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Obvestilo
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://wwww.ilirska-bistrica.si objavljen javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje programov
športa v letu 2008 v Občini Ilirska Bistrica.
Vsi razpisni pogoji in razpisna dokumentacija v zvezi z navedenim javnim razpisom
je na razpolago na zgoraj navedeni spletni
strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska
Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan na tel. 05/714-13-61, kontaktna
oseba: Ester Žiberna ali po elektronski pošti:
ester.ziberna@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 430-16/2008/3
Ob-2215/08
Na podlagi Zakona 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), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), 31. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo in
59/07 – ZŠtip), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) in Pravilnika
o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06) Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov za
študijsko leto 2008/2009
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: javni razpis se objavlja za izbiro zasebnih zavodov
in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v
nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki
sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
(Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06) in ki jim
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) na tem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri pristojnem
organu registrirani za dejavnost študentskih
domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
b) prijava na javni razpis (v nadaljevanju:
vloga) mora biti vložena na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije,
ki je priloga temu razpisu. Vloga mora vsebovati v celoti izpolnjen razpisni obrazec in
vse zahtevane priloge. Zasebni študentski
domovi morajo vlogi priložiti:
1. dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na določeni
nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo
stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki jim
omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
2. izjava o tem, da so pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih
domov;
3. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;
4. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno navesti podatke za vsako skupino sob
posebej in povprečno ceno bivanja v domu
v zadnjih treh mesecih) in elementih, iz katerih je sestavljena;
5. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;

6. izjavo o tem, da bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija;
c) prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost
študentskih domov. Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi
v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma
točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa
ustrezajo originalom;
d) razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva.
V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na ta razpis ali na
sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov
pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno
prilagodi in to sorazmerno spremembam
v državnem proračunu oziroma finančnem
načrtu ministrstva.
Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo
sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe.
Prijavitelj poda tudi soglasje k preverjanju
namenske porabe sredstev, odobrenih na
podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev kadarkoli
zahteva od izbranega prijavitelja vpogled
v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru,
ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali
nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi obrestmi vred, računano od dneva nakazila takih
nenamensko porabljenih sredstev, obenem
pa tudi odgovarja ministrstvu za vso nastalo
materialno in moralno škodo.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
1. večje število ponujenih postelj;
2. manjša oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena
za subvencioniranje bivanja študentov v za-
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sebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2008/2009, je 396.000,00 EUR.
VI. Subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski
dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma
aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga
bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove.
Subvencije se bodo nakazovale mesečno,
način in postopek njihovega izplačevanja se
bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni
med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji oddajo vlogo s prilogami pisno, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo biti osebno oddane oziroma priporočeno poslane v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko
leto 2008/2009« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Rok za oddajo
prijave je 27. 2. 2008.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje prispelih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila komisija za vodenje
postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministrice. Odpiranje vlog bo
3. 3. 2008 ob 10. uri na sedežu ministrstva,
Kotnikova 38, sejna soba/3. nadstropje.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ministrica za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje do 25. 3. 2008
sprejela sklep o izbiri zasebnih študentskih
domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom
o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8-ih dni od
prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da
je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na spletnih straneh
www.mvzt.gov.si, v rubriki Javni razpisi.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/478-46-05 pri Mariji Bergant, vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-50/2007/13

Ob-2277/08

Javni razpis
za spodbujanje raziskovalno razvojnih
projektov razvoja e-vsebin in e-storitev
1. Pravne in programske podlage
Pravne podlage za izvedbo razpisa so
naslednje:
– Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006
z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 1260/1999 (Uradni list RS, št. 210/06,
str. 25, v nadaljnjem besedilu: Uredba
1083/2006/ES);
– Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006
o Evropskem skladu za regionalni razvoj
in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999
(Uradni list RS, št. 210/06, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1080/2006/ES);
– Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006
z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
o splošnih določbah o Evropskem skladu
za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
(ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 371/06, str. 1,
z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES);
– Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne
6. maja 2003 o opredelitvi mikro, majhnih in
srednje velikih podjetij (Uradni list RS, št.
124, 20. 5. 2003);
– Proračun Republike Slovenije za leto
2008 (Uradni list RS, št. 126/06);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni
list RS, št. 126/06);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06, v nadaljevanju: PPIPRS);
– Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07);
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013, ki jo je organ upravljanja sprejel 20. 9. 2007;
– Informacija o izvedbeni strukturi strukturnih skladov in kohezijskega sklada v programskem obdobju 2007–2013, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 114.
redni seji, dne 22. 3. 2007;
– Nacionalni strateški referenčni okvir za
obdobje 2007–2013;
– Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013, razvojna prioriteta Gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev
Informacijska družba;
– Strategija razvoja informacijske družbe
v Republiki Sloveniji – si2010, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji 128.
redni seji dne 29. 6. 2007;
– Shema državnih pomoči Program za
spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007–2012
(N 472/06 z dne 17. 11. 2006),
– Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD-UPB1/ (Uradni list RS, št.
22/06);
– Zakonu
o
gospodarskih
družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06 in
60/60-popr.);
– Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 96/05-UPB1);
– Zakon o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 22/05-UPB1 in 119/05);
– Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 in 106/05);
– Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/05);

– Letni delovni načrt dela ministrstva oziroma organov v sestavi (v nadaljevanju: Letni delovni načrt ministrstva);
– Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu (Uradni list RS,
št. 3/06);
– Pravilnik o finančnem poslovanju v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, z dne 28. 11. 2002;
– Sklep Vlade RS, št. 30300-1/2007/13
z dne 16. 2. 2007.
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je sestavljena
iz naslednjih dokumentov:
– Tekst razpisa in navodilo za prijavitelje
(ta dokument),
– Povzetek projekta (Razpisni obrazec
1):
– RO1.1: Projekt (kratek povzetek projekta);
– RO1.2: Konzorcij (navedba konzorcija
partnerjev);
– RO1.3: Finančni načrt (skupen finančni
načrt projekta);
– RO1.4: Cilji (cilji projekta);
– RO1.5: Aktivnosti in obseg dela (načrt
aktivnosti in obseg dela po partnerjih),
– Opis partnerja – za vsakega partnerja
v konzorciju (Razpisni obrazec 2):
– RO2.1: Partner (formalni podatki o podjetju oziroma organizaciji);
– RO2.2: Proj. skupina (podatki o projektni skupini predvideni za realizacijo projekta);
– RO2.3: Sorodni projekti (podatki o sorodnih projekti, ki jih partner že izvaja oziroma prijavlja za sofinanciranje);
– RO2.4: Stroški dela (pregled stroškov
dela po vseh članih projektne skupine);
– RO2.5: Finančni načrt (pregled stroškov po vseh aktivnostih projekta);
– RO2.6: Vzpodbujevalni učinek (opredelitev indikatorjev za dokazovanje vzpodbujevalnega učinka velikih podjetij);
– RO2.7: Strategija podjetja (opredelitev
konteksta projekta z vidika dolgoročne strategije podjetja),
– Podatki o raziskovalno razvojnem projektu (Razpisni obrazec 3),
– Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev
(Razpisni obrazec 4),
– Izjava o odprtju posebnega stroškovnega mesta za vodenje stroškov projekta
ter dostopu do sodnega registra – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 5),
– Izjava o uporabi osebnih podatkov – za
vse člane projektne skupine vsakega posameznega partnerja v konzorciju (Razpisni
obrazec 6),
– Vzorec konzorcijske pogodbe (z obveznimi členi), ki jo lahko konzorcij po potrebi
dopolni za podrobnejšo opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti,
– Vzorec pogodbe z ustreznimi prilo
gami:
– Zahtevek za izplačilo,
– Poročilo o delu na projektu,
– Finančno poročilo – skupno,
– Finančno poročilo za posameznega
partnerja v konzorciju,
– Spisek pooblaščenih oseb,
– Ocenjevalni list,
– Navodilo za prijavitelje.
3. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si.
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4. Cilj in namen razpisa
Razvita informacijska družba dokazano
vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva in družbe, na povečanje
števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na dvig kakovosti življenja, enakomeren regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Vpliv izhaja iz vsesplošne
uporabe sodobne IKT, ki prispeva k večjim
ekonomskim dosežkom in splošnim koristim
za celotno družbo. Pri tem je ključni razvojni
izziv zagotavljanje širokega nabora enostavno povezljivih integriranih elektronskih storitev in zagotovitev čim širše dostopnosti do
teh storitev za vse skupine uporabnikov.
S sprostitvijo trga telekomunikacijskih storitev in njihovim hitrejšim razvojem v zadnjih
letih so se v Sloveniji ključna razvojna vprašanja informacijske družbe od infrastrukture
preusmerila v zagotavljanje širokega nabora
elektronskih storitev. V skladu z evropsko
pobudo i2010 in nacionalno Strategijo razvoja informacijske družbe si2010 bo tako
v prihodnjih letih razvojni izziv predvsem pospeševanje razvoja in vzpostavitve e-vsebin
in e-storitev. Zato nameravamo s tem razpisom finančno podpreti raziskovalno razvojne projekte razvoja e-storitev in e-vsebin. Pri
tem se zavedamo pomena prenosa znanja
iz institucij znanja v gospodarstvo, zato posebej spodbujamo sodelovanje raziskovalno
razvojnih akterjev iz podjetij in raziskovalno
razvojnih organizacij. Pričakujemo, da bo
tovrstno sodelovanje pospešilo razvoj globalno konkurenčnih, inovativnih e-storitev in
vključujoče informacijske družbe v Sloveniji,
kar bo omogočilo doseganje ciljev regionalne razvojne politike EU. V tem smislu je
razpis skladen z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem za obdobje 2007–2013
ter na tej podlagi z Operativnim programom
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013, razvojno prioriteto Gospodarsko-razvojna infrastruktura in prednostno usmeritvijo Informacijska družba.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo želi s tem javnim razpisom spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-storitev na
različnih področjih informacijske družbe in
uveljavljaviti nove tehnološko-razvojne, organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo
pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.
V Zakonu o raziskovalno razvojni dejavnosti (ZRRD), raziskovalna in razvojna
dejavnost obsegata temeljno in uporabno
raziskovanje ter predkonkurenčne raziskave, industrijske raziskave in prenos znanja.
Cilj tega razpisa je sofinanciranje predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev, ki jih lahko
prijavijo konzorciji partnerjev. Prijavljeni projekti morajo biti del dolgoročnih razvojnih
ciljev sodelujočih podjetij in raziskovalno razvojnih organizacij ter hkrati skladni z raziskovalno razvojnimi prioritetami strateških
razvojnih programov (SRP) slovenskih IKT
tehnoloških platform. Tehnološke platforme
so mehanizem razvojne politike, ki ga je
vzpostavila EU za ugotavljanje strateških
prednosti in priložnosti na posameznih tehnoloških področjih. Njihovo poslanstvo je
usmerjanje raziskav in razvoja, spodbujanje ciljno usmerjenih investicij v raziskave
in razvoj, boljša koordinacija evropskih in
nacionalnih raziskovalnih programov, vpliv
na inovativnost in izobraževanje na določenem področju ter boljše sodelovanje industrije z državo in drugimi akterji. Naloga

memb na proizvodih, proizvodnih postopkih
in obstoječih storitvah, četudi takšne spremembe predstavljajo izboljšanje. Rezultati
raziskovalno razvojnih projektov so lahko
začetni demonstracijski projekti ali pilotni
projekti, če takih projektov ni mogoče direktno (brez dodatne investicije v času in sredstvih) pretvoriti ali uporabiti za industrijsko
uporabo ali tržno izkoriščanje.
6. Upravičeni prijavitelji
Na razpis se prijavi podjetje, ki lahko
samo ali v imenu konzorcija partnerjev prijavi raziskovalno razvojni projekt. Konzorcij
svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo
projekta opredeli s podpisom konzorcijske
pogodbe.
Konzorcije, ki prijavljajo raziskovalno razvojni projekt, lahko sestavljajo podjetja in
raziskovalno razvojne organizacije. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik ali
gospodarska družba, ki je registrirana po
Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list
RS, št. 42/06 in 60/60 – popr.). Raziskovalno razvojna organizacija je javni zavod
(javni raziskovalni zavod, univerza, fakulteta in druga visokošolska organizacija, itd.),
zavod, registriran za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti ali razvojna enota
podjetja, registriranega za opravljanje raziskovalno razvojne dejavnosti pri Agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS).
7. Višina razpisanih sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis
za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013,
razvojne prioritete Gospodarsko razvojna
infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpisa
v letu 2008 znaša 4.639.673 EUR.
Nepovratna sredstva so v deležu 85%
(3.943.722 EUR) namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, v deležu
15% (695.951 EUR) pa namenska sredstva proračuna Republike Slovenije. Črpanje je predvideno iz proračunske postavke PP 6893 – Informacijska družba ESRR
07-13 EU in PP 6972 – Informacijska družba
ESRR 07-13 SLO, NRP 3211-07-0008.
Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85%.
8. Obdobje za porabo sredstev: ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki se bodo
izvajali v letu 2008. Aktivnosti za izvajanje
raziskovalno razvojnih projektov bo ministrstvo sofinanciralo na podlagi izstavljenega
zahtevka za povrnitev plačanih stroškov, realiziranih v obdobju od dneva vložitve vloge
upravičenca na ta razpis do pogodbenega
roka za izdajo zahtevka za sofinanciranje.
Sofinancirajo se samo plačani stroški, ki se
dokažejo z dokazili o plačilu.
9. Upravičeni stroški
9.1 Vrste upravičenih stroškov
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so skladni s shemo državnih pomoči Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja in informacijske družbe za obdobje
2007–2012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006)
ter Navodilom organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje
2007–2013.
Upravičeni stroški so stroški, ki:

tehnoloških platform je izdelava strateških
razvojnih programov, ki naj bi jih državne
uprave upoštevale pri izvajanju instrumentov razvojne pomoči industriji. V skladu
z navedenim nameravamo s tem razpisom
predvsem podpreti projekte, ki so v skladu
s strateškimi razvojnimi programi slovenskih
tehnoloških platform.
5. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev
na naslednjih tematskih področjih:
1. e-vsebine in e-storitve na področju
kulture,
2. znanstvene in izobraževalne e-vsebine in e-storitve,
3. e-vsebine in e-storitve za potrošnike,
4. e-vsebine in e-storitve na področju
zdravja,
5. e-poslovanje za mala in srednja podjetja (MSP),
6. e-storitve s področja lokalne e-uprave.
Za potrebe tega razpisa so e-vsebine in
e-storitve definirane kot vsebine in storitve
informacijske družbe, ki se zagotavljajo na
daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo uporabnika storitev. Pri tem
»na daljavo« pomeni, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani navzoči sočasno.
»Z elektronskimi sredstvi« pomeni, da se
storitev na začetku pošlje in v namembnem
kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo, vključno z digitalnim stiskanjem in
za shranjevanje podatkov ter v celoti pošlje,
prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih
ali drugih elektromagnetnih sredstvih. »Na
posamezno zahtevo prejemnika storitev«
pa pomeni, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo.
Storitve informacijske družbe v splošnem
zajemajo široko področje gospodarskih
in negospodarskih dejavnosti, ki potekajo
po internetu in drugih globalno dostopnih
omrežjih (npr. omrežje mobilne telefonije).
Storitve informacijske družbe vključujejo
tako plačljive kot tudi neplačljive, prosto dostopne storitve ter storitve, ki jih ne plačajo
prejemniki, na primer v zvezi s stalnim dostopom do internetnih podatkov ali komercialnimi sporočili, ali storitve, ki zagotavljajo
mehanizme za iskanje, dostop do in pridobivanje podatkov. Storitve informacijske
družbe vključujejo tudi prenos podatkov po
komunikacijskem omrežju, dostop do komunikacijskega omrežja ali shranjevanje podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve.
Razpis se izvaja po shemi državnih pomoči Program za spodbujanje tehnološkega
razvoja in informacijske družbe za obdobje
2007–2012 (N 472/06 z dne 17. 11. 2006).
Veljavnost sheme je od 1. 1. 2007 do 1. 1.
20012.
Prijavljeni raziskovalno razvojni projekti morajo predstavljati predkonkurenčne
raziskave in razvoj. Predkonkurenčno razvojno dejavnost predstavljajo raziskovalno razvojne aktivnosti za preoblikovanje
rezultatov industrijskih raziskav v načrt,
postavitev ali obliko za nove, spremenjene
ali izboljšane proizvode, postopke ali storitve, če so ti namenjeni prodaji ali uporabi,
vključno s sestavo začetnega prototipa, ki
še ni neposredno uporaben za trgovanje.
To lahko vključuje tudi osnovno opisovanje in oblikovanje proizvodov, postopkov
ali storitev, ne vključuje pa preprostih ali
ponavljajočih se rednih ali občasnih spre-
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– so dejansko nastali za dela, ki so bila
opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno
oziroma za storitve, ki so bile izvršene,
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo,
– se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne
vrednosti in
– morajo biti v skladu z veljavnimi pravili
Evropske unije in nacionalnimi pravili.
Upravičeni so naslednji stroški:
Neposredni stroški:
– stroški osebja – delo (raziskovalno, razvojno in podporno osebje, ki je zaposleno izključno za raziskovalno razvojno dejavnost).
Stroški dela vključujejo vse stroške dela (II.
bruto plača s pripadajočimi davki in prispevki
delavca in delodajalca), povračila stroškov
v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače
ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno
zakonodajo (dopust, praznik, bolniška, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.), če
jih delodajalec ne refundira iz drugih virov
ter druge dajatve (npr. dodatno pokojninsko
zavarovanje, če je zakonsko opredeljeno),
izražene in v sorazmerju z opravljenimi urami na projektu. Osebje, ki v obdobju trajanja
projekta uveljavlja ure dela že v drugih javno
sofinanciranih projektih, bodisi MVZT, ARRS,
MG, TIA ali drugih javnih institucijah, vključno
z občinami in EU, teh istih stroškov dela ne
morejo uveljavljati še enkrat.
Dokazilo o stroških je fotokopija pogodbe
o zaposlitvi (za nove zaposlitve) oziroma akt
o vključitvi na projekt; časovnica opravljenih
ur dela na projektu po mesecih za posamezno osebo in po posameznih prijavljenih
aktivnostih, št. opravljenih ur, vrednost ure
in skupni znesek ter poročilo o izvedenih aktivnostih, fotokopija plačilnega lista; REK-1
(obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja) in specifikacija oseb,
ki so na njem vsebovane (seznam iz katerega je razviden skupni znesek davkov
in prispevkov, posamezni zneski ter imena
in priimki tistih zaposlenih, katerih plača se
uveljavlja kot upravičen strošek; imena zaposlenih, katerih plača se ne uveljavlja kot
upravičen strošek so lahko izbrisana, pri
čemer pa so njihove posamezne vrednosti davkov in prispevkov vseeno razvidne);
Obrazec DURS za obračun davka na izplačane plače; ostala dokazila, ki so osnova za
izvršena plačila zaposlenemu na operaciji
(npr. odločba/sklep o letnem dopustu, odločba o regresu za letni dopust ipd.).
Izplačila so dokazujejo z izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno
plačilo obračuna posamezni osebi; izpis iz
transakcijskega računa iz katerega je razvodno plačilo vseh davkov in prispevkov
ustreznim organom oziroma potrdilo DURS
o plačanih obveznostih.
– stroški svetovanja in drugih storitev
(največ do 20% neposrednih stroškov), ki se
uporabljajo izključno za raziskovalno dejavnost (avtorski honorarji, podjemna pogodba, itd.), vključno z raziskavami, tehničnim
znanjem in patenti, ki so kupljeni iz zunanjih
virov po tržnih cenah.
Dokazila o stroških so fotokopije dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, če je po zakonodaji obvezen ali predstavlja pogodbeno obveznost, avtorske ali
podjemne pogodbe in s pogodbo povezane
dokumentacije, dokazila o opravljeni storitvi,
računov o opravljenih storitvah na katerih je
navedeno stroškovno mesto.
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Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo zunanjemu izvajalcu.
– stroški programske in strojne opreme
(največ do 30% neposrednih stroškov), ki se
uporablja izključno in stalno za raziskovalno
dejavnost. Upošteva se zgolj amortizacija, ki
se izračuna v skladu z zakonodajo po stopnjah za obdobje trajanja projekta.
Dokazilo o stroških je seznam opreme
(vključno z inventarnimi številkami) s fotokopijami računov, obračun amortizacije za obdobje poročanja o delu na projektu z opisom
metodologije obračuna amortizacije. Amortizacija se obračuna v skladu s slovenskimi
računovodskimi standardi in z dobro računovodsko prakso.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega
je razvidno plačilo računa zunanjemu dobavitelju.
– stroški osebja – potni stroški (največ do
10% neposrednih stroškov) – stroški službenih poti, ki so neposredno povezane z izvajanjem projekta.
Dokazilo o stroških je fotokopija obračuna potnega naloga, poročila o službeni
poti, dokazil za uveljavljanje povračila potnih
stroškov (vozne karte, potrdila o prevozih,
računi za plačilo cestnine, parkirnine, kotizacije, nočitve ipd.), fotokopija potrdila o udeležbi oziroma poročila o službeni poti, podpisanega s strani zaposlenega za posamezno
osebo in po posameznih službenih poteh na
katerem je navedeno stroškovno mesto.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je
razvidno plačilo obračuna potnega naloga
posamezni osebi.
Posredni stroški (največ do 15% stroškov dela osebja):
– ostali stroški delovanja (npr. stroški
materiala, elektrike, vode, plina, komunalne infrastrukture, pošte, telefona in drugih
oblik telekomunikacij, dostopa do interneta,
čiščenja prostorov; tekočega vzdrževanja
prostorov, varovanja prostorov, zavarovanja), ki so nastali neposredno kot rezultat
raziskovalne dejavnosti.
Dokazilo o stroških je fotokopija računa,
preračun deleža stroškov na projekt in opis
metodoligije izračuna tega deleža.
Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa
iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo računa.
Potrebna dokazila, način uveljavljanja
in obračun upravičenih stroškov je skladna
z Navodilom organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007–2013.
Vsi stroški morajo biti vodeni na posebnem
stroškovnem mestu. Istih upravičenih stroškov ne morejo prijavitelji uveljavljati večkrat. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.
9.2 Višina sofinanciranja
9.2.1 Najnižja dovoljena višina upravičenega stroška
Prijavitelj lahko v okviru upravičenih stroškov uveljavlja sofinanciranje posameznega
stroška, ki je dokumentiran s samostojno računovodsko listino in dokazilom o izplačilu.
Dovoljeni so samo tisti posamezni stroški,
katerih zaprošena višina sofinanciranja (pravilno obračunana po pravilih in omejitvah za
obračun posameznih upravičenih stroškov),
ki jo prijavitelj uveljavlja v okviru projekta, je
večja oziroma enaka 100 EUR. Posamezni
stroški, ki sicer predstavljajo upravičen stro-
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šek, pa je njihova zaprošena obračunana
višina sofinanciranja nižja od te višine, niso
upravičeni do sofinanciranja.
9.2.2 Velikost projektov
Prijavitelji morajo, glede na finančno velikost oziroma proračun projekta (celotni obseg – proračun projekta), prijaviti projekte
v eni naslednjih kategorij:

