v 5. nadstropju, na naslovu
Pražakova 6, Ljubljana, z identifikatorjem št.
18.E, podvložek št. 2191/20, k.o. Tabor, dne
22. 11. 2007, pod opr. št. Dn 3865/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 4. 8. 1980, sklenjene med prodajalcem Izvršni svet skupščine RS Slovenije,
Ljubljana, Prešernova 8, ki ga je zastopal
član izvršnega sveta skupščine SRS in republiški sekretar za pravosodje, upravo in
proračun Jože Pacek, ter kupovalko Fanči
Saje, Pražakova 6, Ljubljana, za stanovanje
št. 20, v 5. nadstropju stolpnice na naslovu
Pražakova 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
Dn 8220/2004
Os-35478/07
Okrajno sodišče v Ljubjani je po zemljiško
knjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ivana
in Rose Deršek, Gabrov trg 5, Ljubljana,
ki ju zastopa odvetnik Velimir Cugmas iz
Slovenskih Konjic, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine za parcelo št. 324/9, vl. št. 3612,
k.o. Kašelj, dne 29. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 8220/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
aneksa k kupoprodajni pogodbi št. VI-15/74,
sklenjenega med prodajalcem Agroobnova
– podjetje za gradnje in melioracije Ljub
ljana, Črtomirova 8, ki ga zastopa direktor
Janez Čuk, ki ga zastopa Soseska podjetje
za urejanje stavbnih zemljišč Ljubljana in
kupcema Ivanom ter Roso Deršek, Runkova
2, Ljubljana, za vrstno hišo št. 5, v stanovanjski soseski MS-11 Zalog.

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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
Dn 2191/2007
Os-34606/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 28. 11. 2007, Dn št.
2191/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o neodplačnem prenosu lastninske pravice z dne 5. 11.
2004, št. 465-01-0012/2003-300-1, sklenjene
med Anito Turzanski, Ferdinardom Grosekom, Jožefom Grosekom in Simonom Grosekom ter Občino Slovenske Konjice. Listina
se nanaša na parc. št. 1309/2, vpisano v vl.
št. 35, k.o. Zbelovska gora.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Občine Slovenske Konjice, Stari trg 9,
Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 12. 12. 2007
Dn 167/2007
Os-34627/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je
s sklepom z dne 6. 11. 2007, Dn št. 167/2007,
začelo postopek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
15. 11. 1991, sklenjene med Jelen gostinstvo
hotelirstvo p.o., Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Davidom Lečnikom, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo nestanovanjskega objekta v stanovanjskem objektu na
naslovu Celjska cesta 1a in Stari trg 12, Slovenske Konjice, identifikacijska št. 115-847-4,
v 1. etaži, št. 4.E, v izmeri 14,90 m2, vpisanega v vl. št. 2176/4, k.o. Slovenske Konjice.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Davida Lečnika, Ob potoku 7b,
Slovenske Konjice, EMŠO 1606966500246,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 12. 12. 2007
Dn 2307/2007
Os-34628/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je s sklepom z dne 30. 11. 2007, Dn št.
2307/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 27. 11. 1997, št. 23/97, sklenjene med
Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske
Konjice, kot kupovalko. Listina se nanaša na
prodajo stanovanja, št. 5.E, identifikacijska št.
1236-5, v 4. in 1. etaži, v izmeri 64,01 m2, v
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stavbi Kajuhova 8, Slovenske Konjice, stoječi
na parc. št. 918/37, vpisani v vl. št. 1904/5,
k.o. Slovenske Konjice.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Občine Slovenske Konjice, Stari trg 9,
Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 12. 12. 2007

Amortizacije
N 398/2007
Os-31461/07
Na predlog Mlakar Šest Danice se uvaja
amortizacija spodaj navedenih vrednostnih
papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po objave tega
oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po
preteku tega roka se bo štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Opis vrednostnih papirjev: delnice Pharmakon d.d., oznake G, št. od 00219 do
00230.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 11. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
VIII Pg 253/99
Os-35371/07
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je po okrožni sodnici Mojci Smrekar Tomelj, v gospodarskem
sporu tožeče stranke Slovenskega zavarovalnega združenja GIZ, Železna cesta 14,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba
Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.n.o., Miklošičeva 30, Ljubljana, proti toženim strankam: 1. Piramida d.o.o., Zagorje, Polje 10,
Zagorje ob Savi, 2. Tiskarstvo Pajk, Pajk
Josip s.p., Pot za stan 24, Dragomer, pošta Brezovica, 3. Ivan Stančin, Glavarjeva
ulica 10, Ljubljana, 4. Marves d.o.o., Glavarjeva ulica 10, Ljubljana, sedaj Marjana
Bauer, Golnik 123, Golnik, začasno v tujini
in Ivan Stančin, Glavarjeva ulica 10, Ljub
ljana, 5. Bojan Ribežl, Ulica Matevža Haceta
3, Celje, 6. Mirjana Sodec, Golnik 123, Golnik, 7. Aleš Gajšek, Dravšinova 20, Celje,
9. Ivan Mikulič, Pokopališka 15, Ljubljana
in 10. Tomi Lednik, Križ 111, Sežana, zaradi
plačila 63.236,14 € s pp (prej 15,153.907,80
SIT), dne 19. 12. 2007 sklenilo:
četrtotoženi stranki Marjani Bauer, Golnik 123, Golnik, začasno v tujini, se postavi
začasni zastopnik, odvetnik Dmitrovič Dragan, Resljeva 16, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo v postopku zastopal
četrtotoženo stranko vse dotlej, dokler ne bo
sama ali njen pooblaščenec nastopila pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2007
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V I 05/07698
Os-26038/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. V I 07698/05, v skladu
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Ladislavu Albinu Hočevarju kot začasni
zastopnik postavi Nenad Zečević, odvetnik
iz Maribora, s pisarno na Svetozarevski ulici
10 v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika od dneva postavitve 11. 9. 2007
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 9. 2007
I 7670/2005
Os-29257/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. 0407 I 7670/2005, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Dejanu Pevcu kot začasni zastopnik
postavi Nenad Zečević, odvetnik iz Maribora, s pisarno na Svetozarevski ulici 10
v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika od dneva postavitve 12. 10. 2007
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 2007

Oklici pogrešanih
N 34/2007
Os-1003/08
Okrajno sodišče v nepravdni zadevi opr.
št. N 34/2007, po predlogu predlagatelja
Jožefa Barbiša, Knežak 202/a, 6253 Knežak, za razglasitev za mrtvega pogrešanega
Franca Barbiša, Podtabor 11/2, 6253 Knežak, za katerega podatki o rojstvu in smrti
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niso znani in o njegovem življenju potrjujejo
podatki zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ilirski Bistrici, kjer je še vedno vpisan kot
lastnik nepremičnin vl. št. 56, k.o. Šembije
in podatek, da je kot lastnik nepremičnin,
vpisanih v vl. št. 92 in 210, k.o Šembije ter
vl. št. 90, k.o. Podstenje, dne 14. 4. 1913 z
izročilno pogodbo izročil svojem sinu Antonu
Barbišu, roj. 1882. leta, ki je pravdni prednik
predlagatelja Jožefa Barbiša, za katerega
se predvideva, da je umrl, vendar o njegovi
smrti listinskega dokaza ni in se poziva vse,
ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti pogrešanega Franca Barbiša, da v roku treh
mesecev od objave tega oklica to sporočijo sodišču ali skrbnici Ljubici Uljan, Zabiče
30/b, 6250 Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče
po izteku navedenega roka pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 16. 1. 2008
N 403/2007
Os-1240/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek zaradi razglasitve Martina Bučarja, roj. 28. 10. 1857, Volavlje, nazadnje stanujoč v Združenih državah Amerike,
za mrtvega.
Pogrešani se je odselil v Ameriko in se
domačim javljal do leta 1949 ter jim pošiljal
časopis. Pošiljanje časopisa se je nehalo v
letu 1949 in odtlej se domačim ni več javil.
Leta 1949, ko se je zadnjič javil domačim,
je dopolnil 92 let, zato so menili, da je umrl.
Od Martina Bučarja tako že 58 let ni nobenega poročila, od njegovega rojstava pa je
minilo 150 let.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Martina Bučarja
poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njegovem življenju pa, da to v treh mesecih od
objave tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 1. 2008
N 29/2007
Os-31467/07
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Marije
Jagodnik, Hruševica 35, 6244 Podgrad, ki