Kratica

Opis

MAL

Projekt malega
obsega

SRE

Projekt srednjega
obsega

VEL

Projekt velikega
obsega

Velikost
celotnega
projekta (EUR)
od 130.000 do 500.000
od 500.000 do 1.000.000
od 1.000.000 do 1.400.000

Najmanjša višina dodeljenih sredstev sofinanciranja na posamezen projekt je 65.000,00 EUR, najvišja pa
700.000,00 EUR.
9.2.3 Delež sofinanciranja podjetij
Delež sofinanciranja podjetij, ki so registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah
(ZGD-1), se izračuna po naslednih pravilih:
Višina sofinanciranja za predkonkurenčno razvojno dejavnost, ki je predmet tega
razpisa, je največ 25% upravičenih stroškov.
Višina sofinanciranja se lahko poveča v naslednjih primerih:
– za mala in srednja podjetja – za 10%
upravičenih stroškov;
– kjer je raziskovalni projekt v skladu
s cilji programa IKT, ki poteka kot del 7.
okvirnega programa za raziskovanje in tehnološki razvoj EU (7OP – IKT) – za 15%
upravičenih stroškov;
– kjer raziskovalni projekt ni v skladu
s cilji programa IKT, ki se izvaja kot del 7.
okvirnega programa za raziskave in razvoj
EU (7OP – IKT), se stopnja pomoči poveča
za 10% upravičenih stroškov, če je izpolnjen
vsaj eden izmed pogojev:
– projekt vključuje učinkovito čezmejno
sodelovanje med vsaj dvema neodvisnima
sodelujočima partnerjema iz 2 držav članic,
posebno v smislu koordinacije nacionalnih
usmeritev raziskav in razvoja;
– projekt vključuje učinkovito sodelovanje med podjetji in javnimi raziskovalnimi
organizacijami (JRRO), posebno z vidika
koordinacije nacionalnih usmeritev raziskav
in razvoja.
Odstotne točke se lahko seštevajo, toda
skupna višina pomoči ne sme preseči 50%
upravičenih stroškov. To velja tudi, če gre
za kombinacijo državnih pomoči iz različnih
virov (različni programi oziroma projekti na
lokalni, državni ali EU ravni).
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne
6. maja 2003, o opredelitvi mikro, majhnih
in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20. 5.
2003, str. 36). Osnovna merila za določanja
velikosti so število zaposlenih, letni promet
in bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako družbe registrirane
po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)
kakor tudi samostojni podjetniki posamezniki. V spodnji tabeli so prikazane osnovne meje vrednosti posameznega merila pri
različnih kategorijah velikosti podjetja. Za
potrebe tega razpisa se upošteva število
zaposlenih na dan 1. 11. 2007.
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Število
zaposlenih
vse ostalo
manj kot 250
manj kot 50
manj kot 10

Letni promet
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Bilančna vsota

do 50 mio EUR do 43 mio EUR
do 10 mio EUR do 10 mio EUR
do 2 mio EUR do 2 mio EUR

Pri izračunavanju posameznih vrednosti
zgornjih meril je potrebno upoštevati način
izračunavanja, ki je odvisen od razmerij zadevnega podjetja z drugimi podjetji, kar ga
lahko uvršča med neodvisno, partnersko ali
povezano podjetje. Pri določanju velikosti
naj bodo posebej pazljiva podjetja v katerih
imajo delež javni organi (država, občina,
javne institucije ...), saj se ob določenih pogojih tako podjetje avtomatsko smatra kot
veliko podjetje (raziskovalne organizacije,
katerih ustanovitelj in lastnik je država ali
lokalna skupnost z več kot 5000 prebivalci
ali proračunom večjim od 10 mio EUR, se
obravnavajo kot velika podjetja.). Pravilno
uvrščanje podjetja v ustrezno velikost je
pomembno zaradi določanja predvidenega
zneska sofinanciranja in posledično finančne konstrukcije projekta, ki se po oddaji vloge na razpis ne sme spreminjati. V primeru,
da se ugotovi, da predlagatelj ne ustreza
velikosti podjetja opredeljeni v vlogi, ima
lahko to za posledico zmanjšanje zneska
predvidenega sofinanciranja, ali pa se takšna vloga zavrže.
Pri čezmejnem sodelovanju v projektu,
partner iz druge države, ki ni registriran v R
Sloveniji, ne more pridobiti sofinanciranja
svojega deleža v projektu.
Za potrebe tega razpisa je učinkovito
sodelovanje med partnerji doseženo, ko vsi
partnerji sodelujejo pri oblikovanju projekta,
prispevajo k njegovemu izvajanju ter si delijo tveganje in rezultate projekta. V primeru
projektov, ki jih na ta način skupaj izvajajo
podjetja in javne raziskovalno razvojne organizacije (JRRO) mora veljati da se JRRO
v celoti dodeli pravice intelektualne lastnine,
ki in če izhajajo iz rezultatov njihovega dela
na projektu (lahko jo prodaja, licencira itd.).
Vsi ostali rezultati dela JRRO na projektu,
ki niso predmet pravic intelektualne lastnine, so splošno dostopni javnosti. Pri tem
so pravice v celoti dodeljene takrat, ko ima
raziskovalna organizacija celotno gospodarsko korist od teh pravic s tem, da v celoti
ohrani pravice, zlasti lastninsko pravico in
pravico dodeljevanja licenc. Ti pogoji morajo
biti izpolnjeni tudi, če se organizacija odloči
skleniti nadaljnje pogodbe v zvezi s temi
pravicami, vključno z dodelitvijo licenc partnerjem s katerim sodeluje v projektu. Sodelujoča podjetja v konzorciju določijo pravice
intelektualne lastnine posameznih podjetij
v konzorciju s konzorcijsko pogodbo.
Delež sofinanciranja se obračuna za
vsako podjetje posebej. V primeru povečanja deleža v skladu z drugo ali tretjo alinejo
prvega odstavka tega podpoglavja, se delež
poveča vsem podjetjem v konzorciju.
9.2.4 Delež sofinanciranja raziskovalno
razvojnih organizacij
Delež sofinanciranja raziskovalno razvojnih organizacij (RRO), ki so ustanovljene izven podjetij, ki so registrirana po
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1),
se neodvisno od njihove pravno-organizacijske oblike obračuna v odvisnosti od tega
ali je aktivnost, ki jo znotraj projekta izvaja RRO ekonomskega ali neekonomskega
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značaja ter v odvisnosti od tega ali RRO
lahko aktivnosti teh dveh kategorij jasno
razmeji z vidika stroškov in financiranja (računovodsko).
Višina se obračuna po naslednjem pravilu:
Če je aktivnost, ki jo znotraj projekta izvaja RRO (vloga na projektu), neekonomska:
– izobraževanje za več in bolje usposobljene človeške vire,
– vodenje neodvisnih RR za več znanja
in boljše razumevanje, vključno s sodelovalnimi RR (RR v okviru učinkovitega sodelovanja s partnerji),
– razširjanje rezultatov raziskav,
in če sta dve vrsti dejavnosti (ekonomska
in neekonomska) in njuni stroški ter financiranje jasno ločeni je delež sofinanciranja
RRO 60% upravičenih stroškov.
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V nasprotnem primeru se delež sofinanciranja obračuna enako kot pri podjetjih.
Pri tem se z vidika dodatka za MSP, RRO
obravnava v skladu z zakonodajo. V splošnem velja, da se raziskovalne organizacije,
katerih ustanovitelj in lastnik je država ali
lokalna skupnost z več kot 5000 prebivalci ali proračunom večjim od 10 mio EUR,
obravnavajo kot velika podjetja.
10. Pogoji sodelovanja
Pogoji za sodelovanje pri razpisu so naslednji:
1. formalna ustreznost prijave,
2. vsebinska ustreznost prijave.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjene
izključno na predvidenih razpisnih obrazcih, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih
podatkov, ki ne bodo formalno in vsebinsko
ustrezne, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja.

Ad 1. Formalna ustreznost
Pogoj

Opis

1.1 Pravočasnost prispetja
vloge

Vloga je prispela v roku, opredeljenem v javnem razpisu.

1.2 Pravilno označena
ovojnica

Ovojnica je zapečatena in označena pravilno v skladu z navodili javnega razpisa.

1.3 Popolnost vloge

Prijava vsebuje popolno izpolnjene naslednje obrazce:
1. Povzetek projekta (Razpisni obrazec 1):
– RO1.1: Projekt (kratek povzetek projekta);
– RO1.2: Konzorcij (navedba konzorcija partnerjev);
– RO1.3: Finančni načrt (skupen finančni načrt projekta);
– RO1.4: Cilji (cilji projekta);
– RO1.5: Aktivnosti in obseg dela (načrt aktivnosti in obseg dela po partnerjih).
2. Opis partnerja – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 2) z morebitnimi prilogami
(CV-ji članov projektne skupine):
– RO2.1: Partner (formalni podatki o podjetju oziroma organizaciji);
– RO2.2: Proj. skupina (podatki o projektni skupini predvideni za realizacijo projekta);
– RO2.3: Sorodni projekti (podatki o sorodnih projekti, ki jih partner že izvaja oziroma prijavlja za
sofinanciranje);
– RO2.4: Stroški dela (pregled stroškov dela po vseh članih projektne skupine);
– RO2.5: Finančni načrt (pregled stroškov po vseh aktivnostih projekta);
– RO2.6: Vzpodbujevalni učinek (opredelitev indikatorjev za dokazovanje vzpodbujevalnega
učinka velikih podjetij);
– RO2.7: Strategija podjetja (opredelitev konteksta projekta z vidika dolgoročne strategije podjetja).
3. Podatki o raziskovalno razvojnem projektu (Razpisni obrazec 3).
4. Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (Razpisni obrazec 4).
5. Izjava o odprtju posebnega stroškovnega mesta za vodenje stroškov projekta ter dostopu do
sodnega registra – za vsakega partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 5).
6. Izjava o uporabi osebnih podatkov - za vse člane projektne skupine vsakega posameznega
partnerja v konzorciju (Razpisni obrazec 6).
7. Priloge:
– konzorcijska pogodba
(podpisana s strani vseh partnerjev konzorcija)
– BON-1 in BON-2
(ne starejši od 90 dni od objave razpisa)
– podpisana pogodba z morebitnimi zunanjimi izvajalci
(Priložite fotokopijo podpisane pogodbe z zunanjim izvajalcem, če bo ta sodeloval pri izvajanju
raziskovalno razvojnega projekta (pismo ali izjava o nameri se ne upošteva) v smislu upravičenih
stroškov svetovanja in drugih storitev. Pogodba se mora nanašati na prijavljeni projekt. Kolikor
imate sklenjene večletne pogodbe o sodelovanju, priložite aneks o sodelovanju na prijavljenem
projektu.)
– pogodba o zaposlitvi
(Priložite fotokopijo pogodbe o zaposlitvi vodje projekta v podjetju prijavitelja.)
– izpis števila zaposlenih na dan 1.11.2007 izdan s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
Vloga mora biti v celoti oddana v treh pisnih izvodih (original in dve kopiji) ter v elektronski obliki na
CD (samo Razpisni obrazci 1 in 2).
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Ad 2. Vsebinska ustreznost
2.1 Upravičenost do
pomoči

Do pomoči so upravičeni samo predlogi projektov, katerih raziskovalno razvojne aktivnosti se niso
začele že pred prošnjo prijavitelja za pomoč, naslovljeno na ministrstvo.
(Dokazilo: izjava)

2.2 Ustreznost
konzorcija

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki so lahko sestavljeni iz podjetij in raziskovalno razvojnih
organizacij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). Konzorcij se lahko na razpis prijavi samo z eno
vlogo oziroma enim raziskovalno razvojnim projektom. Posamezni partnerji lahko sodelujejo v več
različnih konzorcijih in prijavah, pod pogojem, da lahko zagotovijo ustrezna sredstva in človeške
vire, ki zagotavljajo izvedljivost vseh projektov na katere se prijavljajo na podlagi tega razpisa.
Izvedljivost projekta bo v primerih dvoma preverjena z ugotavljanjem ali je posamezen član
konzorcija in član projektne skupine v prijavljenih projektih obremenjen več kot 12 ur na dan.
(Dokazilo: izjava)

2.3 Ustreznost
prijavitelja

V imenu konzorcija se na razpis prijavi podjetje (koordinator projekta), ki je v imenu konzorcija
podpisnik pogodbe in odgovoren za izvedbo projekta ter poročanje o izvajanju projekta v skladu
s pogodbo.

2.4 Ustreznost
prijavljenega
projekta

Prijava mora vsebovati vlogo za sofinanciranje enega raziskovalno razvojnega projekta skladnega
s predmetom in namenom razpisa.

2.5 Upravičenost
sodelujočih podjetij

Sodelujoča podjetja morajo biti registrirana po zakonu o gospodarskih družbah (Zakonu
o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06 in 60/60 – popr.) ter zadoščati
naslednjim pogojem:
– podjetje ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji,
– podjetje nima neporavnanih obveznosti do države,
– je prijavitelj registriran v skladu z Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06,
ZGD-1) in dejansko posluje najmanj od 1. 1. 2006 ter ustvarja promet iz osnovne dejavnosti,
– prijavitelj v obdobju od leta 2000 ni pridobil in ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, opredeljenih z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 110/02),
– za kritje istih upravičenih stroškov prijavljenega projekta podjetje ni pridobilo in ne pridobiva
drugih sredstev v obliki državnih pomoči iz državnega, lokalnega proračuna ali iz drugih sredstev
EU,
– niso bila na dan 31. 12. 2006 v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02,
117/06-ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B in 38/07),
(Dokazilo: izjava)

2.6 Zaprtje finančne
konstrukcije projekta

Prijavitelj mora predložiti izjavo, da ima konzorcij v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne
konstrukcije celotnega projekta upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
(Dokazilo: izjava)

2.7 Ustreznost projektne
skupine

Raziskovalno razvojni projekt mora izvajati projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta,
strokovni ter tehnični sodelavci. Vodja projekta mora biti redno zaposlen v podjetju, ki prijavi
projekt.
(Dokazilo: kopija pogodbe o zaposlitvi)

11. Merila in način izbire projektov
11.1 Ocena projektov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Ustreznost projekta – 30 točk,
2. Kakovost predlaganega projekta – 30
točk,
3. Kakovost in usposobljenost konzorcija
– 20 točk,
4. Izvedljivost raziskovalno razvojnega
projekta – 20 točk.
Skupno število možnih točk je 100.
Način ocenjevanja posameznih meril je
podrobneje opredeljen na ocenjevalnem listu, ki je del razpisne dokumentacije.
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Merilo

Max. št. točk

Ustreznost projekta

30

Skladnost z usmeritvami nacionalnih in EU raziskovalno razvojnih politik na področju informacijske družbe

26

Skladnost s Strategijo RS v informacijski družbi - si2010

9

Skladnost s SRP-ji nacionalnih tehnoloških platform s področja IKT

4

Skladnost z Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010

10

Raziskovalno razvojna kakovost koordinatorja/prijavitelja

4

Povezovanje gospodarstva in institucij znanja

3

Povečevanje deleža raziskovalnih kadrov v gospodarstvu

3

Skladnost s pobudami Evropske komisije na področju informacijske družbe

3

Uporabnost rezultatov projekta za podjetje, javne ustanove, ki ustvarjajo e-vsebine na področju kulture, druge
javne ustanove in širšo javnost
Kakovost predlaganega projekta

4
30

Raziskovalno razvojna kakovost predlaganega projekta

10

Tehnološka inovativnost/zahtevnost

4

Organizacijska inovativnost/zahtevnost

1

Poslovna inovativnost/zahtevnost

1

Ujemanje projekta z razvojno strategijo podjetij v konzorciju

4

Primernost finančnega načrta

7

Organiziranost raziskovalno razvojnih aktivnosti in časovni načrt izvedbe projekta

10

Ustreznost analize in načrta obvladovanja tveganj

3

Kakovost in usposobljenost konzorcija

20

Uravnoteženost prispevkov konzorcijskih partnerjev v projektu

4

Multidisciplinarna raznolikost konzorcijskih partnerjev in njihovo vsebinsko dopolnjevanje

4

Dokumentirane izkušnje celotne izvajalske skupine s področja projekta

5

Dokumentirano strokovno znanje celotne izvajalske skupine s področja projekta

4

Dokumentirane veščine celotne izvajalske skupine s področja projekta

3

Izvedljivost raziskovalno razvojnega projekta

20

Zmožnost zagotovitve finančnih virov za izvedbo projekta

7

Finančno stanje

3

Zmožnost zagotovitve človeških virov za izvedbo projekta

7

Obremenjenost članov projektne skupine

3

11.2 Način ocenjevanja
Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne
z namenom javnega razpisa, bo ocenila
strokovna komisija, ki jo imenuje predstojnik
ministrstva. Vsako prispelo popolno vlogo
ocenita na podlagi ocenjevalnega lista ločeno in neodvisno dva člana strokovne komisije. Ocene na ocenjevalnih listih morajo biti
utemeljene s komentarjem ali izračunane na
podlagi formule, če je ta pri posameznem
merilu navedena v razpisni dokumentaciji.
Ocenjevalec podpiše ocenjevalni list.
Kolikor se oceni med seboj razlikujeta za
več kot 15 odstotnih točk, od najvišjega možnega števila doseženih točk, vlogo oceni
še dodatni ocenjevalec.