jo zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane,
zaradi razglasitve za mrtvo Marijo Ceglar,
roj. 19. 3. 1924 v Obrovu št. 2, oče Dodič
Andrej in mati Tominc Ivana, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešana Marija Ceglar je bila rojena
19. 3. 1924 v Obrovu št. 2 in je 2. 3. 1946
v Hrušici sklenila zakonsko zvezo s Ceglar
Rudolfom, rojenim 25. 4. 1919 v Obrovu št.
19, sinom Štefana in Antonije.
Po pripovedovanju naj bi Marija Ceglar
okrog leta 1950 emigrirala v Avstralijo. Od
takrat pa se svojcem v Sloveniji nikoli ni
več oglasila, niti je sami več ne morejo najti
na naslovu, ki jim je bil po poizvedovanju
poznan.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Sežani, v roku treh mesecev od objave
tega oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešano razglasilo za
mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 11. 2007
N 28/2007
Os-31468/07
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Marije
Jagodnik, Hruševica 35, 6244 Podgrad, ki
jo zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane,
zaradi razglasitve za mrtvega Antona Dodiča, roj. 8. 8. 1921 v Obrovu št. 2, sin Andreja
in rojene Tominc Ivane, sedaj neznanega
bivališča.
Pogrešani Anton Dodič je bil po podatkih
RMK Hrušica, roj. 7. 8. 1921 v Obrovu št. 2
in dne 28. 10. 1950 v Podgradu sklenil zakonsko zvezo s Fatur Frančiško, roj. 31. 8.
1919 v Obrovu št. 8. Po pripovedovanju
naj bi pogrešani po letu 1950 emigriral v
Avstralijo.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanemu in njegovem
življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani v roku treh mesecev od objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 12. 11. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2919/2007
Rg-278/08
Okrožno sodišče v Celju je na predlog
družbenikov za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Piles, podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o., Šoštanj, Tovarniška pot 2b,
Šoštanj, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 18. 12. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Pirečnik Alojzu in Pirečnik Rozini, oba
Tovarniška pot 2b, Šoštanj, glede na višino
njunih poslovnih deležev v družbi.
Družbenika prevzameta tudi obveznosti
plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 1. 2008
Srg 2963/2007
Rg-36549/07
Okrožno sodišče v Celju na predlog
družbenice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Genex d.o.o., proizvodnja konfekcije in trgovina, Slovenske Konjice,
Blato 25, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 24. 12. 2007.
Premoženje družbe ostane družbenici
Šild Gizeli, stan. Blato 25, Slovenske Konjice, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 1. 2008
Srg 2839/2007
Rg-36551/07
Družba Krup proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o. Kranj, s sedežem Galetova
14, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/03778/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Krajnik Peter in Krajnik Urban
oba Galetova 14, Kranj.
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 8. 1. 2008
Srg 7869/2007
Rg-21651/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa

iz sodnega registra družbe Dornik – Židan
Športna agencija Ledina d.n.o., Ljubljana,
Prvomajska 7, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Dornik – Židan Športna agencija Ledina d.n.o., Ljubljana, Prvomajska 7,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 6. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Dornik Pavel, Prvomajska 7, Ljubljana in Kostja Židan, Pot v mejah 4, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 7. 2007
Srg 9602/2007
Rg-25065/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Evropska kultura Agencija za oglaševanje in oblikovanje
d.o.o., Cesta na Breg 12, Log, Log pri Brezovici, objavlja sklep:
družba Evropska kultura Agencija za
oglaševanje in oblikovanje d.o.o., Cesta
na Breg 12, Log, Log pri Brezovici, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 8. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Klarič Mateja, Cesta na
Breg 12, Log, Log pri Brezovici, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2007
Srg 15317/2007
Rg-36565/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenika za
prenehanje družbe Kama d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, servis in poslovne storitve,
Šmartinska 174, Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
Kama d.o.o., podjetje za proizvodnjo,
servis in poslovne storitve, Šmartinska
174, Ljubljana, matična številka 5833957,

reg. št. vl. 1/12413/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
6. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Jože Marinšek,
Šmartinska 174, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
Srg 15250/2007
Rg-36671/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Cvetko Darinka,
kadrovsko in psihološko svetovanje, k.d.,
Zrinjskega cesta 8, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Irena Florjančič–Cirman iz Ljub
ljane, Trdinova 4, objavlja sklep:
družba Cvetko Darinka, kadrovsko in
psihološko svetovanje, k.d., Zrinjskega
cesta 8, Ljubljana, reg. št. vl. 1/37870/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Cvetko Darinka in Cvetko Tina obe Zrinjskega cesta 8, Ljubljana,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008
Srg 15889/2007
Rg-36674/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Trgotrade trgovina in storitve, d.o.o. Kočevje, C. na Trato 9,
Kočevje, objavlja sklep:
družba Trgotrade trgovina in storitve,
d.o.o. Kočevje, C. na Trato 9, Kočevje,
reg. št. vl. 1/17966/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
20. 12. 2007.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Arko Roman, Cesta na Trato 9, Kočevje, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008
Srg 16066/2007
Rg-36676/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Anda & Co. podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Prevoje
74, Lukovica, objavlja sklep:
družba Anda & Co. podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Prevoje 74, Lukovica,
reg. št. vl. 1/15688/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne
13. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Urankar Šircelj Andreja,
Prevoje pri Šentvidu 74, Lukovica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008
Srg 16142/2007
Rg-36677/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe KM podjetje za
zaključna gradbena dela d.o.o., Martinčeva
ulica 15, Ljubljana, ki jo zastopa notarka Erika Braniselj iz Ljubljane, Trg prekomorskih
brigad 2, objavlja sklep:
družba KM podjetje za zaključna gradbena dela d.o.o., Martinčeva ulica 15,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družabnice z dne 27. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Nedog Barbara, Martinčeva ulica 15, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 2008
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Srg 15531/2007
Rg-856/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenic za prenehanje družbe Aktem podjetje za proizvodnjo,
trgovino in kmetijstvo d.o.o., Bežigrad 1,
Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Aktem podjetje za proizvodnjo, trgovino in kmetijstvo d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1, matična številka 5671086, reg.
št. vl. 1/17562/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenic z dne 17. 12.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenici družbe sta Živa Dondur, Drenikova 29, Ljubljana in Metka Bertoncelj,
Bežigrad 1, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedeni družbenici, in sicer na Živo
Dondur v obsegu 10% in na Metko Bertoncelj v obsegu 90%.
Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2008
Srg 15598/2007
Rg-1002/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenikov za
prenehanje družbe JEF-RO Jelen zaključna
dela v gradbeništvu k.d., Pšata 51, Dol pri
Ljubljani, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
JEF-RO Jelen zaključna dela v gradbeništvu k.d., Pšata 51, Dol pri Ljub
ljana, matična številka 2048116, reg. št.
vl. 1/41101/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 1. 11.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Franc in Roman
Jelen, oba Pšata 51, Dol pri Ljubljani, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedena družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom
Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 2008
Srg 15318/2007
Rg-1243/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbenikov za prenehanje družbe Pajan/Pajsar in ostali trgovina