Ocena se oblikuje na osnovi povprečja
najbližjih dveh ocen.
11.3 Način izbire
Projekti bodo razvrščeni glede na doseženo višino točk v enotni seznam, ne glede
na področje prijave in velikost projekta.
Prag za pozitivno ocenjen projekt je šestdeset odstotkov (60%) vseh možnih točk,
poleg tega pa mora prijava v okviru vsake
od štirih meril preseči 50% možnih točk.
Projekti, ki ne bodo ocenjeni pozitivno, niso
upravičeni do sredstev razpisa.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih projektov višja, kot je
razpoložljivih sredstev, bodo projekti izbrani
glede na višino doseženih točk (prednost
bodo imeli projekti z višjim številom točk) do

porabe sredstev, vendar samo do največjega števila odobrenih projektov za posamezni velikostni razred projektov.
Projekti z istim številom točk bodo obravnavani enako, razen v primeru, ko bi izbira vseh projektov presegla omejitev glede sredstev ali števila odobrenih projektov
za posamezni velikostni razred (na primer
v primeru več projektov z enakim številom
točk, pri čemer bi glede na sredstva ali mejo
velikostnega razreda ne bila mogoča izbira
vseh projektov). V teh mejnih primerih bodo
izmed teh projektov izbrani tisti, ki jih bo določil naključni žreb, ki ga opravi strokovna
komisija.
Največje število odobrenih projektov glede na velikostni razred je:
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Največje
število
odobrenih
projektov
22
12
2

Opis
Projekt malega
obsega
Projekt srednjega
obsega
Projekt velikega
obsega

Velikost celotnega
projekta (EUR)
od 130.000 do 500.000
od 500.000 do 1.000.000
od 1.000.000 do 1.400.000

12. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo,
vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija
odpre, so informacije javnega značaja razen
tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo
kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost
se lahko nanaša na posamezen podatek
ali na del vloge, ne more pa se nanašati na
celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki
bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju
vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo
o zaupnosti.
13. Razpisni rok in način prijave
Razpisna dokumentacija je v času razpisa dostopna na spletnih straneh Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
možno pa jo je tudi dvigniti na sedežu ministrstva, Trg OF 13, v sprejemni pisarni (2.
nadstropje, Marjeta Petrač, vodja glavne pisarne ali Romana Zajc), v času uradnih ur.
Popolna vloga mora biti, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije v treh pisnih
izvodih (original in dve kopiji) ter eni elektronski na CD (samo Razpisni obrazci 1
in 2), dostavljena na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod
oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e storitev« ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.
Kot pravočasne se štejejo vloge, dostav
ljene na ministrstvo najkasneje do 14. 3.
2008 do 14. ure.
14. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, zaradi pričakovanega večjega števila vlog, ni javno in bo potekalo
v prostorih ministrstva v roku treh delovnih
dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
v nepravilno izpolnjenih in označenih ovojnicah, komisija ne bo obravnavala in bodo
zavržene.
15. Obveščanje o izboru
Ministrstvo odloči o izboru in dodelitvi
sredstev s sklepom. Prijavitelji imajo možnost pritožbe na sklep, ki ga oddajo na
ministrstvo. V pritožbi morajo prijavitelji jasno opredeliti razloge za pritožbo, pri čemer
pritožba na vrsto meril ni mogoča. O pritožbi
odloči strokovna komisija imenovana s strani ministrstva.
Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa
s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo obveščeni v roku do 90
dni od datuma odpiranja vlog. Uspešni prijavitelji bodo pozvani k podpisu pogodb. Če
se slednji v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva nanj ne odzovejo, se šteje, da so
umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
16. Informacije v zvezi z razpisom
Informacije in celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslo-
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vu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, pod razdelkom Javni razpisi. Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po elektronski pošti
(esrr-did.mvzt@gov.si). Odgovore bo ministrstvo objavilo na omenjenih spletnih straneh.
Ministrstvo bo po potrebi organiziralo
informativne dneve. Datumi informativnih
dni in druge informacije bodo objavljene na
omenjenih spletnih straneh.
17. Ostale zahteve
Prijavitelji bodo morali:
– jamčiti in zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med
osebami, ki kandidirajo na razpis, v skladu
z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter s prijavljenimi projekti prispevati k ustvarjanju okolja,
ki bo omogočalo enake možnosti dostopa in
družbene ter socialne vključenosti za vse,
kar bo posladično povečalo blaginjo ljudi;
– upoštevati zahteve glede informiranja
in obveščanja javnosti, kakor to narekuje
9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006
(Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006) in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013, ki jih
je dne 1. 10. 2007 izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo upravičeni prijavitelj vključen
v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev, ime
operacije in znesek javnih virov financiranja
operacije;
– hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar
najmanj do 31. 12. 2015 oziroma še 5 let po
zaključku projekta, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko
ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko
podaljša ministrstvo;
– zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki
so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa
v celotnem obdobju hranjenja dokumentacije;
– jamčiti, da v roku 5 let po zaključku
projekta ne bo prišlo do bistvenih sprememb
projekta v skladu s 57. členom Uredbe
1083/2006 ES;
– zagotoviti, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja, ne bodo dobili drugih
sredstev iz državnega proračuna, proračuna
lokalnih skupnosti ali EU. Če se ugotovi, da
je prejemnik že dobil tudi druga sredstva ali
pa so mu bila odobrena, ministrstvo odstopi
od pogodbe ter zahteva vrnitev sredstev
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila;
– zagotoviti, da bo v primeru preseganja
maksimalno dovoljene stopnje sofinanciranja vrnil višek sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila;
– pri izbiri projektov bo potrebno smiselno zadostiti naslednjim pogojem:
– učinkovitost izrabe naravnih virov
(energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanj-
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šanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
– trajnostna dostopnost (spodbujanje
okolju prijaznejših načinov prevoza),
– zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege,
kjer je to potrebno).
Podrobneje so ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Sofinancira se le nakup elektromrež višine 106 centimetrov (cm) ali več.
Sofinancira se le nakup baterijskih in
akumulatorskih pašnih aparatov z energijo
pulza 1,5 Joule (J) ali več in omrežnih pašnih aparatov z energijo pulza 5 J ali več.
III. Pogoji za dodelitev sredstev: upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu
»Vloga za sofinanciranje nakupa elektromrež
in pašnih aparatov«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedene.
IV. Omejitve: sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja
v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem
razpisu, že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva Evropske unije.
V. Finančni in tehnični pogoji za dodelitev sredstev
1. Elektromreže morajo biti visoke 106 cm
ali več. Priznani strošek nakupa je 119,61
EUR za 50 metrov elektromreže (1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi
v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa elektromrež,
vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (71,77 EUR za 50 metrov elektromreže
– 1 kos).

Št. 252302-08-0005
Ob-2279/08
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija)
na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi
s 5. in 6. členom Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov
za preprečitev nadaljnje škode na premoženju (Uradni list RS, št. 74/05) in na podlagi
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa elektromrež
in pašnih aparatov z namenom
preprečevanja nadaljnje škode, ki jo
lahko povzročijo velike zveri (rjavi
medved, volk, ris)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje nakupa elektromrež in pašnih aparatov, ki so jih upravičenci kupili po 10. 5. 2007 in do 9. 5. 2008.
Pravna podlaga za izvedbo ukrepov, ki
preprečujejo nastajanje nadaljnje škode
na premoženju, ki jo lahko povzročijo živali zavarovanih prosto živečih vrst je določena v drugem odstavku 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.
96/04 – ZON-UPB2 in 61/06 – ZDru-1) in
v 5. in 6. členu Pravilnika o primernih načinih
varovanja premoženja in vrstah ukrepov za
preprečitev nadaljnje škode na premoženju
(Uradni list RS, št. 74/05). Sredstva se bodo
črpala iz proračunske postavke 3544 – Nadomestila in odškodnine.
Višina razpoložljivih sredstev za leto
2008 je 100.000,00 EUR in vključuje tudi
zavrnjene vloge zaradi porabe sredstev iz
leta 2007, v skupni višini 26.421,20 EUR.
II. Upravičenci
Upravičenci do finančnih podpor iz I. poglavja tega javnega razpisa so fizične in
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji in živijo
na območju, kjer je nastanek škode, ki jo
povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk,
ris) objektivno pričakovan. Šteje se, da je
nastanek škode objektivno pričakovan, če
je znano, da je v neposredni okolici premoženja, ki je enaka življenjskemu prostoru
zavarovane živali, v obdobju zadnjih treh let
že najmanj dvakrat prišlo do nastopa škodnega dogodka. Življenjski prostor velikih
zveri je območje, ki je s predpisom, ki ureja ekološko pomembna območja (Uredba
o ekološko pomembnih območjih, Uradni list
RS, št. 48/04), določeno za osrednji življenjski prostor velikih zveri, kot navajata druga
in tretja alinea 2. člena Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah
ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na
premoženju.

Primer:
Enota

Priznani stroški

Finančna
podpora
(60%)

Kos

Cena

Elektromreža
107 cm, 50 m

1

119,61 EUR

119,61 EUR

Elektromreža
106 cm, 50 m

5

598,05 EUR

119,61 EUR x 5 = 598,05 EUR

Elektromreža
108 cm, 50 m

1

130,00 EUR

119,61 EUR

71,77 EUR

Elektromreža
108 cm, 50 m

1

100,00 EUR

100,00 EUR

60,00 EUR

2. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo biti z energijo pulza 1,5 J ali več.
Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pašni aparati nimajo
vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele
je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Baterijski
in akumulatorski pašni aparati morajo imeti
omejevalnik porabe toka, vgrajene opozorilne lučke (indikatorji – izpraznjen akumulator,
prenizka napetost pulza v ograji). Baterijski
in akumulatorski pašni aparati z energijo
pulza nad 10 J morajo imeti sistem prilagodljive moči.
Omrežni pašni aparati morajo biti z energijo pulza 5 J ali več. Pašni aparati morajo
biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru,
da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje)
zaščite proti udaru strele, je vlagatelj dolžan
uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Omrežni pašni aparati z energijo
pulza nad 15 J morajo imeti vgrajen opozorilni sistem.
Priznan strošek nakupa je do 686,60
EUR za pašni aparat (1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi
v skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa pašnega aparata, vendar največ v višini 60% priznanih
stroškov (do 411,96 EUR za pašni aparat
– 1 kos).

71,77 EUR
359,85 EUR
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Primer:
Enota

Kos

Cena

Priznani stroški

Finančna podpora (60%)

Baterijski pašni aparat 1,5 J

1

125,00 EUR

125,00 EUR

75,00 EUR

Akumulatorski pašni aparat 5 J

1

331,00 EUR

331,00 EUR

198,60 EUR

Baterijski pašni aparat 15 J

1

693,71 EUR

686,60 EUR

411,96 EUR

Omrežni pašni aparat 25 J

1

686,60 EUR

686,60 EUR

411,96 EUR

Priporočilo:
Razmere uporabe
(dolžina ograje ena mreža = 50 m)

A – krajša ograja
manj kot 15 el. mrež
< 750 m

B – daljša ograja
15–30 el. mrež
750–1.500 m

C – zelo dolga ograja
več kot 30 el. mrež
> 1.500 m

Baterijski (akumulatorski) PA

1,5–5,0 J*

5,0–15,0 J

> 15 J

Omrežni PA

5,0–10,0 J

10,0–25,0 J

> 25 J

* J = Joule = enota za energijo pulza
VI. Poraba sredstev: upravičenci morajo
storiti vse, kar je v njihovi moči, da bodo
sofinancirane elektromreže in pašni aparati
delovali v skladu z namenom za katerega
so bili kupljeni.
VII. Merila za ocenjevanje vlog: komisija
bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Nepovratna sredstva se bodo
dodeljevala do porabe sredstev po vrstnemu
redu dospetja na Agencijo. V primeru istočasnih vlog pa po abecednem redu priimkov
vlagateljev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa na internetni
strani http://www.arso.gov.si/, na Agenciji
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,
1102 Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro in vsako
sredo med 14. in 16. uro ali na elektronskem
naslovu: petra.ulamec@gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje
narave, kontaktna oseba je Petra Ulamec,
tel. 01/280-40-20, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek med 10. in 11. uro ter
v sredo med 14. in 16. uro.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, ali osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije
za okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,1102 Ljubljana, prispela do
9. 5. 2008 do 14. ure, ne glede na način
prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – 3544«. Na ovojnici mora biti navedeno
ime in priimek ter točen naslov vlagatelja.

X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 12. 5. 2008 ob 10. uri v sobi 112 na
Agenciji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
vloge bo pregledala in strokovno ocenila
komisija, ki jo imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in nepravilno označene
vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo ali
jih dopolnijo neustrezno, se zavrže.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
na podlagi predloga komisije odloči o vlogah generalni direktor Agencije s sklepom.
Upravičenci bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje do 9. 7. 2008.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje

Št. 13/2008-54
Ob-2282/08
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in
2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO)
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07), objavljamo

ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
(samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Vloge drugih subjektov, bodisi pravnih
bodisi fizičnih oseb, bodo zavrnjene.
4. Merila
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena merila
za ocenjevanje vlog. Postopek ocenjevanja
posamezne vloge bo izveden s točkovanjem
po naslednjih merilih:
(1) vsebinska kakovost programov dela
za leti 2008 in 2009, (2) finančna učinkovitost (realna izvedljivost) programov za leti
2008 in 2009, (3) razdelanost programov
dela za leti 2008 in 2009, (4) reference NVO
o delovanju na področju varstva okolja za
zadnja tri leta (2005/6/7), (5) spodbujanje
dialoga in sodelovanja med različnimi partnerji varstva okolja (nvo, občine, strokovne
organizacije, ipd.).
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev sofinanciranja so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del javnega razpisa.

5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
230.000 EUR, in je zagotovljena na proračunski postavki 5496.
6. Roki porabe sredstev: prejemnik je
dolžan predati štiri delna in končno poročilo v naslednjih rokih: do 31. julija 2008, do
10. novembra 2008, do 31. maja 2009 in do
15. novembra 2009. Po potrditvi poročil bo
sofinancer dele sredstev pogodbenega zneska (po 25%) izplačal 30. dan po prejemu
zahtevka za nakazilo sredstev.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti
v vložišče Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 14. marca 2008, do 13. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno,
bo 17. marca 2008 ob 10. uri, na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c.
48, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od dneva
odpiranja.

javni razpis
za sofinanciranje programov okoljskih
nevladnih organizacij za leti 2008 in
2009
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje programov okoljskih nevladnih
organizacij za leti 2008 in 2009.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: upravičeni vlagatelji so: nevladne organizacije, ki aktivno delujejo na področju varstva okolja/narave; pravne osebe,
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10. Brezplačna razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na
spletnem naslovu www.mop.gov.si v rubriki
Javne objave/Javni razpisi, oziroma na Ministrstvu za okolje in prostor, Dunajska c.
48, 1000 Ljubljana (informativna pisarna, 2.
nadstropje), vsak delovnik od 9. do 15.30.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa
lahko vlagatelj dobi vsak delovnik pri Mileni
Janežič, tel. 01/478-73-35, e-pošta: milena.janezic@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-0005/2008-11
Ob-2185/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega
programa športa v Občini Prevalje (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08) in
sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/08) in Letnega programa
športa Občine Prevalje za leto 2008, Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa
športa v Občini Prevalje v letu 2008
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje za leto 2008.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2008 in
sofinanciranje naslednjih vsebin:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– specifične športne panoge,
– športna rekreacija,
– športne in športno rekreativne prireditve.
IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za
posamezna področja oziroma športne panoge,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini
Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina
Prevalje,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje,
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano športno
dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode),
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– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske
in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost
najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev,
– da so registrirani in na območju Občine
Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja
za javne zavode).
V. Merila za sofinanciranje programov
športa
Športni programi, s katerimi posamezni
izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu,
bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev
Pravilnika za vrednotenje letnega programa
športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08).
VI. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov
Okvirna višina razpisanih sredstev je:
– za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 3.650 €,
– za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 3.152 €,
– za športno vzgojo otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport: 18.764 €,
– za športno vzgojo mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport: 28.145 €,
– za kakovostni šport: 0 €,
– specifične športne panoge: 420 €,
– za športno rekreacijo: 0 €,
– za športne in športno rekreativne prireditve: 3.600 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2008.
VII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko izvajalci športnih
programov dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
IX. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 3.
2008 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini
Prevalje za leto 2008«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca športnega programa
(polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
X. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo komisija opravila 10. 3. 2008 ob 9. uri
v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci športnih programov
bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2008.
Občina Prevalje
Št. 430-0006/2008-11
Ob-2186/08
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 3/08) Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2008
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2008.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje, ki
se bodo v letu 2008 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.
IV. Področja kulturnih programov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2008 sofinancirali naslednji programi
ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne,
gledališke, literarne, likovne, filmske, video,
idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki so v javnem
interesu.
Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki potekajo
redno, organizirano in ustrezno strokovno
vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem koledarskem letu, pod pogojem,
da so rezultati vadbe predstavljeni:
– občinstvu v domači občini,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi,
– enkrat letno na samostojnem koncertu
oziroma javni prireditvi, ki lahko združuje
več sekcij,
– oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to
predvideva,
– da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulture:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo nasled
nje pogoje:
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– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini;
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci
kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo
vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07).
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2008 na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti
ljubiteljske kulture v višini 34.285 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulture morajo biti
porabljena v letu 2008.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na
Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel.
02/82-46-121, vsak delovni dan od 8. do
14. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 3.
2008 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje
za leto 2008«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov,
– da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini;
2. javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje,
katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje,
za kulturne programe, ki presegajo osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega
zavoda in niso financirani na podlagi letne
pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo
zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo
programa.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov
Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem
razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril
in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 11/07).
Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo največ do višine 70%
finančne konstrukcije projekta.
Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku vrednotenja
dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture
Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem
proračunu občine za leto 2008 na postavki
43181629 Sofinanciranje programov kulturnih društev v višini 8.571 €.
Dodeljena sredstva za sofinanciranje
projektov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2008.
VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija
Vloga za sofinanciranje projekta ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti
izdelana izključno na obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– merila in kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak
delavnik, od 8. do 14. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
www.prevalje.si.
IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri
Mariji Orešnik, na tel. 02/82-46-121, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
X. Razpisni rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 6. 3.
2008 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni
razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje
za leto 2008«.

ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca programa (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 10. 3.
2008 ob 9.15 v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2008.
Občina Prevalje
Št. 430-0007/2008-11
Ob-2187/08
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini
Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 11/07) in sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2008 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 3/08) Občina
Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor projektov ljubiteljske kulture
v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2008
sofinancirali iz občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se projekti
ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto
2008.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo
v letu 2008 sofinancirali iz proračuna Občine
Prevalje.
IV. Področja kulturnih projektov, ki so
predmet javnega razpisa
Iz proračuna Občine Prevalje se bodo
v letu 2008 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posamični zaključeni
kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na
posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi
kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izkažejo širši
javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno
dejavnost društva.
Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, če izkažejo:
– neprofitnost projekta,
– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,
– da projekt ne more biti predmet redne
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– da za projekt obstaja širši družbeni interes.
Projekti nakupa osnovnih sredstev in
opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci kulturnih projektov:
1. kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in
imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno
dejavnost,
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 14. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov izvajalca projekta (polni naslov
pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Občina Prevalje).
XI. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 10. 3.
2008 ob 9.30 v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske
kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za
leto 2008.
Občina Prevalje
Ob-2188/08
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04)
objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov na področju turizma v letu
2008, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na
javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v prostorih občine.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec prijava na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2008;
– finančno poročilo za leto 2007;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2007.
7. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite na
sedežu občine v času uradnih ur (ponede-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ljek, sreda in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 14. do 16. ure) ter na spletni strani
občine www.radlje.si.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-2189/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje
letnega programa športa na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 38/03 in 2/06)
objavlja Občina Veržej
javni razpis
za sofinanciranje programov športa na
območju Občine Veržej za leto 2008
Predmet javnega razpisa so programi
javnega interesa za naslednje vsebine:
1. Vsebine
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati
in 60-urni programi)
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se
plavati in 80-urni programi)
1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.5. Interesna športna vzgoja mladine od
15. do 20. leta – 80-urni programi
1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in
mladinci)
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami – 80-urni programi
1.8. Interesna športna dejavnost študentov – 80-urni programi
II. Športna rekreacija – 80-urni programi
članov, socialno-zdravstveno ogroženih in
starejših od 65 let
III. Kakovostni šport – programi priprav in
tekmovanj registriranih športnikov
IV. Vrhunski šport – programi priprav in
tekmovanj kategoriziranih športnikov
V. Šport invalidov – 80-urni programi
2. Razvojne in strokovne naloge v športu
I. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
II. Znanstvenoraziskovalna dejavnost
III. Založniška dejavnost
IV. Športne prireditve
4.1. Organizacija velikih mednarodnih
športnih prireditev (OI, SP, EP ipd.)
4.2. Organizacija športnih prireditev na
državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd.)
4.3. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis …)
4.4. Organizacija športno-rekreativnih
tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah …)
4.5. Propagandne akcije in prireditve za
propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta …)
4.6. Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini

V. Športni objekti – gradnja in vzdrževanje športnih objektov
VI. Informacijski sistem – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije
VII. Zavarovanje javnih športnih površin,
odgovornosti strokovnega kadra in udeležencev programov športa
VIII. Delovanje športnih društev in športne zveze
3. Prijava na razpis
Na razpis za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih
društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in registriranih tekmovalcih (velja za športna
društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30
tednov v letu.
Obrazce za prijavo dvignete na Javnem
zavodu za šport. Izobraževanje odraslih in
mladino Ljutomer, Prešernova 32. Obrazci
pa so vam na voljo tudi v elektronski obliki,
na naslovu: www.simljutomer.si.
1. Prijave pošljite po pošti v zapečateni
kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2007« na naslov: Javni zavod za
šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljutomer,
v roku 20 dni po objavi.
2. Za pravočasno prispelo vlogo šteje
tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno
opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom
zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.
4. Končna določila:
– Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
in urnikom.
– Program mora biti finančno ovrednoten
in navedeni viri financiranja.
– V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za
sofinanciranje in izvajanje letnega programa
športa v občini.
– Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe.
Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 02/585-89-60 na Javnem zavodu
za šport, izobraževanje odraslih in mladino
Ljutomer.
Občina Veržej
Št. 613/1-2008-1

Ob-2234/08

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št.
93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05)
Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnega projekta »Ljubljana
bere«, ki ga bo v letu 2008 financirala
Mestna občina Ljubljana iz proračuna,
namenjenega za kulturo
Naziv in sedež naročnika: MU MOL, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
financiranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, samostojnih podjetnikov in
gospodarskih družb, ki delujejo na področju kulture in imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana. Razpis se nanaša na
spodbujanje dostopnosti kulturnih dobrin, na
razvijanje družinskega branja ter na podporo kvalitetni knjižni produkciji ustvarjalcev
izvirnih slovenskih leposlovnih slikanic (v
nadaljevanju: projekt).
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki
delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta v vlogi založnika. Sozaložnik je tisti
partner predlagatelja projekta, ki je bistveno
vpleten tako v zasnovo kot tudi v izvedbo in
financiranje projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog. V primeru pričujočega razpisa je projekt vsaka posamična
izvirna slikanica.
Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi
ga za izvedbo projekta prispevala Mestna
občina Ljubljana. Najvišji zaprošeni znesek
financiranja posameznega projekta ne sme
presegati višine sredstev, ki je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih
v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Sofinanciranje se nanaša na izdajanje
izvirnih slovenskih leposlovnih slikanic.
Prvi cilj razpisa je obeležiti Trubarjevo
leto (»lubi otroci«) in spodbujati dostopnost
vrhunske izvirne knjižne produkcije leposlovnih slikanic pri triletnikih in pri prvošolcih.
Namen projekta je dvigovanje zavesti o pomenu branja, pripovedovanja in vizualnega
branja v najzgodnejšem otroštvu, spodbujanje družinskega branja, spodbujanje branja
kot vseživljenjske vrednote in spodbujanje
ustvarjalnosti pri otrocih.
Drugi cilj razpisa je spodbuditi založnike,
ki delujejo na področju Mestne občine Ljubljana k večji produkciji kvalitetnih izvirnih
leposlovnih slikanic in motivirati založnike
k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih
piscev ter ilustratorjev v svoje založniške
programe.
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Tretji cilj razpisa je podpora vrhunskim
domačim ustvarjalcem izvirnih slovenskih
slikanic, avtorjem besedil in ilustratorjem ter
njihova promocija.
Na javnem razpisu bosta izbrani dve izvirni slovenski leposlovni slikanici, ki bosta
glede na kriterije kvalitete dosegli najvišje
število točk, od katerih bo ena glede na vsebinsko zasnovo namenjena starostni skupini
triletnikov, druga pa prvošolcem. Slikanici
bosta odkupljeni v nakladi po 7000 izvodov.
Izvedbo javnega razpisa bo vodil Oddelek
za kulturo MU MOL. Slikanico, ki je namenjena triletnikom, bodo ob sodelovanju
Oddelka za zdravje in socialno varstvo MU
MOL triletniki prejeli ob rednem sistematskem pregledu v pediatričnih ustanovah.
Slikanico, namenjeno prvošolcem, bodo ob
sodelovanju Oddelka za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport MU MOL prejeli prvošolci na prvi šolski dan. V obeh primerih
bo slikanici priloženo povabilo k branju kot
ustvarjalnosti in zabavi ter vabilo na obisk
v Mestno knjižnico Ljubljana. Določeno število slikanic bo MOL uporabila v promocijske
namene.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti (obvezno dokazilo: izjava,
da je predlagatelj registriran za opravljanje
dejavnosti; v primeru, da Mestna občina Ljubljana naknadno zahteva originalno potrdilo,
ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem
roku);
– imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana;
– da so kot pogodbena stranka Mestne
občine Ljubljana doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti do Mestne občine Ljubljana
(obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do Mestne občine Ljubljana);
– ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda
slikanice pri nakladi 7000 izvodov do največ
4,10 EUR;
– ki izjavljajo, da bodo v primeru izbora
njihovega projekta stimulativno ovrednotili
avtorja besedila in avtorja ilustracij;
– ki z izjavo potrjujejo, da so se glede
odkupne cene pripravljeni z MOL še pogajati glede pogodbeno dogovorjene cene
za izvod.
Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji
z izvirno slovensko leposlovno slikanico:
– ki je bila izdana v letu 2007 ali 2008;
– ki je po literarni in likovni zasnovi namenjena bodisi starostni skupini triletnikov
bodisi prvošolcem;
– katere pisec in ilustrator sta sodobna
slovenska ustvarjalca;
– ki po velikosti formata slikanice presega velikost A5 ter ne odstopa bistveno od
formata A4;
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan
za področje, ki je predmet razpisa. Komisija
za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje
vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih in posebnih
pogojev za sodelovanje na razpisu ter vseh
prepoznih, nepopolnih oziroma prepozno
dopolnjenih vlog.
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6. Razpisni kriteriji
Kakovost, primernost in izvedljivost predlaganega projekta:
1. Literarna kakovost (estetskost literarnega izraza, slogovna
dovršenost in privlačnost)

10

2. Izvirnost literarnega
dinamičnost naracije)

10

besedila

(izvirna

zasnova

zgodbe,

3. Izvirnost in kakovost likovne zasnove

10

4. Skladnost likovne zasnove z literarno predlogo

10

5. Literarno-recepcijska primernost vsebinske in literarne zasnove
slikanice za ciljno starostno skupino

20

6. Reference in prepoznavnost pisca in ilustratorja na področju
otroškega leposlovja (nagrade, odmevi v strokovni javnosti)

10

7. Jezikovna odličnost (izvirnost in bogastvo jezikovnega izražanja
ter lektorska neoporečnost)

10

8. Kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska in papirja,
kakovost vezave)

10

9. Stimulativno ovrednotenje avtorja besedila in ilustratorja v primeru
izbora slikanice

5

10. Konkurenčno razmerje med kakovostjo predlagane knjige in ceno
za odkup

5

Skupaj:

100
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za založništvo bo
pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti,
primernosti in izvedljivosti ter na tej osnovi
predlagala v odkup po eno slikanico za vsako starostno skupino.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na javnem
razpisu bo izbrana knjiga predlagatelja, ki
bo v postopku izbire ocenjena oziroma ovrednotena višje, vendar mora glede na kriterije
doseči vsaj 90 točk oziroma oceno vrhunsko. Najvišje število prejetih točk za vsako
posamezno slikanico je 100 točk.
8. Okvirna vrednost: na javnem razpisu bosta izbrani dve slikanici: ena, ki bo
namenjena triletnikom, in ena, ki bo namenjena prvošolcem. Okvirna vrednost,
ki je namenjena vsaki izmed slikanic, je
30.000 EUR za odkupljenih 7000 izvodov
naklade. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša
60.000 EUR za dve izbrani izvirni slovenski slikanici za skupaj 14.000 odkupljenih
izvodov.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008
oziroma 30. dan po potrditvi ustreznega
zahtevka za izplačilo.
10. Razpisni rok: razpis se prične 15. 2.
2008 in zaključi 17. 3. 2008.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,

Ocene: vrhunsko (90–100 točk), kakovostno (70–89 točk), zadovoljivo (51–69 točk),
nezadovoljivo (0–50 točk).

– prilogo Izjava predlagatelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– vzorec pogodbe.
12. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogojev razpisa, opredeljenih
v točki 4,
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik,
recenzij ali odzivov o prijavljeni slikanici in
njenem avtorju/avtorjih, objavljene v medijih ali strokovnem tisku,
– dva izvoda slikanice.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7,
1000 Ljubljana, vsak ponedeljek in petek
od 9. do 12. ure, ter v sredo od 9. do 12.
ure in od 14. do 16. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/, kjer
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij …).
Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za kulturo, je dolžna na pisno
zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati po pošti.
13. Oddaja in dostava predlogov:
13.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov,
mora vsak projekt poslati v ločeni ovojnici
in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do 17. 3. 2008 oziroma najkasneje
ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni ciljni
razpis »Ljubljana bere«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 17. 3. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču MOL. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih
sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa
in razpisna dokumentacija in so naštete
v točki 12. Dopolnjevanje vlog je možno le
v razpisnem roku z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
13.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala
določila razpisa in razpisne dokumentacije.
13.4 MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila:
– vse vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Vanda Straka Vrhovnik: vanda.straka@ljubljana.si, tel.
306-48-42. Uradne ure po telefonu so vsak
dan od 9. do 11. ure.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: MU MOL – Oddelek za kulturo bo predlagatelje o predlogu za izbor projektov
obvestil in jih pozval k predložitvi njihovih
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mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
pričelo 20. 3. 2008.
Mesta občina Ljubljana

splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/07) objavlja
Občina Ravne na Koroškem

Št. 26/2008
Ob-2242/08
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007)
in Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se (so)financirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 01/2008), objavlja Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih
bodo izvajalci realizirali v letu 2008.
Mestna občina Velenje bo sofinancirala
mladinske projektne aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem naslednja:
– zastopanje in uveljavljanje interesov
mladih;
– izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja;
– urbana mladinska kultura;
– šport za mlade;
– mladinsko-politične aktivnosti;
– informiranje in svetovanje za mlade;
– socialne in humanitarne aktivnosti za
mlade;
– regionalno, nacionalno in mednarodno
povezovanje ter
– druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim.
Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim
in se izvajajo kot projekti članic mladinskega
sveta lokalne skupnosti.
Sofinancirajo se tudi mladinske projektne
dejavnosti posameznikov, ki se partnersko
povezujejo s članicami mladinskega sveta
lokalne skupnosti.
Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.
Mladina so vsi državljani Republike Slovenije, državljani držav članic Evropske unije ali tujci, ki živijo, delajo ali se izobražujejo
v Mestni občini Velenje ter so stari med 15
in 29 let.
Projekti vzdrževanja in investicije v prostor ter opremo za mladinsko dejavnost niso
predmet tega razpisa.
II. Prijavitelji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– članice Mladinskega sveta Velenje,
– posamezniki, ki se partnersko povezujejo s članicami Mladinskega sveta Velenje.
Informacija o članicah Mladinskega sveta
Velenje je dosegljiva na spletni strani www.
msv.si.
III. Razpisni rok: razpis se prične 15. februarja 2008 in se zaključi 17. marca 2008.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Prijava mora zajemati:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe.
Prijavitelji morajo prijave oddati do
17. marca 2008 (velja datum poštnega žiga)
na naslov: Mestna občina Velenje – sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – mladinski projekti 2008«.
Vsak prijavitelj lahko prijavi le en projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2008 razveže že
sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva
prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 19. marca 2008 ob 15. uri, v sejni sobi št. 55, IV.
nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: komisija bo za ocenjevanje prijav
uporabila naslednja merila:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta za mlade,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
za izvedbo javnega razpisa so v proračunu
zagotovljena sredstva v višini 10.000 €.
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. Mestna občina Velenje
bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo
o sofinanciranju projekta v letu 2008.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po
zaključku javnega razpisa.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave javnega
razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje
http://www.velenje.si (razpisi) ali pa jo v tem
roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje
– sprejemna pisarna (kletni prostori, soba
št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni
dan na tel. 041/513-492 (Lotka Škerlak) ali po
elektronski pošti: lotka.skerlak@gmail.com in
darja.plaznik@velenje.si. Odgovori na pisna
vprašanja bodo objavljeni na spletni strani
Mestne občine Velenje http://www.velenje.si
(razpisi).
Mestna občina Velenje
Ob-2243/08
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in dejavnosti