in proizvodnja d.n.o., Ljubljana, Vodovodna
87, Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
Pajan/Pajsar in ostali trgovina in pro
izvodnja d.n.o. Ljubljana, Vodovodna
87, matična številka 5620279, reg. št. vl.
1/17653/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 11. 12.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Pajsar Božidara,
Vodovodna cesta 87, Ljubljana in Maselj
Robert, Ulica Jelke Komotarjeve 8, Lukovica pri Domžalah, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedena družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom
Zakona o gospodarskih družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži družbenik, upniki ali pristojni državni organi. Po
preteku roka za ugovor bo registrsko sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2008
Srg 14367/2007
Rg-1244/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenikov za prenehanje družbe Biro Log inženiring d.o.o.,
Pod topoli 58, Ljubljana, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Biro Log inženiring d.o.o. Ljubljana,
Pod topoli 58, Ljubljana, matična številka
5524601, reg. št. vl. 1/13599/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 20. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je Viktor Pirc, Pod topoli 58, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese na
zgoraj navedenega družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2008
Srg 2367/2007
Rg-25190/07
Družba Seni podjetje za svetovanje
in storitve d.o.o., Ajdova pot 5 – Razvanje, Maribor, reg. št. vl. 1/4841-00 katere
družbenik je Seničar Auguštin, Ajdova pot 5
– Razvanje, Maribor, po sklepu družbenika
družbe z dne 27. 8. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Seničar Auguštin.
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Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 9. 2007

Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2008

Srg 73/2008
Rg-280/08
Družba Azur storitve in trgovina d.o.o.,
Ulica 9. maja 9, Poljčane, reg. št. vl.
1/7873-00, katerega družbenica je Brence
Branka, Ulica 9. maja 9, Poljčane, po sklepu družbenice družbe z dne 31. 12. 2007,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Brence
Branka.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2008

Srg 102/2008
Rg-862/08
Družba Monel gradbeništvo-inženiring
d.o.o., Zemljičeva 9, Maribor, reg. št. vl.
1/3591-00, katere družbenik je: Hreščak
Vladimir, Zemljičeva 9, Maribor, po sklepu
družbenika družbe z dne 10. 1. 2008, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Hreščak Vladimir, Zemljičeva 9, Maribor.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 1. 2008

Srg 3526/2007
Rg-282/08
Družba Ferus družba za gradbeništvo,
posredništvo, trgovino, proizvodnjo, gostinstvo in storitve d.o.o., Stara ulica 12,
Bresternica, reg. št. vl. 1/12598-00, katere
družbenik je Horvat Zlatko, Stara ulica 12,
Bresternica, po sklepu družbenika družbe
z dne 17. 12. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Horvat
Zlatko.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2008
Srg 177/2008
Rg-861/08
Družba Patronat gradbeništvo, trgovina in storitve d.o.o., Ulica Milke Volk
46, Radizel, Orehova vas, reg. št. vl.
1/12601-00, katere družbenik je Verle Ciril, Tomanova ulica 11c, Maribor, po sklepu
družbenika družbe z dne 9. 1. 2008, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Verle Ciril.

Srg 1227/2007
Rg-16381/07
Družba Naš center, gradbeništvo,
upravljanje in izvedba projektov, d.o.o.,
Svetozarevska ul. 010, 2000 Maribor, reg.
št. vl. 1/12081/00, katere družbenik je Graefischer Dieter, Othmar-Crusiz-Strasse 13,
9500 Villach, Avstrija, po sklepu družbenika
družbe z dne 22. 5. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Graefischer
Dieter, Othmar-Crusiz-Strasse 13, 9500 Villach, Avstrija.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 5. 2007
Srg 00037/2008
Rg-1561/08
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Jerala Zver, trgovina, izobraževanje in storitve, k.d., 9224 Turnišče,
Čevljarska 25, matična številka 1411764,
reg. št. vl. 1/02647/00, vpisana v sodnem
registru Okrožnega sodišča v Murski So-
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boti, preneha po skrajšanem postopku brez
likvidacije.
Družbenika Jerala – Zver Vesna, Turnišče, Čevljarska 25 in Zver Dominik, Turnišče, Čevljarska 25, izjavita, da so poplačane
vse obveznosti družbe Jerala Zver, trgovina,
izobraževanje in storitve, k.d., 9224 Turnišče, Čevljarska 25 in da so urejena vsa razmerja z delavci družbe.
Družbenika Jerala – Zver Vesna, Turnišče, Čevljarska 25 in Zver Dominik, Turnišče, Čevljarska 25, prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe, pri čemer za morebitne preostale
obveznosti odgovarjata z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki pristojni
organi v 15 dneh od objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 1. 2008
Srg 00047/2008
Rg-1562/08
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Lobby-Trade Uvoz in izvoz, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o. 9000
Murska Sobota, Cankarjeva 64, matična
številka 5827400 reg. št. vl. 1/02055/00, vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča
v Murski Soboti, preneha po skrajšanem
postopku brez likvidacije.
Družbenika Avdičaušević Denisa in Avdičaušević Muhamed, oba 9000 Murska
Sobota, Černelavci, Ledavska 30, izjavita,
da so poplačane vse obveznosti družbe
Lobby-Trade Uvoz in izvoz, trgovina, pro
izvodnja in storitve d.o.o., 9000 Murska Sobota, Cankarjeva 64 in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenika Avdičaušević Denisa in Avdičaušević Muhamed, oba 9000 Murska Sobota, Černelavci, Ledavska 30, prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe, pri čemer za morebitne
preostale obveznosti odgovarjata z vsem
svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 1. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Areh Lucijan, Stari trg 022, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00981311, izdala UE
Slovenj Gradec. gnf-285166
Bahovec Barbara, Breznikova cesta 023,
Domžale, potni list, št. P01175736, izdala
UE Domžale. gny-285172
Bahovec Marko, Breznikova cesta 023,
Domžale, potni list, št. P01176705, izdala
UE Domžale. gnz-285171
Bahovec Maša, Breznikova cesta 023,
Domžale, potni list, št. P01175836, izdala
UE Domžale. gnx-285173
Bahovec Tjaša, Breznikova cesta 023,
Domžale, potni list, št. P01175842, izdala
UE Domžale. gnb-285170
Bažec Andrej, Muzčeva ulica 003, Izola
– Isola, potni list, št. P00111454, izdala UE
Izola. gnd-285018
Božič Janko, Rožna ulica 004, Šempeter
v Savinjski dolini, potni list, št. P00516158,
izdala UE Žalec. gng-285015
Brečko Srečko, Spodnje Stranice 035,
Stranice, potni list, št. P00791762, izdala
UE Slovenske Konjice. gnt-285177
Čokl Dušan, Breznikova cesta 023,
Domžale, potni list, št. P00007960, izdala
UE Domžale. gnn-285258
Čokl Neva, Breznikova cesta 023,
Domžale, potni list, št. P01069113, izdala
UE Domžale. gno-285257
Debeljak Ana, Cankarjeva ulica 080,
Nova Gorica, potni list, št. P00226140,
izdala UE Nova Gorica. gnf-285016
Došen Ana, Rusjanov trg 006, Ljubljana,
potni list, št. P00778841, izdala UE Ljubljana.
gnp-285181
Došen Brane, Ulica Bena Zupančiča
023A, Ljubljana, potni list, št. P00552978,
izdala UE Ljubljana. gnq-285180
Dužnik Alojz, Ulica Dolomitskega odreda
017, Postojna, potni list, št. P00944044,
izdala UE Postojna. gns-285253
Gerbič Anamarija, Lamutova ulica 037,
Ljubljana, potni list, št. PB0041284, izdala
UE Ljubljana. gnt-285027
Gerbič Goran, Lamutova ulica 037,
Ljubljana, potni list, št. PB0101344, izdala
UE Ljubljana. gnv-285025
Gerbič Nataša, Lamutova ulica 037,
Ljubljana, potni list, št. P00956291, izdala
UE Ljubljana. gnx-285023
Holc Tea, Kungota pri Ptuju 013,
Kidričevo, potni list, št. PB0039834, izdala
UE Ptuj. gnu-285026
Holc Zdenka, Kungota pri Ptuju 013,
Kidričevo, potni list, št. P00557346, izdala
UE Ptuj. gnw-285024
Hrovat Sergej, Trubarjeva ulica 026,
Celje, potni list, št. P00558909, izdala UE
Celje. gne-285167
Janković Dejan, Vaše 013, Medvode,
potni list, št. P00948506, izdala UE
Ljubljana. gnm-285259
Jerina Marija, Krožna cesta 005,
Radomlje, potni list, št. P00269663, izdala
UE Domžale. gnc-285019

Kager Simon, Partizanska ulica 004,
Ivančna Gorica, potni list, št. P00061660,
izdala UE Grosuplje. gnw-285249
Korošec Danijel, Zgornja Pristava 011A,
Ptujska gora, potni list, št. P01015054,
izdala UE Maribor. gnw-285174
Kovačević Radoslav, Preglov trg 013,
Ljubljana, potni list, št. P00840865, izdala
UE Ljubljana. gnk-285261
Kralj Marica, Črešnjevec ob Bistrici 004,
Bistrica ob Sotli, potni list, št. P01072551,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb-285020
Kristančič Lidija, Ceglo 018, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. P00608983, izdala UE
Nova Gorica. gnz-285021
Kruder Renata, Slomškova ulica 015,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00182234,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-285014
Kvrgić Elvis, Breg 020, Ljubljana, potni
list, št. P01163340, izdala UE Ljubljana.
gnr-285179
Lazar Franc, Prečna ulica 007, Murska
Sobota, potni list, št. P00438488, izdala UE
Murska Sobota. gnz-285246
Liković Noel, Dobrova 007, Celje,
potni list, št. P01183711, izdala UE Celje.
gnu-285176
Morson Veronika, Reboljeva ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. PB0236079, izdala
UE Ljubljana. gnc-285169
Muzica Snježana, Šolska ulica 034, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00361159,
izdala UE Koper. gne-285242
Okoren Marko, potni list, št. P00839350,
izdala UE Sežana. gnv-285250
Palević Darko, Begunjska ulica 009,
Kranj, potni list, št. PB0273199, izdala UE
Kranj. gnl-285010
Pezdir Olga, Brežna pot 023, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00841103, izdala
UE Ljubljana. gnj-285262
Podgoršek Jelka, Potokarjeva ulica 061,
Ljubljana, potni list, št. P00336965, izdala
UE Ljubljana. gny-285022
Postolov Filip, Celovška cesta 269,
Ljubljana, potni list, št. PB0058965, izdala
UE Ljubljana. gnu-285251
Rebula Irma, Leška cesta 005B, Mežica,
potni list, št. P00512332, izdala UE Ravne
na Koroškem. gnl-285260
Remih Tomaž, Stara Fužina 162A,
Bohinjsko jezero, potni list, št. P00534526,
izdala UE Ljubljana. gnb-285245
Rimc Ivo, Pot na Polšco 075, Krško,
potni list, št. P00248763, izdala UE Krško.
gns-285178
Sotošek Peterkovič Albina, Dovško 033,
Senovo, potni list, št. P01098676, izdala UE
Krško. gnd-285243
Spruk Nejc, Nevlje 006, Kamnik, potni
list, št. P01054644, izdala UE Kamnik.
gnk-285011
Stamenković
Danijel,
Gradišče
pri Trebnjem 004, Trebnje, potni list,
št. P00880101, izdala UE Trebnje.
gnx-285248
Stepišnik Uroš, Porentova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00870047, izdala
UE Ljubljana. gni-285013
Stojanović Nikola, V borovju 016,
Maribor, potni list, št. P00138356, izdala UE
Maribor. gnc-285244

Suša Andreja, Ljubljanska ulica 067,
Maribor, potni list, št. P00289420, izdala UE
Maribor. gnm-285009
Štebe Leon, Majaronova ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00841715, izdala
UE Logatec. gnd-285168
Šuklje Neža, Nevlje 006, Kamnik, potni
list, št. P01054592, izdala UE Kamnik.
gnj-285012
Varl Milič Tara, Mali most 018, Logatec,
potni list, št. P00879308, izdala UE Logatec.
gny-285247
Verdev Simona, Polzela 044A, Polzela,
potni list, št. P00719676, izdala UE Žalec.
gnr-285254
Vidmar Mateja, Grajska cesta 043,
Bled, potni list, št. P00706842, izdala UE
Radovljica. gnv-285175
Ye Xiaozhen, Teharska cesta 035, Celje,
potni list, št. PB0001348, izdala UE Celje.
gnt-285252
Yin Yixiang, Teharska cesta 035, Celje,
potni list, št. PB0001816, izdala UE Celje.
gnp-285256
Yin Yuhuan, Teharska cesta 035, Celje,
potni list, št. PB0001815, izdala UE Celje.
gnq-285255
Živkovič Uroš, Župančičeva cesta 034,
Grosuplje, potni list, št. P01173817, izdala
UE Grosuplje. gne-285017
Žunič Rene, Vaška ulica 005, Lendava,
potni list, št. P00084194, izdala UE Lendava.
gng-285165

Osebne izkaznice preklicujejo
Adegoke Maxim Jamil, Ulica bratov
Učakar 008, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001916972. gny-285072
Adegoke Noah Jamal, Ulica bratov
Učakar 008, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001916973. gnx-285073
Areh Lucijan, Stari trg 022, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001624746.
gno-285207
Arko Branka, Prvomajska cesta 24,
Sodražica, osebno izkaznico, št. 001097329.
gnn-284958
Arsić Zlata, Cesta 6. maja 004,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001119620.
gnv-285000
Babič Jožef, Ljubljanska cesta 013 G,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001590498.
gnh-284964
Biščak Urban, Litijska cesta 198,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001861263.
gnx-285048
Bitević Uroš, Pristavška cesta 31,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001591949.
gnm-285034
Blaško Peter, Dobovec 004, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
002075388.
gnk-284986
Bombek Irena, Ulica 25. maja 004,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000881195.
gns-284978
Černčič Barbara, Scopolijeva ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001071036.
gny-285047

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Černigoj Tomi, Kersnikova ulica 052,
Celje, osebno izkaznico, št. 000972393.
gnl-285085
Čuš Pavla, Ulica 5. prekomorske 017,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001224481.
gnt-284977
Demir Trivun, Polanškova ulica 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000368655.
gns-285053
Dim Jure, Lovska ulica 001, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002076069.
gnp-285056
Dobrotinšek Klavdija, Ulica Blaža
Kocena 006, Šentjur, osebno izkaznico, št.
002083920. gnl-284985
Dokl Branislava, Primorska ulica 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000348616.
gnc-285094
Domjan Angela, Gubčeva ulica 008,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001324498.
gnh-285139
Drakulić Igor, Podlubnik 046, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001686924.
gnh-285089
Drevenšek
Tomaž,
Frankolovska
ulica 005, Maribor, osebno izkaznico, št.
000687082. gnb-285095
Drol Novak Živa, Na Grivi 057,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001962107. gng-284965
Duh Stanko, Trubarjeva ulica 007,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001579812.
gnn-285108
Elbl Slavica, Zgornja Senarska 009 D,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000691531. gno-284957
Glatz Bojana, Slovenska cesta 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002098040.
gnn-285058
Gorišek Damijana, Deteljica 004,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001131256.
gnt-285152
Grubar Denis, Jurna vas 004, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001684645.
gnw-285199
Hajrudinović Jusuf, Zakotnikova ulica
001, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000592085. gnw-285049
Halilović Ferid, Tržaška cesta 033,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001935722.
gnf-284966
Hančič Klara, Vače 063, Litija, osebno
izkaznico, št. 001996277. gns-285128
Horvat Albin, Ulica kneza Koclja 031,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001008547.
gnx-285098
Horvat Alja, Podgorci 067, Ormož, osebno
izkaznico, št. 002095198. gnq-285105
Horvat Bojan, Polica 138, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001843411.
gns-285078
Horvat Tanja, Kozminci 009 B, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002258633. gnq-284980
Hrašovec Irma, Rimska ploščad 014,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000985986.
gnl-285110
Ilić Darijo, Andrejci 039 B, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000197263.
gne-285142
Jakopič Damijan, Blejska Dobrava 131 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 002004688.
gng-285090
Jakoš Andrej, Volče 142 A, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 000409328. gno-285132
Janežič Tanja, Gašperšičeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000629251.
gnk-285061
Janković David, Vrhovci, cesta X 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002035847.
gnu-285051