Stran

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
društvenih programov in dejavnosti
splošnega značaja v Občini Ravne
na Koroškem v letu 2008, v višini
7.000,00 €
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti splošnega značaja, ki so v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem in se bodo sofinancirali
iz občinskega proračuna. Prijavljeni programi in dejavnosti se bodo izbrali na osnovi
vrednotenja prijavljenih programov, kolikor so
društva in organizacije, ustanovljena v skladu
z Zakonom o društvih z dejavnostjo splošnega značaja, razen društev s področij kulture,
športa, socialnega in zdravstvenega varstva,
kmetijstva in turizma ter drugih dejavnosti, ki
jih občina sofinancira na osnovi samostojnih
pravilnikov o sofinanciranju.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
3.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem oziroma da je program njihovega dela zastavljen
tako, da vključuje občane Občine Ravne na
Koroškem,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da imajo zagotovljene minimalne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
iz Občine Ravne na Koroškem.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija za vodenje postopka javnega razpisa
za sofinanciranje društvenih programov in
dejavnosti splošnega značaja. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala, da se zavržejo
vloge neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo
razpisnih pogojev.
4. Merila za izbor: pri izboru posameznega programa bodo upoštevana merila,
opredeljena v 13., 14. in 15. členu Pravilnika o sofinanciranju društvenih programov in
dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega programa bo temeljil
na oceni izpolnjevanja pozivnih kriterijev in
razpoložljivih finančnih sredstvih.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša na proračunskih postavkah:
– SM 43181720 – Sofinanciranje programov splošnega značaja 4.000,00 € in
– SM 45111922 – Sofinanciranje programov drugih društev 3.000,00 €.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008.
7. Razpisni rok: razpis se prične 15. 2.
2008 in se zaključi 17. 3. 2008.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce,
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– vzorec pogodbe,
– Pravilnik o sofinanciranju društvenih
programov in dejavnosti splošnega značaja
v Občini Ravne na Koroškem.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem,
pri Mateji Šumnik, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si. (pod rubriko razpisi).
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 17. 3. 2008 oddati na naslov:
Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo
»Javni razpis – dejavnosti splošnega značaja 2008«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v sprejemni pisarni
Občine Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Uradu za upravne in operativne zadeve, Referatu za gospodarstvo in ožje dele lokalne
skupnosti, Občine Ravne na Koroškem, tel.
02/821-60-18 (Darko Šuler).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru: Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje
v roku 30 dni po odpiranju vlog, ki bo v torek,
18. 3. 2008 ob 11. uri, na sedežu Občine
Ravne na Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali ter jih bo komisija s sklepom
zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-2244/08
Občina Ravne na Koroškem v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 125/07) in sprejetim Pravilnikom
o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2008
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2008.
II. Višina razpoložljivih sredstev
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma
je na proračunski postavki:
– 45141821 – Financiranje društev na
področju turizma 3.857,00 € in
– 45041837 – Turistične prireditve
12.215,00 €.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008.
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III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redno dejavnost turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na
področju turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo dejavnosti,
opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu
v preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu
v preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge,
ki bodo oddane do predvidenega roka na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.
Ne odpiraj!
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda direktorica občinske uprave.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji je Darko
Šuler na Uradu za upravne in operativne zadeve, Referatu za gospodarstvo in ožje dele
lokalne skupnosti, tel. 02/821-60-18.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa

do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, v sprejemni pisarni Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali na spletni strani www.ravne.si (pod
rubriko razpisi).
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge
sprejema Občina Ravne na Koroškem, Referat za gospodarstvo in ožje dele lokalne
skupnosti, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, do 17. marca 2008 po pošti
priporočeno ali osebno v vložišče občine.
Odpiranje vlog bo v sredo 19. 3. 2008 ob 10.
uri, v sejni sobi občine.
X. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Komisija, ki jo imenuje župan bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa
pripravila predlog izbora programov, in
ga posredovala Odboru za gospodarstvo
v obravnavo in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-2257/08
Na osnovi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
objavlja Občina Šentjernej
javni razpis
za podelitev koncesije gradnje
kanalizacijskega omrežja in
vzpostavitev druge potrebne komunalne
infrastrukture v Občini Šentjernej ter za
podelitev koncesije za opravljanje javne
gospodarske službe zbiranja, odvajanja
in čiščenja komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda
1. Občina Šentjernej objavlja javni razpis za Koncesijo gradnje kanalizacijskega
omrežja in vzpostavitev druge potrebne komunalne infrastrukture v Občini Šentjernej
ter za podelitev koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja
in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda skladno z določbami Koncesijskega akta za podelitev koncesije gradnje
kanalizacijskega omrežja in vzpostavitev
druge potrebne komunalne infrastrukture
v Občini Šentjernej ter za podelitev koncesije za opravljanje javne gospodarske službe
zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda, na katerega
se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe in samostojni podjetniki.
2. Koncedent bo na javnem razpisu izbral
izvajalce gradnje kanalizacijskega omrežja
in vzpostavitev druge potrebne komunalne
infrastrukture v Občini Šentjernej ter izvajalca za opravljanje javne gospodarske službe
zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih,
odpadnih in padavinskih voda na območju
Občine Šentjernej za obdobje 25 let.
3. Ponudbe morajo do roka za predložitev prijav, najkasneje do 28. 3. 2008 do 12.
ure, prispeti na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene
na ta naslov, bodo zavrnjene kot prepozne
oziroma bodo štele za nepravilno oddane.
Ponudbe morajo ne glede na način dostave
(osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do
zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za
prepozno prejete.
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4. Merilo za izbiro koncesionarja je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer glede na spodaj opredeljena merila:
Ponujena cena izvajanja javne gospodarske službe:
a) Skupna ponudbena cena postavke 1
Največje možno število točk: 50
T1 = 50 x Cm/C
T….. št. točk, ki jih doseže posamezni
ponudnik
Cm….. najnižja ponudbena cena
C….. cena posameznega ponudnika
b) Skupna ponudbena cena postavke 2
Največje možno število točk: 30
T2 = 30 x Cm/C
T….. št. točk, ki jih doseže posamezni
ponudnik
Cm….. najnižja ponudbena cena
C….. cena posameznega ponudnika
Reference ponudnika:
Največje možno število točk: 10
Za vsako dodatno ustrezno referenco
ponudnika prejme ponudnik 5 točk. Kot
ustrezne reference se bodo štele reference ponudnika iz katerih je razvidno, da je
ponudnik v zadnjih petih letih (torej od leta
2002) upravljal podoben objekt. Kot podobni
objekti se štejejo čistilne naprave kapacitete
3.000 PE ali več, ki so bile zgrajene na območju Slovenije ali EU.
Primer:
– ena ustrezna referenca: 0 točk (izpolnjevanje pogoja),
– dve ustrezni referenci: 5 točk,
– tri ustrezne reference: 10 točk,
– vsaka nadaljnja referenca se dodatno
ne točkuje.
Ponudnik ima ISO Certifikat serije 9000
ali drug enakovreden certifikat, ki izkazuje
kakovost poslovanja ponudnika.
Največje možno število točk: 5.
Terminski plan:
Največje možno število točk: 5.
Ponudnik ki se zaveže izvesti II. fazo
projekta pred rokom določenim v obrazcu
Opis projekta prejme za vsake 3 mesece
krajši rok izvedbe 1 točko.
Skupna ocena ponudbe:
Izbrana bo ponudba ponudnika, ki bo
dosegel najvišje skupno število točk (seštevek meril).
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani družbe Praetor d.o.o.
(http://www.praetor.si/). Zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo pridobijo
tudi tako, da pošljejo pisni zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije se naslovi
na: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zahteva za razpisno dokumentacijo – Koncesija Šentjernej«.
Razpisna dokumentacija na internetnem
naslovu je na voljo brezplačno.
6. Kontaktna oseba koncedenta je Boštjan Ferk, bostjan.ferk@praetor.si.
7. Pogoji, ki jih mora za podelitev koncesije izpolnjevati ponudnik so:
– Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije;
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
Dokazilo: Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz obrazca Prijava;
– Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);

ranja, gradnje, vzdrževanja, obratovanja in
upravljanja objektov in naprav za zbiranje,
odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda in čistilne naprave ter
navedba virov financiranja za pokritje predvidenih stroškov;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Za izpolnjevanje pogoja mora
ponudnik predložiti finančni načrt iz katerega
je razviden vir in višina zagotovljenih sredstev ter ocena predvidenih stroškov po temeljnih postavkah (stroški projektiranja, gradnje, vzdrževanja, obratovanja in upravljanja
objektov in naprav za zbiranje, odvajanje in
čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in čistilne naprave). Za vsak vir
sredstev, ki ga kandidat navaja, mora biti
razvidno od kod ga bo pridobil. Izpolnjevanje
pogoja je razvidno iz obrazca Prijava.
Javni partner bo štel, da je kandidat
s podpisom obrazca Prijava podal lastno
izjavo, da ima v celoti zagotovljena sredstva
za zaprtje finančne konstrukcije.
Kandidat mora predložiti Revidirano letno poročilo za leto 2006 in nerevidirano
letno poročilo za leto 2007 (če predlagatelj
še nima nerevidiranega letnega poročila za
leto 2007, naj predloži bilanco stanja ter
uspeha za leto 2007).
– Ponudnik mora predložiti končno ceno
in strukturo cene ter projekcijo finančnih
obremenitev uporabnikov za ves čas trajanja koncesijskega razmerja, pri tem pa bo
kot izhodišče upošteval veljavno zakonodajo na področju politike in kontrole cen komunalnih storitev, ki velja v Republiki Sloveniji;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz Projekcije finančnih obremenitev uporabnikov, ki jo pripravi ponudnik;
Pri izračunu strukture cene in projekcije
finančnih obremenitev uporabnikov, morajo
ponudniki upoštevati naslednje podatke:
– Od leta 2008 dalje bo občina vsako
leto v ekonomski dobi namenila 200.000 €
namenskih sredstev za sistem odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v Občini Šent
jernej;
– »komunalni prispevek za nadgradnjo sistema« v višini 700,00 €. To je enkratno plačilo uporabnikov za priklop na sistem
odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V letu
2010 (prvem letu obratovanja sistema) naj
bi se priklopilo 640 uporabnikov, nato vsako
leto vsaj 2 dodatna;
– Prihodki od uporabnikov – cena storitve bo različna za gospodinjstva in poslovne subjekte.
– Ponudnik bo podal izjavo s katero se
bo zavezal, da bo ves čas koncesijskega
razmerja upošteval prednost zagotavljanja
javnega interesa pri izvajanja javne gospodarske službe na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na vložena sredstva;
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel,
da je kandidat s podpisom obrazca Prijava
podal lastno izjavo, s katero se bo zavezal,
da bo ves čas koncesijskega razmerja upošteval prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju javne gospodarske službe
na dolgi rok pred pridobivanjem dobička na
vložena sredstva;
– Ponudnik bo podal pisno izjavo s katero se bo zavezal, da bo sklenil zavarovanje

Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel, da
je kandidat s podpisom obrazca Prijava podal lastno izjavo, da kandidat (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo), ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku
42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih
fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje javnemu partnerju za pridobitev osebnih podatkov
v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja, ki ga
bo na morebitno naknadno zahtevo javnega
partnerja predložil;
– Ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov;
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
Dokazilo: Potrdilo vsake izmed bank, pri
kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je
razvidno izpolnjevanje tega pogoja;
– Ponudnik ima poravnane vse davke
in prispevke;
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel,
da je kandidat s podpisom obrazca Prijava
podal lastno izjavo, da ima poravnane vse
davke in prispevke;
– Ponudnik ima ustrezne reference, ki se
nanašajo na gradnjo in upravljanje objektov
in naprav za zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
in čistilnih naprav. Ponudnik mora imeti naslednje reference:
– Referenca ponudnika: ponudnik ima
vsaj eno referenco, da je v zadnjih 5 letih
od roka za oddajo ponudb kvalitetno opravil
vgradnjo tehnologije v čistilni napravi v višini investicije najmanj 500.000 EUR (brez
DDV).
(predmeten pogoj lahko izpolnijo ponudniki s partnerji ali/in podizvajalci);
– Referenca za vgrajeno tehnologijo:
ponudnik mora izkazati, da je bila ponujena
tehnologija za čistilno napravo v zadnjih 5
letih od roka za oddajo ponudb vgrajena
vsaj v dve čistilni napravi pri čemer višina
posamezne reference ne sme biti nižja od
500.000 EUR.
(predmeten pogoj lahko izpolnijo kandidati s partnerji ali/in s proizvajalcem ponujene opreme);
– Referenca upravljanja: Ponudnik
je v zadnjih petih letih (torej od leta 2002)
upravljal vsaj 1 podoben objekt. Kot podobni
objekt se štejejo čistilne naprave kapacitete
3.000 PE ali več, ki so bile zgrajene na območju Slovenije ali EU.
(predmeten pogoj lahko izpolnijo kandidati s partnerji ali/in s proizvajalcem);
Dokazilo: Razvidno iz obrazca Prijava
in iz predloženih referenčnih potrdil naročnikov;
– Iz priloženih referenc mora biti
razvidna referenca ponudnika o kvalitetno
opravljeni vgradnji tehnologije, pogodbena
vrednost, predmet in leto gradnje;
– Iz priloženih referenc mora biti razvidna referenca proizvajalca opreme za ponujeno opremo, pogodbena vrednost, predmet in leto gradnje;
– Iz priloženih referenc mora biti razvidna referenca ponudnika o kvalitetno izvedenem upravljanju, pogodbena vrednost,
predmet in leto izvajanja upravljanja in kapaciteta čistilne naprave;
– Ponudnik mora predložiti finančen načrt iz katerega so razvidni stroški projekti-
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proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije
povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel,
da je kandidat s podpisom obrazca Prijava
podal lastno izjavo s katero se bo zavezal,
da bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti
za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi
z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini
ali državi;
– Ponudnik bo podal pisno izjavo s katero
bo potrdil, da sprejema vse obveznosti določene s Koncesijskim aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe;
(pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel,
da je kandidat s podpisom obrazca Prijava
podal lastno izjavo s katero bo potrdil, da
sprejema vse obveznosti določene s Koncesijskim aktom, razpisno dokumentacijo in
vzorcem koncesijske pogodbe;
– Ponudnik bo podal pisno izjavo, da bo
izdelal celovit projekt izgradnje komunalnega sistema za zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Šentjernej;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel, da
je kandidat s podpisom obrazca Prijava podal lastno izjavo katero bo potrdil, da bo izdelal celovit projekt izgradnje komunalnega
sistema za zbiranje, odvajanje in čiščenje
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Šentjernej;
– Ponudnik bo podal pisno izjavo s katero se bo zavezal vzdrževati objekte in naprave za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda in
čistilno napravo skozi celotno koncesijsko
obdobje;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel,
da je kandidat s podpisom obrazca Prijava
podal lastno izjavo s katero se bo zavezal
vzdrževati objekte in naprave za zbiranje,
odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda in čistilno napravo skozi
celotno koncesijsko obdobje;
– Ponudnik bo podal pisno izjavo s katero bo potrdil, da je sposoben zagotavljati
izvajanje gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način ob upoštevanju
Koncesijskega akta, predpisov, normativov
in standardov ter ob upoštevanju krajevnih
običajev;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Posebne listine v tej točki ni potrebno
predložiti. Javni partner bo štel, da je kandidat s podpisom obrazca Prijava podal lastno
izjavo s katero bo potrdil, da je sposoben zagotavljati izvajanje gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način ob
upoštevanju Koncesijskega akta, predpisov,
normativov in standardov ter ob upoštevanju
krajevnih običajev;
– Ponudnik bo podal pisno izjavo s katero bo potrdil, da razpolaga z zadostnim šte-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vilom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami,
usposobljenostjo in izkušnjami na področju
gospodarske javne službe za njeno izvajanje
na celotnem območju Občine Šentjernej;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Javni partner bo štel,
da je kandidat s podpisom obrazca Prijava
podal lastno izjavo s katero bo potrdil, da
razpolaga z zadostnim številom delavcev
z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju gospodarske
javne službe za njeno izvajanje na celotnem
območju Občine Šentjernej;
– Ponudnik mora predložiti elaborat
o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov,
organizacije dela, strokovne opremljenosti,
finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Za izpolnjevanje pogoja mora
ponudnik predložiti elaborat o opravljanju
dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika;
– Ponudnik mora predložiti Program
oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne in padavinske vode skladen z 19.
členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04);
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Za izpolnjevanje pogoja mora
ponudnik predložiti Programa oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode;
– Ponudnik ali eden izmed partnerjev
v primeru skupne ponudbe se je udeležil
sestanka s kandidati na katerem je bil projekt predstavljen;
(v primeru partnerske prijave lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj);
Dokazilo: Izpolnjevanje pogoja razvidno
iz s strani koncedenta potrjenega potrdila
o udeležbi na sestanku s ponudnikom.
8. Popolna prijava mora vsebovati naslednje dokumente:
– izpolnjen obrazec: Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico prijave;
– izpolnjen in podpisan obrazec: Pri
java;
– izpolnjen in podpisan obrazec: Pooblastilo;
– izpolnjen in podpisan obrazec: Predračun;
– originalna bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost
ponudbe, ki bistveno ne odstopa od vzorca
Bančne garancije za resnost ponudbe;
– priloge (listine), kot so zahtevane v točki 8.2 Navodil za prijavo;
– v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega
razpisa (partnerska pogodba, v kateri se
opredeli poslovodečega partnerja. Pogodba
mora jasno določati, da proti koncedentu
za celotno obveznost in za vsak njen del
odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak
posebej v celoti).
9. Koncedent si pridržuje pravico, da
v fazi ocenjevanja prispelih ponudb, od ponudnikov zahteva, da predložijo pojasnila
in/ali dodatna dokazila s katerimi potrdijo
navedbe iz ponudbe.
Vse prispele prijave bo pregledala komisija koncedenta.

Prepozne ponudbe (ponudbe, ki bodo
prispele po roku določenem za prejem ponudb) in napačno označene ponudbe bodo
zavržene s sklepom koncedenta.
V primeru, da koncedent v izvedenem postopku javnega razpisa ne bo pridobil nobene popolne, pravilne in sprejemljive ponudbe, bo postopek izbire nadaljeval v postopku
pogajanj. V postopek pogajanj bo koncedent
vključil vse ponudnike, ki so oddali ponudbe
v predhodno izvedenem postopku javnega
razpisa in ki bodo izpolnjevali pogoje iz točke 8.1 dokumenta Navodila za prijavo ter
jim bo priznana usposobljenost. Koncedent
bo kot nesprejemljive ocenil vse ponudbe,
ki ne bodo v okviru ocenjene vrednosti iz
točke 4.3 dokumenta Navodila za prijavo.
Kot nepravilne bodo ocenjene vse ponudbe iz katerih ne bo razvidno, da ponudnik
izpolnjujejo vse pogoje iz točke 8.1 dokumenta Navodila za prijavo. V primeru, da
bodo ponudniki oddali formalno nepopolne
ponudbe jih bo koncedent pozval k dopolnitvi ponudb. Ponudba, ki ne bo dopolnjena
v skladu z pozivom koncedenta bo zavrnjena kot nepopolna. Dopolnjevanje ponudb ne
bo dovoljeno v delih, ki bi vplivali na ponudbeno ceno in druga merila za izbor.
Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri
bodo ponudniki povabljeni, da se udeležijo
ustne obravnave na kateri bodo seznanjeni
s potekom postopka in njihovim uspehom
v postopku (poročilom) ter se jim bo določil rok, ki ne bo daljši od 15 dni, da podajo
svoje pripombe. Če v tem roku pripombe
ne bodo podane, se bo štelo, da ponudniki
nimajo pripomb.
Do izvedbe ustne obravnave ne bo dovoljeno pregledovanje in prepisovanje spisov
v tistih delih, ki se nanašajo na ponudbe
(vloge) drugih ponudnikov v postopku in
okoliščine, povezane z njimi.
V imenu koncedenta bo odločbo o izbiri
koncesionarja izdala občinska uprava Občine Šentjernej. V izreku odločbe o izbiri bo
naveden ponudnik, ki je bil izbran, ter ponudniki, katerih ponudbe (vloge) so bile zavrnjene oziroma zavržene. Odločba o izbiri
se bo vročila vsem ponudnikom, ki so oddali
ponudbe. O pritožbi zoper odločbo o izbiri, ki
jo izda občinska uprava, odloča župan.
Postopek izbire se bo zaključil z izdajo
odločbe o izbiri. Po pravnomočnosti odločbe
o izbiri bosta javni in zasebni partner podpisala koncesijsko pogodbo. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku
28 dni od njene dokončnosti ne pride do
sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov,
ki so na strani koncesionarja. Koncesijsko
razmerje bo vzpostavljeno s podpisom koncesijske pogodbe.
Koncesijska pogodba začne veljati
z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
11. Sestanki s ponudniki se bodo izvedli
v obdobju od 4. 3. 2008 do 7. 3. 2008.
Predlagan termin in uro sestanka (glede
na zgornje omejitve) in kontaktne podatke, ponudnik pošlje na elektronski naslov
bostjan.ferk@praetor.si ali pisno na naslov
Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 3. 3. 2008. Koncedent bo
s ponudnikom uskladil termin sestanka.
12. Javno odpiranje prijav bo potekalo na
sedežu koncedenta 28. 3. 2008 ob 13. uri.
Občina Šentjernej
Št. 430-0004/2008-170
Ob-2280/08
Mestna občina Murska Sobota objavlja
na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
l. RS, št. 22/98), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
50/07), Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
13/08) in Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Mestni občini Murska Sobota
(Ur. l. RS, št. 93/01)
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Mestni občini Murska Sobota za leto
2008
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2008.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
III. Predmet, pogoji in merila javnega
razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje zveze športnih društev in
drugih asociacij v športu in izvedba njihovih
programov,
– informatika v športu in založništvo,
– sofinanciranje kategoriziranih in perspektivnih športnikov,
– sofinanciranje najema športnih objektov.
Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja programov
športa imajo izvajalci športnih programov, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Murska
Sobota,
– da so najmanj dve leti registrirani za
upravljanje športne dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco članstva ter
evidenco o plačani članarini.
Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge;
– zavodi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega
programa.
Merila za sofinanciranje programov športa so sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Višina razpisanih sredstev in pogoji
sofinanciranja
Višina razpisanih sredstev je:
– za dotacije športnim društvom:
209.471,00 EUR,
– športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