Janžekovič Angela, Smetanova ulica 050,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001401749.
gnd-285093
Javornik Gregor, V Murglah 233,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000280397.
gnv-285075
Jesenko Aleš, Goriška ulica 001,
Celje, osebno izkaznico, št. 001754307.
gnm-285084
Jesenovec
Ana,
Kokošnje
013,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002263359.
gnx-285123
Jesenovec Jan Nik, Kokošnje 013,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002263362.
gnv-285125
Jesenovec
Vita,
Kokošnje
013,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002073968.
gnw-285124
Kabaj Ksenija, Mejna ulica 057,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000064709.
gnf-285091
Kapelj Justina, Nova Sušica 014,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000830099.
gnp-285106
Kerčmar Dušan, Peskovci 041, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001545217.
gni-285138
Kern Viljem, Levstikova ulica 004, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001824986.
gnn-285208
Kocjan Marija, Merčnikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000180276.
gno-285057
Koder Denis, Bukovo 066 A, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001618302. gno-284982
Kolenc Miha, Gatina 004 D, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001839533.
gnt-285077
Komučar Anja, Vojkova cesta 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077781.
gnj-285066
Komučar Dunja, Vojkova cesta 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002077777.
gne-285067
Koren Irena, Cesta Tončke Čeč 034,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001094004.
gnd-284968
Korlat Žak, Cesta komandanta Staneta
010, Litija, osebno izkaznico, št. 001740368.
gnr-285129
Krajnik Košir Maja, V Radno 027,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001179735. gnm-284959
Krančan Tjaša, Mislinjska Dobrava
062, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
002104942. gnk-285136
Križman Jesenovec Mateja, Kokošnje
013, Domžale, osebno izkaznico, št.
001486127. gnt-285127
Krk Matjaž, Migojnice 109, Žalec, osebno
izkaznico, št. 002085902. gnc-284969
Kusić Miroslav, Ulica Slavka Gruma
044, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002236550. gnz-284971
Lamut Jure, Ulica Slavka Gruma 058,
Novo mesto – Krka, osebno izkaznico, št.
001767130. gnv-285200
Lavrič Bernarda, Budganja vas 026, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001830973.
gnt-285202
Letnar Milena, Tovarniška ulica 057,
Preserje, osebno izkaznico, št. 002115576.
gnj-284962
Logar Martina, Ljubljanska cesta 084,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001952188.
gny-285122
Lončar Burjek Ana, Mala ulica 004,
Horjul, osebno izkaznico, št. 002255833.
gnk-285111
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Marolt Albin, Spodnji Rudnik I 035,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000937289.
gnr-285054
Matijević Petra, Društvena ulica 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001848537.
gnq-285055
Megla Borut, Osluševci 051, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001723396.
gnu-285101
Mićan Josip, Cesta krških žrtev 029,
Krško, osebno izkaznico, št. 001199352.
gnk-285211
Mihailović Dušan, Novo Polje, cesta
X 033, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002255930. gnb-285070
Močenik Terezija, Grajski trg 049,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 001508702.
gnp-284981
Mrak Darko, Lokovica 014, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001075032.
gnj-285137
Munič Franc, Slovenska vas 005 A,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000602574.
gnf-285116
Oberstar Marija, Zbilje 077 A, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001328744.
gnh-284989
Ostojić Draga, Gabrovka pri Zagradcu
031, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001852798. gnq-285080
Padar Suzana, Lovska ulica 047,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001745281.
gnz-285096
Paradižnik
Igor,
Cesta
zmage
012 B, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico,
št. 002079528. gnl-285210
Pečelin Pavla Karin, Ulica bratov
Učakar 008, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001422207. gnw-285074
Per Robert, Ulica 9. junija 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000477912.
gnv-285050
Petrovič Matjaž, Rajšpova ulica 009,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002066341.
gnm-285109
Pintarič Darija, Gasilska ulica 025,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001664073.
gnl-285135
Pišek Eneja, Črešnjevec 77, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001710981.
gnl-285035
Ploh Nika, Breg 016, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 002062003.
gns-285103
Ploh Nino, Breg 016, Središče ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 002062960.
gnr-285104
Podgoršek Jelka, Potokarjeva ulica 061,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001145383.
gnj-285062
Podlogar Goran, Pusto Polje 021,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001692328.
gno-285107
Podpečan Tatjana, Vinska Gorica 016,
Celje, osebno izkaznico, št. 001892983.
gni-285088
Polc Angela, Kovaška cesta 113,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001805619. gnn-284983
Popović Lucijana, Novokrčine 050, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000862136.
gny-284972
Prebil
Mirko,
Podplešivica
055,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000453418.
gnh-285064
Primc Kremser Darja, V dolini 013 F,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002046656.
gnd-285068
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Primon Jožef, Klinja vas 76, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001035839.
gnq-285130
Putre Marko, Ob Bistrici 2, Ribnica,
osebno
izkaznico,
št.
000492259.
gnc-285119
Renko Silvina, Poljanska cesta 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001020819.
gnm-285059
Rojc Matjaž, Zoisova ulica 001,
Celje, osebno izkaznico, št. 001927285.
gnj-285087
Rosič Miha, Ulica Stanka Brenčiča 008,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002020897.
gnr-284979
Roštohar Renata, Celjska ulica 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001826934.
gny-285097
Rudež Igor, Vojkov drevored 002, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000193669.
gne-285117
Savič Urška, Adamičeva ulica 011,
Domžale, osebno izkaznico, št. 002240944.
gni-284963
Savić Dejan, Hafnerjeva ulica 004 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000179274.
gng-285065
Sitar Zevnik Mateja, Štihova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001926342.
gnu-285076
Skok Frančišek, Ropretova cesta 042,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000760001.
gnb-285120
Stipan Antun, Ulica Danila Bučarja
018, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002027375. gnb-284970
Stojkovič Franjo, Bazoviška ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001862037.
gnt-285052
Strnad Tanja, Ilirska ulica 006, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002089454.
gnl-285060
Suhadolc Alojz, Einspielerjeva ulica 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353871.
gni-285063
Svetičič Marija, Ljubljanska cesta
049, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000806758. gnh-285114
Šebenik Marko, Gmajna 030, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000865453.
gnk-284961
Šemrov Stanislava Slavka, Zaloška
cesta 299 A, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000095717. gnc-285069
Šimunović Sreta, Rošpoh – del 072 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001799293.
gnv-285100
Šolman Lidija, Nad Krko 008, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002217920.
gnu-285201
Štebih Franjo, Cesta I. slovenskega
tabora 006, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
001507569. gnm-285134
Trnovec Pia, Na gmajni 028, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
002197922.
gnu-285126
Trobentar Silva, Krekova ulica 027,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000032368.
gne-285092
Tuksar Sašo, Obrtniška ulica 007,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001559597. gnp-285131
Turšič Marko, Smledniška cesta 083,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002209724.
gnn-285083
Ugrin Ana, Rimska cesta 007, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000784590.
gnz-285071
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Verbošt Gorazd, Spodnji Gasteraj 66/a,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001837304. gnk-285286
Völgyi Marija, Ulica 22. junija 035,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001638274. gnv-284975
Vražič Janko, Ulica Marice Strnadove
001, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico,
št. 001258198. gnm-285209
Weitzer Bojan, Ipavčeva ulica 026,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001591813.
gnw-285099
Zabret Dejan, Parmova ulica 013,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000959054.
gnz-285121
Zidar Matjaž, Topolc 032, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000408477.
gnd-285118
Zidarič Marija, Pušenci 012 A, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000352211.
gnt-285102
Zlatnar
Damjan,
Bistričica
024,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001326524.
gnp-285206
Žagar Anton, Trg revolucije 001,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000274511.
gnj-284987
Žiberna Jože, Prešernova ulica 016,
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000572968. gnc-284973
Živkovič Uroš, Župančičeva cesta 034,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001281092.
gnr-285079