– športna vzgoja otrok in mladine
s posebnimi potrebami,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– kakovostni šport,
– delovanje zveze športnih društev in
drugih asociacij v športu in izvedba njihovih
programov,
– informatika v športu in založništvo,
– sofinanciranje kategoriziranih in perspektivnih športnikov: 20.056,00 EUR,
– sofinanciranje najema športnih objektov: 33.000,00 EUR,
– sofinanciranje medijev, športnih prireditev, ter športnih programov: 64.384,00
EUR,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov.
Dodeljena sredstva za izvajanje letnega programa športa morajo biti porabljena
v letu 2008.
V. Vsebina vloge in dodatne informacije
Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
mora biti izdelana izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko
prevzamejo razpisno dokumentacijo na Mestni občini Murska Sobota ali Športni zvezi
Murska Sobota. Kontaktna oseba za dodatne
informacije je Ludvik Zelko (Športna zveza
Murska Sobota, Mladinska 3, 9000 Murska
Sobota, tel. 02/530-80-50; info@sz-ms.si).
Obrazci so na voljo tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.
murska-sobota.si (pod rubriko »Razpisi
– Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
za leto 2008«) ali na www.sz-ms.si.
VI. Rok in način oddaje prijav
Predlagatelji morajo vloge oddati v vložišču mestne uprave Mestne občine Murska
Sobota ali poslati po pošti kot priporočeno
pošiljko najpozneje do 14. 3. 2008 na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov prejemnika (Mestna občina
Murska Sobota),
pripis »Javni razpis za letni program
športa v Mestni občini Murska Sobota za
leto 2008 – ne odpiraj!«.
VII. Postopek obravnavanja vlog
Komisija za odpiranje vlog bo dne 18. 3.
2008 odprla pravočasno prispele vloge in
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje.
Odpiranje vlog ne bo javno. Vloge, ki bodo
prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo
zavržene.
Prijavitelji, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo v 8 dneh pozvani, da vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili
v predpisanem roku, bo komisija izločila.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci projektov oziroma
programov bo župan sklenil pogodbe o sofinanciranju.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 671-19/2008-7
Ob-2294/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 110/02 in 15/03),
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219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07) in Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07-UPB) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1,
Ljubljana
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog
letnega programa športa v MOL v letu
2008
I. Predmet razpisa so naslednje vsebine
ter strokovne in razvojne naloge v športu:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. vrhunski šport,
5. kakovostni šport,
6. športna rekreacija,
7. šport invalidov,
8. delovanje športnih društev in zvez
športnih društev,
9. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
10. založniška dejavnost v športu in
11. propagandna dejavnost v športu.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju
MOL,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju športa.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
javnem razpisu
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
– imajo sedež v MOL in delujejo za območje MOL,
– so registrirani kot pravni subjekti za
opravljanje dejavnosti v športu,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje programov, prijavljenih na razpis,
– izvajajo programe, pri katerih je pomembna telesna oziroma gibalna aktivnost,
pri čemer se v program ne uvrščajo tehnični
športi (avto-moto, letalski, športno modelarstvo, jamarstvo, raziskovanje morja, potapljanje), body building in fitnes, ples (razen
standardnih in latinsko-ameriških plesov ter
rock and roll) in miselni športi (razen klasičnega šaha),
– imajo športna društva najmanj 20 članov s plačano članarino in imajo urejeni zbirki članstva in udeležencev programov,
– športna društva v kolektivnih športih
s svojimi ekipami igrajo domače tekme na
območju MOL,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene
s tem pravilnikom.
Izvajalci lahko sredstva za sofinanciranje
programov dobijo le na osnovi prijave na
razpis. Posamezni izvajalec lahko z istimi
vsebinami svojega programa kandidira na
razpisu le enkrat. Zveze športnih društev
lahko na razpisu kandidirajo le z lastnim
programom.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost pri
sofinanciranju izvajanja programov v MOL.
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IV. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje: pogoji in merila, po katerih se izberejo
in sofinancirajo izvajalci letnega programa
športa v MOL v letu 2008, so za razpisane
vsebine ter strokovne in razvojne naloge,
določeni v Pravilniku o merilih za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa v Mestni občini Ljubljana
(Uradni list RS, št. 14/08).
V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
razpisa, znaša 2.779.533 EUR.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti
porabljena v letu 2008.
VII. Rok za predložitev vloge in način
predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 14. 3.
2008 (datum poštnega žiga).
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti kot priporočena
pošiljka. Vloga mora biti poslana v zaprti
ovojnici, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom: »Ne odpiraj – vloga:
letni program športa 2008«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih
obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije
oziroma ne bodo poslane v roku in na način,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ki je določen v tej točki razpisa, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija za
izvedbo razpisa in ne bo javno, se bo pričelo 18. 3. 2008. Kolikor se zaradi velikega
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti, dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpis in razpisna dokumentacija.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bo
komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog
pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge
niso bile popolne, da vlogo dopolnijo v roku,
ki ga bo komisija določila v pozivu o dopolnitvi vloge.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu
Župan MOL, ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izbranih,
zavrnjenih in zavrženih vlogah, odloči s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper
ta sklep bo možna pritožba v roku 8 dni od
prejema sklepa. O pritožbi zoper ta sklep bo
odločal župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v VII. točki razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in ne bodo dopolnje-

ne v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali splošnih in posebnih pogojev, določenih
v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji,
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje obvestila o izidu
razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in zahtevanimi dokazili, merila ter vzorci
pogodb) je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in
sicer v ponedeljek in četrtek od 9. do 15.
ure, v torek in sredo od 9. do 17. ure in ob
petkih od 8. do 13. ure, v Odseku za šport
Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport (Špela Ložar), Mestne uprave
MOL, Resljeva 18, Ljubljana.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 306-40-46,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, oziroma
po elektronski pošti: sport@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
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Javne dražbe
Št. 478-26/2006
Ob-2209/08
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in sklepov Občinskega sveta
Občine Trebnje, sprejetih na 12. redni seji
dne 31. 1. 2008, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje sta dve nepremičnini na
Mirni, vpisani pri vl. št. 1331 k.o. Mirna, last
Občine Trebnje, in sicer zemljišče parc. št.
31/14 v izmeri 775 m2 in zemljišče parc. št.
31/13 v izmeri 854 m2.
Osnovna namenska raba obeh nepremičnin je območje za poselitev. Lokacija:
ureditveno območje Roje, v gradbeni celoti
3E (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za naselje Mirna, Ur. l. RS, št. 68/05, 112/05
– popr.).
Izklicna cena za nepremičnino parc. št.
31/14 k.o. Mirna je 23.300 EUR.
Izklicna cena za nepremičnino parc. št.
31/13 k.o. Mirna je 25.700 EUR.
V navedenih cenah ni vključen davek na
dodano vrednost.
Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po načelu »videno – kupljeno«.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 300 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne dražbe
Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v 15
dneh po končani javni dražbi.
Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino mora kupec poravnati na transakcijski račun Občine Trebnje v osmih dneh
od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi predlagana
vknjižba lastninske pravice na ime kupca.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 12. 3. 2008 v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, z začetkom ob 10. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali
fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno
prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo
o njenem plačilu;
– če se bo v imenu dražitelja javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži
neomejeno specialno pooblastilo, ki se na-

naša na predmet javne dražbe, overjeno
pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju.
VIII. Varščina: interesenti morajo pred
začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133,
s sklicem: javna dražba – Roje Mirna.
IX. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku
javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu),
se varščina vračuna v kupnino. Če kupec
ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine,
organizator obdrži varščino.
X. Informacije o podrobnejših pogojih:
podrobnejše informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje pri Mateji Povhe,
tel. 07/34-81-144.
Občina Trebnje
Št. 431-4/2008
Ob-2227/08
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine
Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa
35. seje Občinskega sveta Občine Radovljica
z dne 7. 9. 2006 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c.
št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
– prodaja gradbenih parcel, namenjenih
za individualno gradnjo v ZN Dolina v Lescah, in sicer:
A – oznaka parcele s številko 33, s predvideno parc. št. 395/77, k.o. Hraše v izmeri
869 m2 po ceni 133,00 €/m2,
B – oznaka parcele s številko 35, s predvideno parc. št. 395/78, k.o. Hraše v izmeri
1106 m2 po ceni 133,00 €/m2,
C – oznaka parcele s številko 75, s predvideno parc. št. 395/81, k.o. Hraše v izmeri
849 m2 po ceni 133,00 €/m2.
Gradbene parcele se nahaja v območju,
ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah (DNUO, št.
55/05) – območje za gradnjo stanovanjskih
objektov.
3. Izklicna cena predmetnega komunalno neopremljenega stavbnega zemljišča
znaša:
pod A – po ceni 133,00 €/m2,
pod B – po ceni 133,00 €/m2,
pod C – po ceni 133,00 €/m2.
Najnižji znesek višanja je 500 €.

4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic:
pod a) 72210000-3301-1,
pod b) 72210000-3301-2,
pod c) 7221000-3301-3.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo dne 4. marca 2008, in
sicer:
pod a) ob 9.30,
pod b) ob 10. uri,
pod c) ob 10.30.
Javna dražba bo za vse parcele potekala
v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina
mora biti nakazana do dne 3. marca 2008
do 11. ure. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic:
pod a) 72210000-3301-1,
pod b) 72210000-3301-2,
pod c) 72210000-3301-3.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
fizične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (fizične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva: davek na dodano
vrednost, stroške overitve pogodbe, takse
za vpis v zemljiško knjigo ter stroške parcelacije plača kupec.
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Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 84/07, 94/07).
9. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostale informacije interesenti dobijo:
– na Občini Radovljica, kontaktna oseba
Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih
dneh od 17. 2. 2008 do 4. 3. 2008 od 10.
do 12. ure.
10. Župan ali komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica
Ob-2281/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in
94/07) ter na podlagi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države
v posamični vrednosti pod 300.000 EUR za
organe državne uprave in za pravosodne
organe za leto 2008 Republika Slovenija,
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana objavlja
javno dražbo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
2. Opis predmeta prodaje: nezazidano
stavbno zemljišča s parc. št. 1168/10 – vodotok v izmeri 245 m2 (v naravi opuščena
struga vodotoka), vpisana v ZKV 763, k.o.
Šmarje, last Republike Slovenije do celote.
Zemljišče leži v območju predkupne pravice Občine Grosuplje. Zemljišče se nahaja v območju servisnih in oskrbnih dejavnosti ter stanovanj, v območju z oznako
1-4-LN-E5 Šmarje Sap, za katerega je pred-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
videna izdelava LN Šmarje Sap. Zemljišče
leži v območju med železniško progo in
glavno cesto Šmarje Sap, na severovzhodnem delu naselja. Na vzhodu meja poteka
v bližini obstoječe poljske poti, na zahodu
pa sega do podvoza pod železniško progo
in avtocesto.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena je 26.980,00 EUR, najnižji znesek višanja je 100,00 EUR. Cena
ne vsebuje zakonsko določenega davka na
promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu
računa, ki ga bo prodajalka izstavila 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 sedežu Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, sejna soba 106,
I. nadstropje, v torek 6. 3. 2008 z začetkom
ob 9. uri.
7. Višina varščine
Varščina za nepremičnino v postopku
prodaje znaša 2.698,00 EUR in se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic na
18 25232-7221002 – 57200608 z navedbo namena nakazila: javna dražba – k.o.
Šmarje Sap.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15
dni po opravljeni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled nepremičnine: ogled je možen po
predhodnem dogovoru na tel. 01/478-44-60,
z Urško Ilič Vidergar ali po elektronski pošti
urska.ilic-vidergar@gov.si, v terminih ponedeljek, sreda in petek med 9. in 11. uro od
24. 2. 2008 dalje do dneva javne dražbe.
Imenovana je pristojna za vse informacije
v zvezi s prodajo nepremičnine.
9. Opozorilo: predstojnik prodajalke lahko do sklenitve pravnega posla postopek
javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:

– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; kar izkazujejo z izpiskom
iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe),
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih; tuj
državljan oziroma tuja pravna oseba mora
priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdilo za slovenske
državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa mora predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, da
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da ima plačane davke in prispevke,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj
ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe
in s.p.). Tuja pravna oseba mora priložiti istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe. Kolikor pa takega potrdila ne
morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da
v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade TRR,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani kavciji in priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa)
za primer vračila kavcije,
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična
oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno osebo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
11. Drugi pogoji
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec.
Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Agencija RS za okolje
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Razpisi delovnih mest
Št. 030-3/2006
Ob-2220/08
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 96/02) in tretjega ter četrtega odstavka 5. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Koroška galerija likovnih
umetnosti (Ur. l. RS, št. 56/02) Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj
Gradec razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Koroške galerije
likovnih umetnosti.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/-a kandidat/-ka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih
delovnih mestih,
– da pozna področja dejavnosti galerije,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Poleg splošnih dokazil morajo kandidati/-tke k prijavi predloži še naslednje:
– overjeno fotokopijo dokazila o izo
brazbi,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (potrdilo pristojnega sodišča),
– progama dela in razvoja Koroške galerije likovnih umetnosti v naslednjem mandatnem obdobju.
Mandat direktorja/direktorice traja pet
let.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in
programskega direktorja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in prilogami naj kandidati/-ke pošljejo
v osmih dneh od objave razpisa, v zaprtih
ovojnicah s pripisom »Ne odpiraj – za razpis
direktorja Koroške galerije likovnih umetnosti« na naslov »Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.«
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni
v osmih dneh po imenovanju pristojnega
organa.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri Občinskem
svetu Mestne občine Slovenj Gradec
Ob-2224/08
V skladu z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za kulturo Šoštanj (Ur. l. Občine Šoštanj
05/2003) in Poslovnikom o delu sveta Zavoda (Ur. l. Občine Šoštanj 4/2003) Svet Zavoda za kulturo Šoštanj objavlja javni razpis
delovnega mesta
direktorja Zavoda za kulturo Šoštanj
(m/ž).
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje, ki jih določa Odlok o ustanovitvi zavoda:
– najmanj višješolska izobrazba družboslovne, humanistične, organizacijske ali
ekonomske smeri,
– izdelan program delovanja Zavoda za
kulturo Šoštanj,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
podobnih delovnih mestih,

– poznavanje dejavnosti s področja dela
zavoda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku
te dobe je lahko ponovno imenovan.
Kandidati vložijo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 10 dni po objavi
razpisa v pisni obliki, ki jo pošljejo na naslov
Svet Zavoda za kulturo Šoštanj. Trg svobode 12, Šoštanj, v zaprti ovojnici z označbo:
Za prijavo, »ne odpiraj«.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi s Svetom javnega zavoda, Zavod
za kulturo Šoštanj. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sprejetju sklepa
o imenovanju.
Svet zavoda za kulturo Šoštanj
Št. 32/08
Ob-2230/08
Svet zavoda Prve osnovne šole Slovenj
Gradec razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev oziroma njihove overjene fotokopije (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na njegovo kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda), kratek življenjepis in dosedanje delovne izkušnje pošljite v 10 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet šole Prve osnovne
šole Slovenj Gradec, Šercerjeva 7, 2380
Slovenj Gradec, s pripisom za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Prva osnovna šola Slovenje Gradec
Št. 13/2008
Ob-2240/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. višji svetovalec v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za posebne
programe,
2. višji svetovalec v Službi za skupne
zadeve, Sektorju za informacijsko tehnologijo,
3. višji svetovalec v Službi za skupne
zadeve, Sektorju za odnose z javnostmi
in promocijo,
4. višji svetovalec v Službi za skupne
zadeve, Finančno računovodskem sektorju.
I. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
za:

1. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov,
Sektorju za posebne programe:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Če kandidat strokovnega izpita
iz upravnega postopka nima, ga bo moral
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju priprave in izvedbe
postopkov javnih razpisov.
2. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za skupne zadeve, Sektorju
za informacijsko tehnologijo:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer informatika ali računalništvo;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega 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.
3. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za skupne zadeve, Sektorju
za odnose z javnostmi in promocijo:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega 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.
4. zasedbo delovnega mesta višji svetovalec v Službi za skupne zadeve, Finančno
računovodskem sektorju:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
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– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Če kandidat strokovnega izpita
iz upravnega postopka nima, ga bo moral
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
II. Kot delovne izkušnje za zasedbo delovnih mest iz I. točke 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 kandidat 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
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
III. Delovno področje:
1. Višji svetovalec v Službi za razvoj in
izvedbo projektov, Sektorju za posebne programe, opravlja naslednje naloge:
– priprava in izvedba programov, javnih
razpisov in pozivov za štipendije za Slovence v zamejstvu in za Slovence po svetu;
– priprava in izvedba postopkov za podelitev nagrad za prispevek k trajnostnemu
razvoju družbe;
– priprava in izvedba programov, javnih
razpisov in pozivov za spodbude za izobraževanje;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot sklada in sodelovanja z drugimi
organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s področja štipendij za Slovence v zamejstvu
in Slovence po svetu, nagrad za prispevek
k trajnostnemu razvoju družbe in spodbud
za izobraževanje;
– 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.
2. Višji svetovalec v Službi za skupne zadeve, Sektorju za informacijsko tehnologijo,
opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in
razvojem informacijskih sistemov sklada;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
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enot in sodelovanja z drugimi organi na področju informacijske tehnologije;
– sodelovanje v projektnih skupinah za
najzahtevnejše in ključne projekte s področja informacijskih tehnologij;
– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi z uporabo in povezavo z ISARR in IS
CSD ter drugimi zunanjimi informacijskimi
sistemi, razvojem e-storitev, razvojem spletnega kluba in spletnih strani sklada ter drugih informacijskih sistemov sklada;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv s področja informacijske tehnologije;
– zagotavljanje delovanja in vzdrževanje
operacijskih sistemov in aplikacij, komunikacijskih sistemov in informacijske tehnologije
in drugih orodij;
– vodenje notranjih projektov sklada na
področju informacijskih tehnologij;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
3. Višji svetovalec v Službi za skupne
zadeve, Sektorju za odnose z javnostmi in
promocijo, opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših nalog v zvezi
z obveščanjem javnosti in medijev o delu
javnega sklada;
– opravljanje zahtevnejših nalog za predstavitev dejavnosti javnega sklada;
– priprava gradiv za medije in sporočil
za javnost;
– načrtovanje in izvedba različnih dogodkov in projektov, kot so konference, okrogle
mize, novinarske konference ipd.;
– opravljanje nalog promocije;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
4. Višji svetovalec v Službi za skupne
zadeve, Finančno računovodskem sektorju,
opravlja naslednje naloge:
– opravljanje zahtevnejših nalog s področja finančnega poslovanja in upravljanja
finančnega premoženja sklada;
– opravljanje zahtevnejših nalog spremljanja in analiziranja finančnega poslovanja, kontrolinga, revizije in kakovosti;
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi na področju finančnega poslovanja;
– 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 s področja finančnega poslovanja.
IV. 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;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjavo kandidata, da:

a) je državljan Republike Slovenije;
b) 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;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – višji svetovalec – posebni
programi« oziroma »Ne odpiraj – za razpis
– višji svetovalec – informacijska tehnologija« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – višji
svetovalec – odnosi z javnostmi in promocija« oziroma »Ne odpiraj – za razpis – višji
svetovalec – finance in računovodstvo« na
naslov: Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, dnevnem časopisu
in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči
naslednji dan po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – višji svetovalec – posebni programi« oziroma »Za razpis – višji svetovalec
– informacijska tehnologija« oziroma »Za
razpis – višji svetovalec – odnosi z javnostmi in promocija« oziroma »Za razpis – višji
svetovalec – finance in računovodstvo«), pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 13/2008
Ob-2241/08
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27, Ljubljana, objavlja prosta delovna mesta:
1. svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za kadrovske
štipendije – dve delovni mesti;
2. svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe
Ad futura.
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I. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, naravoslovne, družboslovne ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka. Če kandidat strokovnega izpita
iz upravnega postopka nima, ga bo moral
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z izkušnjami na področju priprave in izvedbe
postopkov javnih razpisov.
II. 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 kandidat 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
kandidat kandidira.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem.
III. Delovno področje:
1. Svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za kadrovske štipendije, opravlja naslednje naloge:
– pomoč pri pripravi in izvedbi programov in javnih razpisov za posredne in neposredne kadrovske štipendije;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv in samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv
s predlogi ukrepov s področja kadrovskih
štipendij;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
2. Svetovalec v Službi za razvoj in izvedbo projektov, Sektorju za programe Ad
futura, opravlja naslednje naloge:
– pomoč pri pripravi in izvedbi programov in javnih razpisov za področje mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in raziskovalcev;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv in
samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov s področja mednarodne mobilnosti dijakov, študentov in
raziskovalcev;

– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji;
– sodelovanje v projektnih skupinah;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
IV. 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;
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije;
b) 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;
c) zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz tretje alineje iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
V. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva
27, Ljubljana.
VI. Nepopolne prijave ali prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
VII. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki,
ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne
odpiraj – za razpis – svetovalec – kadrovske štipendije« oziroma »Ne odpiraj – za
razpis – svetovalec – programi Ad futura«
na naslov: Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije, Vilharjeva 27,
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, dnevnem časopisu
in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči
naslednji dan po zadnji objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@sklad-kadri.si (v vrstico »Zadeva«
elektronskega sporočila naj kandidat vpiše
»Za razpis – svetovalec – kadrovske štipendije« oziroma »Za razpis – svetovalec – programi Ad futura«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
VIII. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
IX. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 434-10-80
(kontaktna oseba Sabina Črnila).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije
Št. 4
Ob-2256/08
Svet Glasbene šole Sevnica, Cesta na
grad 22, 8290 Sevnica, razpisuje delovno
mesto
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ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 28. 4. 2008
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministrstva
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost ter program vodenja zavoda za mandatno obdobje) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Glasbene šole Sevnica, Cesta na grad 22,
8290 Sevnica, s pripisom »Prijava za razpis
za ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izbiri v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Sevnica
Su 10-02/2008-11/1
Ob-2283/08
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 63/07 – UPB3) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
1. Svetnik v pravosodju (direktor Centra za informatiko na VS RS) – eno prosto
delovno mesto v Centru za informatiko na
VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, računalniško informacijske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz sodnega reda,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– dobro strokovno znanje s področja
računalništva,
– izkušnje pri uvajanju računalniško
podprtih delovnih postopkov,
– znanje angleškega jezika in še enega od svetovnih jezikov,
– vodstvene sposobnosti,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani 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.
Kandidat mora predložiti dolgoročni program dela.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zah-
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teva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– definiranje ciljev razvoja na področju
informatike,
– usmerjanje nadaljnjega razvoja pravnega informacijskega sistema,
– organizacija in uvajanje novih projektov,
– koordinacija aktivnosti z državnimi organi na področju informacijske tehnologije,
– organizacija usposabljanja uporabnikov informacijske tehnologije,
– vodenje sodne službe.
Izbran kandidat bo delo na delovnem
mestu svetnik v pravosodju (direktor Centra
za informatiko na VS RS) opravljal v nazivu
svetnik v pravosodju I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Miklošičeva 4,
Ljubljana.
2. Svetnik v pravosodju (strokovni sodelavec FRS) – eno prosto delovno mesto
v Finančno računovodski službi na VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz sodnega reda,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– poznavanje dela z računalnikom,
– izkušnje v finančno računovodskih
delih,
– organizacijske sposobnosti,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani 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,
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopke
na področju dela, in materialnimi predpisi,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij ter drugih gradiv s področja finančnega in računovodskega poslovanja za
potrebe sodišča in organe nadzora,
– izdelava likvidnostnih načrtov in spremljanje njihove realizacije.
Izbran kandidat bo delo na delovnem
mestu svetnik v pravosodju (strokovni sodelavec FRS) opravljal v nazivu svetnik
v pravosodju II, z možnostjo napredovanja
v naziv svetnik v pravosodju I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Miklošičeva 4,
Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
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 o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
6. izjavo kandidata o znanju angleškega
jezika in znanju enega od svetovnih jezikov
(samo za delovno mesto svetnik v pravosodju – direktor Centra za informatiko na
VS RS),

7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto svetnik
v pravosodju (direktor Centra za informatiko
na VS RS) oziroma svetnik v pravosodju
(strokovni sodelavec FRS)« na naslov Vrhovno sodišče, Skupna kadrovska služba,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 30
dni za delovno mesto svetnik v pravosodju
(direktor Centra za informatiko na VS RS)
in v roku 8 dni za delovno mesto svetnik
v pravosodju (strokovni sodelavec FRS)
po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje,
v Uradnem listu RS ter na spletni strani Vrhovnega sodišča RS.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: sks.vsrs@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja daje skupna kadrovska služba Vrhovnega sodišča RS, tel. 01/434-27-81.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št.110-35/2008
Ob-2287/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Krškem.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-37/2008
Ob-2288/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Višjem delovnem in socialnem sodišču
na Oddelku za individualne delovne in
kolektivne spore.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-39/2008
Ob-2289/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena

in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti
življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili
in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za izvolitev na razpisano sodniško
mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-289/2007
Ob-2290/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
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Št. 110-343/2007
Ob-2291/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-339/2007
Ob-2292/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
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– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-335/2007
Ob-2293/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
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.
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, 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.
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 lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega
registra, podatek o državljanstvu pa od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 352-131/2007

Ob-2192/08

Javno zbiranje ponudb
Skladno z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07) Republika Slovenija Ministrstvo za
pravosodje, kot upravljavec poslovnih prostorov oddaja v najem poslovne prostore
v stavbi na naslovu Gregorčičeva ulica 21,
Ajdovščina, s parc. št. 500, k.o. Ajdovščina,
na podlagi javnega zbiranja ponudb.
Poslovne prostore oddajamo v najem
v stanju kakršnem so. Prostori imajo trezor
in zaščitena zunanja okna z rešetkami, nameščen je pult za poslovanje s strankami.
Poslovni prostori se oddajajo v najem za 6
mesecev. Tlorisna površina poslovnih prostorov je 284 m2, od tega 6 m2 kleti in 278 m2
pisarniških prostorov.
Vsem ponudnikom bo omogočen ogled
prostorov po dogovoru. Za ogled se je potrebno predhodno najaviti. Ostale informacije o predmetu najema ter vzorec najemne
pogodbe lahko ponudnik dobi vsak dan od
9. do 15. ure na tel. 01/369-57-63 – kontaktna oseba Mateja Vozelj ali preko elektronskega naslova mateja.vozelj@gov.si.
Ponudba mora vsebovati:
– podatki o ponudniku: ime, priimek in
naslov ponudnika oziroma naziv in sedež
firme ponudnika ter telefonska številka;
– namen za katerega bo ponudnik uporabljal poslovne prostore;
– ponujena višina najemnine;
– datum veljavnosti ponudbe;
– potrdilo o vplačilu varščine v višini 1
mesečne najemnine po ponudbi.
Ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine, ki jo ponuja ponudnik na transakcijski račun upravljavca RS Ministrstva
za pravosodje št. 0100-6300109972 sklic
1820117-7103018-60180108. Varščina se
v nobenem primeru ne obrestuje. Uspelemu
ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa bo vrnjena v roku 10
dni od izbire najugodnejšega ponudnika.
Ponudba mora veljati najmanj do 22. 3.
2008. Ponudba mora prispeti do 22. 2. 2008
do 15. ure, v zaprti kuverti v vložišče na
naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor
za nepremičnine in investicije v pravosodju,
Župančičeva 3, Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – za razpis Gregorčičeva
ulica 21, Ajdovščina«. Komisija prepoznih
ponudb ne bo obravnavala.
Odpiranje ponudb bo 25. 2. 2008 ob
10. uri. Pravočasne ponudbe bo pregledala strokovna komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo mesečno najemnino. Kolikor bo več ponudnikov ponudilo
enako višino mesečne najemnine, bodo ti
ponudniki povabljeni na pogajanja. Izbrani
ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne
pogodbe v roku 5 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je odstopil od
ponudbe. V tem primeru zapade varščina
v korist upravljavca.
Vlada RS ali upravljavec poslovnih prostorov Ministrstvo za pravosodje si pridružu-

jeta pravico, da postopek ustavita do sklenitve najemne pogodbe.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 013-4/2008-1
Ob-2239/08
Na podlagi 50. člena Zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip) ter sklepa ministrice za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, št. 013-4/2008 z dne 4. 2. 2008,
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje novih članov Sveta
Republike Slovenije za visoko šolstvo
1. Na podlagi 50. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip)
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo
sestavljajo strokovnjaki za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo ter višje strokovno
izobraževanje, predstavniki študentov visokošolskih zavodov, in sicer prve, druge in
tretje stopnje študija, predstavnik študentov
višjih strokovnih šol ter predstavniki zaposlenih in delodajalcev. Po svojem položaju
so njegovi člani tudi trije rektorji univerz, ki
jih izbere rektorska konferenca in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Predsednik in člani Sveta Republike
Slovenije za visoko šolstvo se imenujejo
za šest let, predstavniki študentov pa za
dve leti.
2. Mandat je potekel osmim članom Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo,
od tega dvema predstavnikoma Vlade RS,
trem predstavnikom gospodarstva in trem
predstavnikom študentov.
3. Navedeni javni poziv je namenjen
predlaganju kandidatov za naslednje nove
člane Sveta Republike Slovenije za visoko
šolstvo:
– dva strokovnjaka za visoko šolstvo, in
sicer za študijsko področje po klasifikaciji
Isced: (81, 84, 85, 86) storitve ter (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede,
– tri predstavnike študentov visokošolskih zavodov, in sicer enega prve, enega
druge in enega tretje stopnje študija ter
– tri predstavnike zaposlenih in delodajalcev.
4. Strokovnjake s posameznih študijskih
področij lahko predlagajo univerze in samostojni visokošolski zavodi, javni raziskovalni
zavodi, visokošolski učitelji in raziskovalci,
Svet Republike Slovenije za znanost in tehnologijo ter Slovenska akademija znanosti
in umetnosti. Predstavnike študentov visokošolskih zavodov predlaga Študentska
organizacija Slovenije v sodelovanju s študentskimi sveti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. Predstavnike delodajalcev lahko predlagajo gospodarska interesna
združenja, zbornice in Vlada Republike Slovenije, predstavnike zaposlenih pa reprezentativni sindikati.
5. Na podlagi posredovanih predlogov
bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov
za nove člane Sveta Republike Slovenije za

visoko šolstvo in ga posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
6. Predloge za članstvo v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo predlagatelji
posredujejo pisno. V imenu pravne osebe
mora predloge posredovati pooblaščena
oseba pravne osebe.
7. Za posameznega kandidata mora
predlagatelj predložiti naslednje podatke:
ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, stalno oziroma začasno prebivališče,
končano izobrazbo, poklic, za katerega je
usposobljen, ime organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja; za predstavnika
študentov visokošolskih zavodov pa poleg
rojstnih podatkov ime visokošolskega zavoda, na katerem študira, študijski program
in letnik, v katerega je vpisan. Za vse kandidate je treba priložiti izjavo predlaganega
kandidata, da se strinja s kandidaturo, in
kratko utemeljitev predloga; za predstavnika študentov visokošolskih zavodov pa še
dokazilo o sodelovanju študentskih svetov
univerz in samostojnih visokošolskih zavodov pri oblikovanju predloga.
8. Predloge posredujte v zaprti ovojnici
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Urad RS za visoko šolstvo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, s pripisom »kandidiranje za člane
Sveta RS za visoko šolstvo«. Predlog je
potrebno posredovati Uradu RS za visoko
šolstvo najkasneje do 29. 2. 2008. Šteje se,
da je predlog pravočasen, če je bil oddan
priporočeno po pošti vključno do 29. 2. 2008
ali oddan osebno tega dne.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 47803-26/2006
Ob-2245/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste (v nadaljevanju:
organizator), na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) ter
Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem države v posamični vrednosti
pod 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe, ki ga je Vlada
RS sprejela dne 29. 9. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 3483/12, neplodno v izmeri
124,00 m², k.o. Črenšovci, po metodi
javnega zbiranja ponudb
Ime in sedež organizatorja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
3483/12, neplodno v izmeri 124,00 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Lendavi pri vl. št. 1085, k.o. Črenšovci,
v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Direkcije RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 3483/12, k.o. Črenšovci.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
za zemljišče parc. št. 3483/12, k.o. Črenšov-
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ci, ki je predmet javnega zbiranja ponudb,
znaša 1.500,00 EUR.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklic na številko: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb,
in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu
za promet, Direkciji Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša
Klopčič in Maja Gliha, tel. 01/478-80-14 ali
01/478-80-87.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javnega zbiranja ponudb
do izteka roka za oddajo pisnih ponudb,
in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko
državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji
zemljišča, po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Črenšovci z dne 5. 10.
2007 opredeljeno kot stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Črenšovci, zato bo v postopku javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen najboljši ponudnik, nato bo zemljišče
po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika
najprej ponujeno v odkup Občini Črenšovci. Če Občina Črenšovci na predmetnem
zemljišču ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z organizatorjem kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
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– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe, in sicer na
transakcijski račun organizatorja. Plačilo
kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti vročena organizatorju (vložišče, soba
21/I) najkasneje dne 11. 3. 2008 do 11. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki,
in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov
organizatorja: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole
– Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba
21/1, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku
za oddajo ponudb.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 11. 3. 2008 do 11. ure, vročene organizatorju v zaprti ovojnici s pripisom
»Javno zbiranje ponudb – zemljišče – zadeva št. 47803-26/2006 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Ponudb,
ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb
ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem
obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu
postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev
ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 3. 2008, ob 12.
uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
soba 320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Št. 466-40/2004
Ob-2246/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: organizator), na podlagi 21.
člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07)

in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št.
84/07 in 94/07) ter Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem države
v posamični vrednosti pod 300.000 EUR za
organe državne uprave in za pravosodne
organe, ki ga je Vlada RS sprejela 29. 9.
2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
k nakupu nepremične, in sicer zemljišča
parc. št. 526/10, pašnik v izmeri
39,00 m², k.o. Zapoge po metodi javnega
zbiranja ponudb
Ime in sedež organizatorja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
526/10, pašnik v izmeri 39,00 m2, vpisano
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani pri vl. št. 376, k.o. Zapoge, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišča
parc. št. 3483/12, k.o. Črenšovci.
Ocenjena vrednost: ocenjena vrednost
za zemljišče parc. št. 526/10, k.o. Zapoge, ki
je predmet javnega zbiranja ponudb, znaša
4.000,00 EUR.
Varščina: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
ponujene cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana
v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa bo brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča
vsak delovni dan od dneva objave javnega
zbiranja ponudb v Uradnem listu Republike
Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb,
in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu
za promet, Direkciji Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša
Klopčič in Maja Gliha, tel. 01/478-80-14 ali
01/478-80-87.
Ogled nepremične: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javnega zbiranja ponudb
do izteka roka za oddajo pisnih ponudb,
in sicer od 10. do 12. ure, razen takrat, ko
državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji
zemljišča, po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič ali Majo Gliha.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
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Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– zemljišče je v potrdilu o namenski rabi
zemljišča Občine Vodice opredeljeno kot
stavbno zemljišče,
– zemljišče leži v območju predkupne
pravice Občine Vodice, zato bo v postopku
javnega zbiranja ponudb najprej ugotovljen
najboljši ponudnik, nato bo zemljišče po ponudbeni ceni najboljšega ponudnika najprej
ponujeno v odkup Občini Vodice. Če Občina
Vodice na predmetnem zemljišču ne bo uveljavljala predkupne pravice, se bo postopek
za sklenitev kupoprodajne pogodbe nadaljeval z najboljšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti
z naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
postopek javnega zbiranja ponudb razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe, in sicer na
transakcijski račun organizatorja. Plačilo
kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču.
Rok za oddajo ponudb: ponudba mora
biti vročena organizatorju (vložišče, soba
21/I) najkasneje dne 11. 3. 2008 do 11. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki,
in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov
organizatorja: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole
– Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba
21/1, 1000 Ljubljana.
Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku
za oddajo ponudb.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 11. 3. 2008 do 11. ure, vročene organizatorju v zaprti ovojnici s pripisom
»Javno zbiranje ponudb – zemljišče – zadeva št. 466-40/2004 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Ponudb,
ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb
ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem
obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu
postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev
ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 11. 3. 2008, ob 12.15,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna poobla-