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Altenbaher Matjaž, Sv. Boštjan 15 b,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002206142, izdala UE Dravograd.
gne-285217
Ambrožič Štefe Karmen, Hrastje 036,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000085977, reg. št. 18005, izdala UE
Kranj. gni-285213
Arl Branko, Spodnji kraj 045, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001702598, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnq-285005
Babič Jožef, Ljubljanska cesta 013 G,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001712089, reg. št. 39188, izdala UE
Domžale. gnd-284993
Babič Vladislav, Prepuž 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 1840678, izdala UE Slovenska
Bistrica. gno-285157
Baran Nikica, Kuželj 018, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003140699, reg. št. 7116, izdala UE
Kočevje. gns-285228
Bećar Armin, Cesta v rovte 007,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002038974. gnu-285001
Belaj Robi, Šolska ulica 39, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001969629, izdala UE Mozirje.
gnn-285033
Beznik Nejc, Stagne 026, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. G, H, št. S 001818715,
izdala UE Radovljica. gnb-285220
Božič Matej, Machova ulica 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, M, L, št.
J1811914181, izdala UE Köln, Nemčija.
gnv-285225
Čop Jernej, Mesesnelova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,

št. S 000229890, reg. št. 121173, izdala UE
Ljubljana. gnm-285288
Dobnikar Sandra, Španova pot 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. s 001778383, reg. št. 259506, izdala UE
Ljubljana. gnr-285229
Dolinšek Jani, Pod smrekami 18,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško
dovoljenje, kat. G, H, št. S 1400931, izdala
UE Žalec. gno-285007
Dragan Cvetko, Malija 111, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 003076611, izdala UE Izola. gne-284992
Drakulić Igor, Podlubnik 046, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000727187, izdala UE Škofja Loka.
gns-285153
Dreo Olga, Mariborska c. 25, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G,
H, št. S 7673, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnz-285296
Felda Gregor, Beblerjeva 6, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 42590, izdala UE Koper. gnd-285268
Frank Rajko, Ljubeljska ulica 025,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 000480037, reg. št. 58286, izdala
UE Ljubljana. gnt-285227
Furar Franc, Ilirska cesta 004, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, D1, D, F, G, H, št. S 001659355, reg.
št. 9625. gns-285203
Gašperlin Nadja, Pungert 016, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001141568, izdala UE Škofja Loka.
gnr-285154
Gazvoda Ana, Dolnja težka voda 010 A,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000825476, izdala UE Novo mesto.
gni-285238
Glatz Bojana, Slovenska cesta 030,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 003112965, reg. št. 267927, izdala
UE Ljubljana. gnp-285231
Grubar Denis, Jurna vas 004, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002227560, izdala UE Novo mesto.
gnr-285204
Horvat Bojan, Polica 138, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2179038, reg. št. 31137, izdala UE
Grosuplje. gno-285082
Jemec Urša, Podlubnik 155, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001260056, izdala UE Škofja Loka.
gnq-285155
Juvan Ana, Strmov 021, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003024364, reg.
št. 46477, izdala UE Kranj. gnh-285214
Kavčič Tina, Brezje pri Dobrovi 070 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S001965272, reg. št. 196610, izdala UE
Ljubljana. gni-285113
Kolar Tonja, Zbelovo 050, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A – le do 25 kW ali 0.16 kW/kg, št.
S 001768742, reg. št. 12963, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc-285294
Kolar Zlatko, Zgornji Kozji Vrh 27, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, D, F, G, H, št. S 21736, reg. št. 5209,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnr-285004
Konjević Dragana, Rozmanova ulica
024 E, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 002210178, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnf-284991
Kozlevčar Marta, Ulica Slavka Gruma
034, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000103917, izdala UE Novo
mesto. gng-285115

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Krajnik Košir Maja, V Radno 027,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, G; H, št. S 001212522, reg. št.
115900, izdala UE Ljubljana. gnl-284960
Kralj Frančiška, Potočnikova ulica 015,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001712073, reg. št. 2555, izdala UE
Domžale. gnc-284994
Kralj Marica, Črešnjevec ob Bistrici 004,
Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001544202, reg. št. 18873, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnh-285239
Kravanja Stanislav, Hrašče 034,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 001585905, reg. št. 1450, izdala
UE Postojna. gnd-285293
Krk Matjaž, Migojnice 109, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A – le do
50 km/h, št. S 3126646, izdala UE Žalec.
gnp-285006
Logar Martina, Ljubljanska cesta 084,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001879966, reg. št. 37143, izdala UE
Domžale. gnb-284995
Lončar Burjek Ana, Mala ulica 004,
Horjul, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003173567, reg. št. 236420, izdala UE
Ljubljana. gnj-285112
Majc Marjeta, Gregorčičeva ulica 024,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SM 000101313, izdala UE
Lendava. gnd-285218
Majcenović Josip, Mejna ulica 023,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001290317, reg. št. 105820,
izdala UE Maribor. gnw-285224
Malin Angela, Mala Loka 030, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001748565, reg. št. 3422, izdala UE
Domžale. gnz-284996
Mihajlović Damnjan, Moše Pijade 23,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SB 4817, reg. št. 7/90 – učitelj vožnje 8
(inštruktorsko). gne-285042
Mulić Zdravko, Glavna ulica 005,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A1, A, B, G, H, št. SM 000100194, izdala UE
Lendava. gnu-284976
Oberstar Marija, Zbilje 077 A, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H – vozi z
očali, št. S 1418737, reg. št. 13454, izdala
UE Ljubljana. gni-284988
Omeragić Sead, Preglov trg 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001504447, reg. št. 246266, izdala UE
Ljubljana. gnq-285230
Osmani Osman, Celovška cesta 166,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003207836, reg. št. 286214, izdala UE
Ljubljana. gnn-285233
Palovšnik Jurij, Slatna 003, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C; CE, G,
H, št. S 002022549, izdala UE Radovljica.
gnz-285221
Pečjak Anton, Velike Vrhe 013,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F,
G, H, št. S 001755589, izdala UE Grosuplje.
gnp-285081
Peršin Anže, Šubljeva ulica 020,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002148045, reg. št. 29606, izdala UE
Domžale. gny-284997
Petković Suzana, Ulica za gradom 001,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 000067479, izdala UE
Koper. gnc-285144
Pletikos Dejan, Pod gradom 005 A,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003105672, reg. št.

137904, izdala UE Slovenske Konjice.
gny-285147
Ploštajner Zlata, Staretova ulica 002,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002161869, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnu-285226
Polajžar Janez, Nadole 6, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 1377424,
izdala UE Ptuj. gnm-285159
Potnik Stanislav, Šolska ulica 1, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 002209647, reg. št. 1370, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnx-285148
Potočar Primož, Ulica Staneta Bokala
003, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000669052, izdala UE Jesenice.
gnt-285002
Preskar Janez, Medno 059, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001779199, reg. št. 62026, izdala UE
Ljubljana. gnj-285237
Repič Špela, Pristava, Kostanjeviška
cesta 026, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, vozi z očali ali kontaktnimi
lečami, št. S 002135580, reg. št. 276056,
izdala UE Ljubljana. gno-285232
Režonja Kristjan, Velika Polana 184,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003006775, reg. št. B, G, H,
izdala UE Lendava. gnj-285212
Sever Peter, Cesta 2. oktobra 024, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001452819, izdala UE Koper.
gnd-285143
Simčič Mojca, Trdinova ulica 011 A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001345607, reg. št. 38481, izdala UE
Novo mesto. gnk-285236
Skok Frančišek, Ropretova cesta 042,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 003064194, izdala UE Domžale.
gnx-284998
Smajić Samed, Volaričeva ulica 005 D,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001395125, reg. št. 44933, izdala UE
Nova Gorica. gne-285292
Starin Tomaž, Briše 6, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C1,
C1E, M. L, S, izdala UE Bodenseekreis,
Friedrichshafen, Nemčija. gnl-285235
Suzana Jurič, Črešnjevec 77, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003046065, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnb-285295
Špeh Danilo, Sv. Peter 106, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1669515, reg. št. 5185, izdala UE Piran.
gnb-285145
Štotl Hilda, Višnarjeva ulica 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, A – le do 50 km/h, vozi z očali, št.
S 002094935, reg. št. 117426, izdala UE
Ljubljana. gnk-285215
Tomažič Peter, Kovača vas 87, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A
le do 50 km/h, št. S 1784060, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnn-285158
Topolovec Klavdija, Hercegovščak 046,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, št. S 001949423, reg. št. 11390,
izdala UE Gornja Radgona. gnw-284974
Trček Tončka, Laze pri Borovnici 1,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003180961, reg. št. 16066, izdala UE
Vrhnika. gnw-284999
Urh Petra, Lokve 49, Črnomelj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13959, izdala
UE Črnomelj. gnp-285281
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Voštić Branko, Cesta bratov Stražišarjev
024, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 001109313, izdala UE Škofja Loka.
gns-285003
Zadravec Mojca, Slake 8, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2133616, reg. št. 271680, izdala UE
Ljubljana. gnw-285149
Zaplotnik Žiga, Na Gmajni 011, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,G, H, št.
S 003102621, reg. št. 256370, izdala UE
Ljubljana. gnm-285234
Zorec Gregor, Goričane 69, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003155126, reg. št. 255678, izdala UE
Ljubljana. gni-285188
Zupanič Irena, Sv. Duh 4a, Dravograd,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3524535, izdala UE Dravograd.
gnp-285156
Žigon Petra, Prešernova ulica 002,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001231593, reg. št. 6938, izdala UE
Logatec. gnv-285150
Žukovec Gorazd, Polzela 205 b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
G, H, št. S 2125634, izdala UE Žalec.
gnz-285146

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d.d. PE Novo mesto, veljavnost naslednjih dokumentov: polica »O« št. 10969;
polica ZIŽ-5/95 št. 4985; zelene karte št.
1492985, 1532832, 1573463, 1327015,
1502293, 0627624, 0640140, 0640415,
1494045, 1494046, 1494047, 1494048,
1493205, 1493208, 1493756, 1494200,
1533550, 1226564, 1398977, 1404508,
1357322, 1452276, 1502264; pobotnice
Z-3 št. 00668357, 018305, 018265; polica ZAN 10/06 št. 00394863, 00450399,
433638, 00450399; polica 07-AOD-01 št.
0375765, 0451962; polica 1-AO-2006 št.
0120906, 120851, 120876; vinkulaciji PV-2
št. 00048663, 00048666, 00043202; police S-T-3-K št. 00309004, 00309005; polica 02 CORIS št. 280015; polica SLO-06
št. 00378; police ZAT-56/05 od vključno št.
6802 do vključno 6825, 11389, 11390; vinkulacija ZAV-32/06 št. 043291, 046453; polica ZAC-4/06 št. 136039, polica 1-IM št.
00418451; polici 08-TPO-01/07 št. 00012410
in 00012411. Ob-1990/08
Eržen Katarina, Ješetova ulica 73, Kranj,
zavarovalno polico, št. 478190. gnl-285185
Kuplen Štefan, Černelavci, Dolga
ulica 87, Murska Sobota, zavarovalno
polico, št. 41401001086 in 41401001087,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnt-285277

Spričevala preklicujejo
Bezek Ksenija, Kamnik pod Krimom
4, Preserje, spričevalo o zaključnem
izpitu Centra za dopisno izobraževanje –
Univerzum Ljubljana, št. 741/ETa, izdano
leta 1998, izdano na ime Pintarič Ksenija.
gng-285190
Cerar Jernej, Ravnikarjeva ulica 6,
Radomlje, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1975. gno-285032
Cugelj Aleksandra, Stična 102, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano
leta 2006 in 2007. gnd-285193
Čarman Blaž, Primičeva ulica 34,
Škofljica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesne šole v Ljubljani, izdano leta
2006. gnx-284948
Čuk Darko, Nova vas 4, Logatec,
spričevalo Srednje kovinarske šole v
Postojni – oblikovalec kovin, izdano leta
1986. gns-285028
Dolinšek Milan, Pišece 6, Pišece,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Brežice – program trgovec, izdano
leta 1980. gnv-284950
Fermo Valter, Šared 1/a, Izola – Isola,
spričevalo Srednje kovinarske in prometne
šole Koper, izdano leta 1995. gnf-285041
Grčar Nina, Malgajeva ulica 12, Ljubljana,
indeks, št. 20200445 Pravne fakultete v
Ljubljani. gnf-285216
Hafner Andreja, Virmaše 108, Škofja
Loka, spričevalo poklicne mature Srednje
biotehniške šole v Kranju – smer živilski
tehnik, izdano leta 2003. gns-284953
Karlatec Radko, Novo polje, Cesta X/15,
Ljubljana-Polje, indeks, št. 04028453, izdala
Visoka upravna šola Ljubljana. gnl-285160
Kenda Jana, Zoisova 17, Kranj, indeks,
št. 41210134, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnb-285270
Kržič Nataša, Zvonarska ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
ZTI Ljubljana – smer kozmetični tehnik
Ljubljana, izdano leta 1997. gnh-285289
Laznik
Primož,
Kamna
Gorica
4/a, Frankolovo, indeks, št. 11130121371,
izdala Poslovna komercialna šola Celje.
gno-285282
Miladić Dijana, Kanižarica 14/a, Črnomelj,
indeks, št. 30014384, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnz-285271
Pongrac Lilijana, Voljčeva cesta 7,
Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole Boris Kidrič
Ljubljana, izdano leta 1980. gnb-285195
Primožič Andreja, Na griču 9, Spodnja
Idrija, maturitetno spričevalo in spričevalo 4.
letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina,
izdano leta 2004. gnk-285161
Prolić Tanja, Moškričeva ulica 034,
Ljubljana, indeks, št. 30013950, Univerza v
Ljubljani. gny-285197
Pucko Simona, Porabska ulica 2,
Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole Radenci.
gnm-285284
Pust Irena, Dolenja vas 14, Mirna Peč,
spričevalo o zaključnem izpitu CIK Trebnje,
št. 283/ET, izdano leta 1994. gnw-284949
Radovan Alojz, Dolenje mokro polje
33, Šentjernej, spričevalo Šole za voznike
motornih vozil, št. 2323, izdano leta 1975.
gnj-285037
Raljić Zoran, Zakotnikova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika
Centra srednjih šol Domžale, izdano leta
1984 do 1986. gng-285290
Ramić Alvir, Ferda Bidovca 5/8, Izola –
Isola, diplomo Gradbenega izobraževalnega
centra v Celju, izdana leta 2007.
gng-285240
Skočir Srečko, Maistrova 7, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ
– strojništvo Velenje, št. 81. gnf-285266

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Slak Marjeta, Cesta 24. junija 32,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Škofijske
klasične gimnazije v Šentvidu, izdano leta
2001. gnj-285287
Studen Sašo, Sp. Bistrica 8, Tržič,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Križe pri
Tržiču, izdano leta 1989. gnl-285285
Suhorepec Edvard, Gornja paka 5,
Črnomelj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje avtomehanične šole v Novem
mestu, izdano leta 1980. gng-285040
Suljkanović Alma, Javorški Rovt 35/c,
Jesenice, spričevalo 4. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnj-285187
Šen Bruno, Gregorčičeva ulica 5, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana,
izdano leta 1997. gnx-285273
Škufca Anton, Čušperk 19, Grosuplje,
spričevalo o končani OŠ Luisa Adamiča v
Grosupljem. gnp-284956
Trček Ciril, Križevska vas 80, Metlika,
diplomo Medicinske fakultete v Ljubljani,
izdana leta 1990. gnj-285162
Vehovec Andrej, Vir, Čufarjeva ulica 4,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje avtomehanične šole v Škofji Loki.
gnk-285086
Videtič Marjan, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Ljubljana – elektro smer,
izdano leta 1977. gnm-284984
Vrban Valerija, Ulica 1. maja 1, Metlika,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške
in zdravstvene šole v Novem mestu
– zdravstveni tehnik, izdano leta 1999.
gnd-285043
Zagoršek Janja, Zg. Velovlek 18/a,
Destrnik, spričevalo, št. 68 – smer ekonomski
tehnik. gnk-285186
Žumer Marjan, Župečja vas 45, Lovrenc
na Dravskem polju, diplomo Srednje
Kovinarske in metalurške in kmetijske
šole V, Vlahoviča Ptuj, izdana leta 1991.
gns-285278

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Ribič Aleš s.p., Kumen
50/a, Lovrenc na Pohorju, dovolilnico za BiH
3 države, št. 1009636. gnb-285045
Barukčić Dijana, Poljanska cesta 066 A,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola Ljubljana. gni-285163
Batič Lara, Plešivo 35, Dobrovo v Brdih,
vozno karto, št. 0711344, izdal Avrigo d.d.
Nova Gorica. gnr-285029
Centa Urban, Soteška pot 86, Ljubljana,
vozno karto, št. 105, izdal LPP – 100%
popust. gnn-285008
Čelikovič Aleš, Cesta revolucije 5,
Jesenice, delovno knjižico. gnn-285183
Červ Loris, Zatolmin 55, Tolmin, delovno
knjižico. gni-285263
Davidovič Vasja, Dekani 210, Dekani,
delovno knjižico. gne-285267
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica
15. junija 4, Ljubečna, dovolilnico za
Belorusijo 112, št. 1825716, z veljavnostjo
do 31. 1. 2008. gnr-285279
Fideršek & Fideršek d.n.o., Ulica
15. junija 4, Ljubečna, dovolilnico za Rusijo
643, št. 837402 in dovolilnico za Ukrajino
804, št. 0754278, z veljavnostjo do 31. 1.
2008. gnq-285280

Fidler Benjamin, Partizanska 2, Piran
– Pirano, delovno knjižico. gnl-285264
Fijavž Daniel s.p., Križevec 50, Stranice,
licenco, št. 006986/019 za vozilo z reg. št.
CE U2 622. gnq-285205
Hartman Danica, Mladinska 2/a, Beltinci,
delovno knjižico, reg. št. 59549, ser. št.
0247682. gng-285265
Hozjan Simon s.p., Trnje 48/d, Črenšovci,
izvod licence skupnosti za vozilo MAN z
reg. št. MS F5-911, vezan na licenci 3836,
izdana 9. 6. 2005. gni-285038
Hudorovac Šaban, Lokve 48, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. 48407, reg. št.
633049 z dne 13. 1. 2006. gnw-285274
Ilić Oliver, Cirila Tavčarja 3/b, Jesenice,
nacionalno poklicno kvalifikacijo za voznika,
koda kataloga 8400.002.4.1. izdala
Agencija za promet d.o.o., dne 23. 6. 2006.
gnc-285269
Ižanec Aleš, Arničeva ulica 27, Ljubljana,
certifikat za NPK varnostnika z oznako
C1502 z dne 18. 10. 2006. gng-285140
Juriša Irina, Radovica 25, Metlika,
delovno knjižico. gnv-285275
Klančišar Franc, Cankarjeva ulica 8,
Celje, delovno knjižico. gnc-285044
Klečina
Ana,
Periška
cesta
29/a, Ljubljana-Dobrunje, delovno knjižico.
gnf-285241
Kondič Branko, Praše 3/a, Mavčiče,
delovno knjižico. gnp-285031
Kozar Milena, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, 5 delnic, vpisane v delniško knjigo
pod št. 1254. gnm-285184
Kropavnik Maks, Kurirska pot 12, Zgornja
Besnica, službeno izkaznico, št. 006621,
izdana pri Družba G7 d.o.o. gnn-285283
Kryeziu Idriz, Potrčeva 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-284990
Kuhelj Gregor, Miklošičeva 20, Ljubljana,
delovno knjižico, ser. št. A 702120, reg. št.
30643. gnx-285198
Kuručev Davor, Bernetičeva 20, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnv-284954
Lapuh Jakob, Bizeljska cesta 18, Brežice,
delovno knjižico. gnh-285039
Longar Tjaša, Na gmajni 70, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gny-285222
Longar Urša, Na gmajni 70, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnx-285223
Mežnar Eva, Zvirče 4, Tržič, študentsko
izkaznico, št. 30013432, izdala FKKT v
Ljubljana. gny-285272
Noblesse d.o.o., Rečica ob Paki 22,
Šmartno ob Paki, obrtno dovoljenje,
št. 020687, izdano dne 6. 3. 1995.
gnu-285276
Novak Andrej, Kupšinci 74, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod št. 432.
gno-285182
Novak Janko, Stražni vrh 35, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 23040099,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnf-285291
Osnovna šola Livade Izola, Livade
7, Izola – Isola, štampiljko z napisom
OSNOVNA ŠOLA LIVADE – IZOLA,
SCUOLA ELEMENTARE LIVADE – ISOLA,
s številko 4. gne-285192
Pauman Danilo, Stražgonjca 35/a,
Pragersko, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za organizatorja,
voznika in spremljevalca izrednih prevozov,
ki ga je izdalo Ministrstvo za promet.
gnf-285191
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Petek Alenka, Hrovača 36, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 11020323, izdala
Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnf-285141
Pišek Tina, Kolarjeva ulica 27, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71163456, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. gnh-285164
Plahutnik Suhadolnik Nina, Golgi breg
72, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani. gne-284967
Proeski Todor, Prilep, Makedonija,
dovoljenje za delo, št. 99289978985 z dne
20. 6. 2006. gnu-285151
Rejec Jure, Bazoviška 13, Tolmin, vozno
karto, št. 0707433. gnq-285030
Ribič Karli, Podvin pri Polzeli 27, Polzela,
delovno knjižico, ser. št. A671661, reg. št.
84/2007. gnk-285036
Safran Renato, Bevkova 5, Žalec, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500000939000,
izdal Cetis Celje. gnt-284952
Salihi Bajram, Celjska cesta 14,
Slovenske Konjice, delovno knjižico, št.
19293. gnu-284951
Seco Tools SI d.o.o., Cesta k Tamu
9, Maribor, štampiljko z napisom SECO
TOOLS SI d.o.o. Cesta k Tamu 9 2000
Maribor. gnu-284955
Slokar Milan, Prušnikova ulica 53,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
41002616, Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gne-285196
Torkar Damjan, Gorenjskega odreda 16,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19289285,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnc-285194
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, dve štampiljki okroglih oblik z naslednjo vsebino:
ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA
MARIBOR 11 z emblemom zavoda, na strani žiga je natisnjena številka 325, HEALTH
CENTRE MARIBOR WHO Colaborating
Centre for Primary Health Care Nursing z
emblemom zavoda, na strani žiga je natisnjena številka 326. Ob-1970/08
Zdujič Nenad, Lancovo 30, Radovljica,
delovno knjižico. gnz-285046
Žerjal Stane, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gnh-285189
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Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi o Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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