končno zmontiran, vključno z začetnimi in
končnimi napisi, da vsebuje končne dialoge,
šume in filmsko glasbo. Sam zvočni miks je
lahko informativen, mora pa odražati končno
zvočno podobo.
3.6. Za sofinanciranje projektov lahko
kandidira in pridobi sredstva slovenski producent za projekt, ki bo najprej šest mesecev po začetku kino distribucije v Republiki
Sloveniji izdan in distribuiran na DVD ali
VHS nosilcih v Republiki Sloveniji in/ali najprej eno leto po začetku kino distribucije
v Republiki Sloveniji predvajan na TV postajah v Republiki Sloveniji.
3.7. Na javnem pozivu lahko kandidira in
pridobi sredstva slovenski producent za projekt, ki se bo v letu 2008 prijavil na Festival
slovenskega filma.
3.8. V postopku za zbiranje predlogov
za sofinanciranje projektov lahko kandidira
in pridobi sredstva producent, ki je izpolnil
vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada in Ministrstva
za kulturo.
3.9. Predlagatelj, ki je za namene sofinanciranja povečave projekta že prejel proračunska sredstva, ne more kandidirati ali
biti sprejet v sofinanciranje na tem pozivu.
4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov
bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije,
določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov
Filmskega sklada – javnega sklada (Uradni
list RS, št. 16/05).
4.1. Pri ocenjevanju povečav za leto
2008 se upoštevajo naslednji kriteriji:
– umetniška vrednost filma – do 50
točk,
– tržni potencial filma v Republiki Sloveniji – do 20 točk,
– promotivni potencial filma – do 20
točk,
– produkcijsko – tehnična kvaliteta filma
– do 10 točk.
Ocena vrednosti povečave: maksimalno
dosegljivo število 100 točk.
4.1.1. Pri oceni kriterija »umetniška vrednost filma« se upošteva umetniška vrednost scenarija, režijska kakovost filma,
kakovost odigranih glavnih vlog v filmu ter
kakovost drugih prispevkov avtorjev in soavtorjev filma.
4.1.2. Pri oblikovanju skupne ocene »tržni potencial projekta v Republiki Sloveniji« se kot merilo uporabi potencialni doseg
2.500 gledalcev v kinematografih, ki je ovrednoten z 1 točko. Znotraj tega merila lahko
posamezni projekt doseže največ 20 točk.
4.1.3. Pri oblikovanju skupne ocene kriterija »promotivni potencial filma« se ovrednoti potencialna možnost promocije slovenske
kinematografije in promotivna kvaliteta projekta glede na:
– potencialno možnost uvrstitve projekta
v program filmskih festivalov A in B kategorije in vsebino projekta ter režiserjev CV (do
50% skupne ocene),
– priložene oziroma sklenjene predpogodbe o distribuciji projekta v kinematografih v EU in na drugih pomembnih filmskih
trgih (do 25% skupne ocene),
– »pred-odkupne« pogodbe s pomembnejšimi TV hišami v EU in drugje (do 25%
skupne ocene).
5. Izbor projektov
Vloge na javni poziv se obravnavajo
posamično in vsaka praviloma predstavlja
ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele
na poziv, bodo odprte po vrstnem redu pri-

stila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 30 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-2276/08
Na podlagi sklepa uprave Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada z dne 7. 2. 2008, 5. člena Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 17/94, 22/00 – ZJS in 59/01), 4.
člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada
(Uradni list RS, št. 96/00, 111/00, 66/01,
84/01 in 85/02), četrtega odstavka 1. člena
in tretjega odstavka 5. člena Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list
RS, št. 69/03, 5/04, 16/04, 95/04 – popr. in
134/06), 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05)
ter Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor
projektov in programov (Uradni list RS, št.
16/05), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za sofinanciranje povečav filmov za leto
2008
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana.
1. Predmet poziva
Predmet poziva je: sofinanciranje povečav filmov za leto 2008.
2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev:
280.000,00 EUR.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva:
3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo
pravne in fizične osebe, ki so v Republiki
Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti
(v nadaljevanju: predlagatelj).
3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo
s projektom, ki ni namenjen marketingu in
ekonomski propagandi.
3.3. Na pozivu lahko kandidirajo samo
projekti, ki so posneti v slovenskem jeziku
ali pa so brez dialogov.
3.4. Predlagatelj mora biti večinski producent. V primeru, da je predlagatelj manjšinski producent, mora k vlogi priložiti pisno
izjavo večinskega producenta, da se le-ta
strinja z vložitvijo vloge na javni poziv.
3.5. Predlagatelj lahko kandidira le s projektom, ki je dokončan ali v zaključni fazi
produkcije. To pomeni, da je projekt do-
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spetja. Po vrstnem redu prispetja bo vloge ocenjevala tudi strokovno – programska
komisija.
Izbrani bodo tisti projekti in programi, ki
bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve
in bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje, vendar z najmanj 60 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu
s predlagano finančno udeležbo Filmskega
sklada ter ob upoštevanju višine razpisanih
sredstev Filmskega sklada.
6. Način ocenjevanja projektov
Merila in kriteriji so ovrednoteni s točkami. Vsako od meril in kriterijev je ocenjeno
z maksimalno dosegljivimi točkami, skupna
ocena posameznega projekta ali programa
je seštevek posameznih kriterijev in meril za
programski sklop.
Če se v okviru javnega poziva obravnava
vloga predlagatelja, ki je interesno ali kako
drugače povezana s članom strokovne komisije, le-ta ne sme biti prisoten pri razpravi
o vlogi in se mora vzdržati glasovanja. V takem primeru se projektu prišteje povprečje
števila točk ostalih ocenjevalcev.
7. Obvezne priloge:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec;
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 predlagatelja, da sprejema pogoje
javnega poziva;
– izpolnjena in podpisana izjavo št. 2
glavnega avtorja (po 105. členu Zakona
o avtorski in sorodnih pravicah), da soglaša
z navedenimi podatki, če ni sam prijavitelj;
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 3, da predlagatelj z istim projektom
še ni prejel drugih proračunskih sredstev za
namene sofinanciranja povečave projekta;
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 4 predlagatelja, iz katere je razvidno
stanje urejenosti avtorskih pravic prijavljenega projekta za primere kino distribucije in
TV predvajanja;
– izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 5 večinskega producenta, da se strinja z vložitvijo vloge na javni poziv, kolikor je
predlagatelj manjšinski producent;
– zgodovinski izpisek iz sodnega registra, izpisek registra ustanov oziroma odločba upravne enote, kopija ustanovitvenega
akta ali izpisek iz AJPES-a ipd., ki ne sme
biti starejši od treh mesecev in iz katerega
izhaja, da je prijavitelj registriran za opravljanje filmske in video dejavnosti oziroma
dejavnosti filmske produkcije ter v kateri je
naveden zakoniti zastopnik pravne osebe;
– 4 DVD-ji s posnetim filmom;
– pismo o nameri filmskega distributerja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je
pripravljen distribuirati projekt na ozemlju
Republike Slovenije z navedbo števila distribucijskih mest;
– režijska eksplikacija filma;
– ocena oziroma predračun stroškov povečave, priprave na distribucijo ter ureditve
avtorskih pravic za primere kino distribucije
in TV predvajanja.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, in sicer najkasneje v roku
treh mesecev po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju.
Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja tri
mesece od objave v Uradnem listu RS do
porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta:
1. Prvo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 19. 3. 2008.
2. Drugo zasedanje strokovno-programske komisije bo potekalo dne 19. 5. 2008.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
besedilo poziva;
prijavni list;
izjave:
– izjava št. 1,
– izjava št. 2,
– izjava št. 3,
– izjava št. 4,
– izjava št. 5.
Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji
v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega
sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan od te objave naprej, in sicer
med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med
14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve
lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva
pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna
stroške poštnine.
Dokumentacija poziva se lahko natisne
tudi s spletne stran Filmskega sklada http://
www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi
ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski
in podzakonski akti).
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana oziroma v primeru prijave fizične osebe izpolnjena in podpisana na
ustreznem prijavnem obrazcu iz dokumentacije poziva in mora vsebovati vse obvezne
priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec
in prijavo predložiti v ločeni ovojnici.
Predlagatelji, ki kandidirajo z več projekti, morajo vlogo za vsak projekt posebej
predložiti v ločeni ovojnici.
Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad
Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako
na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za
javni poziv za sofinanciranje povečav filmov v letu 2008 do 15. 5. 2008, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku.
Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba
predlagatelja: ime pravne osebe oziroma
fizične osebe in naslov sedeža pravne osebe oziroma naslov stalnega prebivališča
fizične osebe.
Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski
sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in
nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila
upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se
šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki
jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega poziva in, ki ni izpolnjena v skladu
z drugim odstavkom te točke.
11. Sklenitev pogodbe: Filmski sklad bo
z izbranimi predlagatelji na tem pozivu sklenil pogodbe. Izbrani predlagatelji se morajo
odzvati na poziv Filmskega sklada k podpisu pogodbe. Kolikor izbrani predlagatelj
v roku 15 dni po prejemu poziva ne sklene
s Filmskim skladom pogodbe, se šteje, da je
odstopil od zahteve za sofinanciranje.
12. Pristojni delavec za dajanje informacij
in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00,

elektronski naslov: danica@film-sklad.si
med 10. in 12. uro vsak delavnik.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo na sedežu Filmskega sklada (Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana) med 9. in 15. uro.
Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad
Ob-2190/08
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
43. člena Uredbe o stvarnim premoženjem
države, pokrajin in občine (Uradni list RS,
št. 84/07) in sklepa Mestnega sveta Občine
Ptuj sprejetega na 13. seji, dne 17. decembra 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
A. Stanovanje št. 9 v III. nadstropju in klet,
Volkmerjeva c. 29, Ptuj, v izmeri 75,65 m2,
vlož. št. 1341/43, nepremičnine 209.E, k.o.
Ptuj, po izhodiščni vrednosti 71.000,00 €
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Tržna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 1. 3. 2008,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stanovanja«. Osebno prenesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni
trg 1, Oddelek gospodarske javne službe,
investicije kakovost in gospodarstvo, soba
št. 29/2, najkasneje 29. 2. 2008 do 12. ure.
Rok vezanosti na ponudbo začne teči od
dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296-0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno
v osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
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pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo
pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi
pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po
vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03).
Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
4. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
5. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60
dneh od prejema ponudbe.
6. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
7. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
8. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
9. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
58/III, tel. 02/748-29-66 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 478-250/2007
Ob-2233/08
Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur,
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. 14/07 in 94/07) ter Posamičnega programa ravnanja, št. 478-228/2007-2513-XI.
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Šentjur, Mestni
trg 10, 3230 Šentjur, tel. 03/747-13-34 in
747-13-23, faks 03/574-34-46, e-pošta: obcina.sentjur@sentjur.si.
II. Predmet prodaje in izklicna vrednost
Del zemljišč v stanovanjski coni Grajski
log II. na Proseniškem, označeno s parc.
štev. 264/2, 264/3 in 264/6, k.o. Goričica v izmeri 11.658 m², za izklicno ceno 699.480,00
EUR brez DDV. Celotna površina zemljišč
parc. št. 264/2, 264/3 in 264/6, k.o. Goričica
znaša 13.873 m², od tega zadrži prodajalec
za potrebe izgradnje prometne in komunalne infrastrukture del zemljišča skupne površine 2.215 m².
Zemljišča ležijo v območju, ki se ureja
z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 78/03)
in so namenjena gradnji 14 individualnih
stanovanjskih hiš. Pozidava, komunalna in

prometna infrastruktura je določena s projektom št. 14125-07-I/AB, ki ga je izdelalo
podjetje TMD Invest d.o.o. Ptuj, in je sestavni del javnega razpisa ter sklenjene pogodbe o nakupu.
Navedena zemljišča niso komunalno
urejena.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč
IV. Pogoji prodaje:
1. Predmetna zemljišča se prodajajo kot
zaokrožena celota.
2. Nakup po načelu videno – kupljeno.
3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini
10% ponujene cene za zemljišče na transakcijski račun Občine Šentjur – podračun
št. 01320-0100004983, sklic 00 720099, odprt pri Uradu za javna plačila Žalec. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina
brez obresti vrne najkasneje v 15 dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna
v kupnino.
4. Na razpisu lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za
pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne
ponudbe.
5. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– podatke o kupcu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne;
– dokazilo o vplačani varščini;
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe, izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko oziroma ID št. za
DDV;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje
vse zgoraj navedene sestavine.
6. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo
ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene.
Ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec pozval
k dopolnitvi ponudb. Po prejemu dopolnjenih
ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega
ponudnika.
7. Izbrani ponudnik se z nakupom predmetnega zemljišča zavezuje zgraditi tudi
potrebno komunalno opremo v skladu
s projektom št. 14125-07-I/AB, TMD Invest
d.o.o., Ptuj, pod nadzorom in v soglasju
prodajalca, tako da se sklenitev prodajne
pogodbe istočasno šteje tudi za pogodbo
o opremljanju, v skladu z določilom 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07).
8. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva
sklenitve prodajne pogodbe z izbrani ponudnikom.
9. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 8 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila
kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku, določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasne-
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je v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
11. Občina Šentjur lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi
postopek prodaje, ne da bi za to navedla
razloge.
12. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
V. Drugi pogoji
Rok za začetek gradnje je eno leto od
dneva sklenitve prodajne pogodbe, rok dokončanja 3. gradbene faze je dve leti od
dneva sklenitve prodajne pogodbe.
Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja služnostno pravico za potrebe
gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij
javne komunalne infrastrukture. Omejitve se
vpišejo v zemljiško knjigo.
VI. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno
pogodbo.
Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem
roku ne sklene pogodbe, varščina zapade
v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del
pogodbe o prodaji nepremičnin.
Uspeli ponudnik oziroma kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (20% DDV)
in stroške notarskih storitev. Zemljiškoknjižni
prenos vrši prodajalec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu
celotne kupnine.
VII. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe
Ponudniki lahko ponudbe podajo tudi na
obrazcu, ki ga dvignejo v glavni pisarni Občine Šentjur, v drugem nadstropju občinske
stavbe, Mestni trg 10, Šentjur, vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17.
ure ter v petek od 8. do 13. ure.
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur
z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine
Grajski log II – ne odpiraj«. Na ovojnici mora
biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti ovojnici na zgornji naslov do
vključno 3. 3. 2008 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 3. 2008 ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Šentjur, drugo nadstropje. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom oziroma
pisnim pooblastilom ponudnika.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo v Oddelku za gospodarske
dejavnosti, Službi za gospodarjenje s premoženjem, tel. 03/747-13-34 (Konrad Pušnik) in 03/747-13-23 (Katja Burič), v času
uradnih ur. Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Občina Šentjur
Ob-2191/08
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi
postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: izvedbo šamoterskih del kotlovnih naprav v času remonta
2008 v TE Trbovlje.
Naročnik bo pri vrednotenju upošteval
samo kompletne ponudbe.
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Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo
v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/565-12-50. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
40,00 EUR. Znesek je potrebno nakazati
na TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– Izvedba šamoterskih del kotlovnih naprav
v času remonta 2008 v TE Trbovlje«. Ponudniki morajo za dvig dokumentacije predložiti
potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije ter
navedbo podatkov ponudnika (naziv, naslov,
davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo
razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje
pri Dušanu Rotar.
Rok za oddajo ponudb je 5. 3. 2008 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Evidence sindikatov
Št. 101-7/2007-6
Ob-36603/07
1. Spremeni se sedež Sindikata podjetja Helios kemična tovarna Domžale,
ki se na novo glasi Količevo 100, 1230
Domžale.
2. Sprememba iz prve točke izreka te
odločbe je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko 101-7/2007.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-2193/08
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki imajo v premoženju družbe Tv
Celje d.o.o. najmanj pet odstotni delež kapitala:
– Ivan Pfeifer, Polzela 76, 3313 Polzela
– 51%,
– Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12,
3000 Celje – 49%.
Ob-2194/08
Ime medija: ZaUspeh.com.
Firma in sedež izdajatelja: Creatoor
d.o.o., Mlakarjeva ulica 46, 4208 Šenčur.
Člani organa upravljanja: Tomaž Korelc,
Uršula Hafner.
Nadzorni organ: Tomaž Korelc.
Ob-2195/08
Ime medija: Moj malček.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Igriška ulica 5, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Karingerjeva ulica 20, Ljubljana (50%), Matjaž Markič, Karingerjeva ulica 20, Ljubljana
(50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-2196/08
Ime medija: Pikapolonica.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Igriška ulica 5, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,
Karingerjeva ulica 20, Ljubljana (50%), Ma-

tjaž Markič, Karingerjeva ulica 20, Ljubljana
(50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-2197/08
Ime medija: Denar Revija o davkih.
Izdajatelj: MFB Consulting d.o.o., Ljubljana, Dunajska 156.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Biserka Ošlaj Omahen, Krivec 4, Ljubljana (100%).
Uprava izdajatelja: Biserka Ošlaj Omahen.
Ob-2198/08
Izdajatelj: RADIO NET d.o.o.
Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor.
Medij: RADIO NET FM.
Zvrst medija: radijski program.
Način razširjanja programskih vsebin:
preko radijske frekvence 100,2 Mhz in
99,8 Mhz.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj
5% delež upravljavskih oziroma glasovnih pravic: Stojan Auer, Fluksova ulica 4,
2000 Maribor.
Ime, priimek in stalno prebivališče odgovorne osebe direktorja: Samo Krajnc, Dvorakova 12, 2000 Maribor.
Ob-2223/08
Ime medija: Večer, 7 dni, Naš dom, vecer.si, Vroči Kaj in Blogorola.
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.

Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: Delo, d.d., Dunajska cesta 5, Ljubljana
(19,9981%), Delo prodaja, d.d., Dunajska
cesta 5, Ljubljana (6,9392%), Fimes, d.o.o.,
Gledališka ulica 8, Maribor (19,9278%), RIG
družba za investiranje, d.o.o., Kocljeva ulica
1/A, Murska Sobota (19,3839%), Slovenska
odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana (9,9998%), TMV, d.o.o., Ptujska
cesta 184, Maribor (19,9278%).
Uprava: direktor Uroš Skuhala.
Nadzorni svet: Dušan Mohorko, Željko
Vogrin, Tamara Zajec, Petrina Šebart Žižek
in Borko De Corti.
Ob-2238/08
Medij: televizijski program ETV.
Izdajatelj: EVJ Elektroprom d.o.o., Loke
pri Zagorju 22, Kisovec, katerega direktor je
Boštjan Vidmar.
Lastniki: EVJ Elektroprom d.o.o. do 10%,
Janez Vidmar, Obrezija 20, Izlake do 90%.
Ob-2247/08
Ime medija: Revija SRP.
Sedež: Pražakova 13, Ljubljana.
Zahtevani podatki po 64. členu Zakona
o medijih so nespremenjeni, Ob-3114/07,
UL št. 11/2007, stran 889; Revija SRP.
Ob-2278/08
Ime medija: Lokalna TV Trbovlje.
Izdajatelj: AB Video produkcija, Anton
Berakovič s.p.
Sedež: Savinjska cesta 35, Trbovlje.
Lastniški delež: 100% lastnik, Anton Berakovič.
Direktor: Anton Berakovič.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

16 / 15. 2. 2008 /

Stran

715

Objave gospodarskih družb
Ob-2229/08
Gradbeništvo »PMŠ« Munir Porčić, Škofije, Zgornje Škofije 103a, skladno z drugim
odstavkom 75. člena ZGD-1 objavljam, da
bom z 31. 5. 2008 prenehal opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik.

Sklici skupščin
Ob-2226/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, 42/06, 60/06,
54/07; ZGD-1) ter 12. in 13. člena Statuta družbe Mesnine dežele Kranjske d.d.,
Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, direktor družbe sklicuje
skupščino
družbe Mesnine dežele Kranjske d.d.,
ki bo v sredo dne 19. 3. 2008 ob 10. uri,
na sedežu matične družbe Kras d.d., v Šepuljah 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Za predsednika skupščine družbe Mesnine dežele Kranjske proizvodnja mesnih
izdelkov, mesa in kmetijstvo d.d. se izvoli
Klemen Šešok, za preštevalko glasov pa
Vladka Plohl.
b) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mesnine dežele Kranjske d.d.
za poslovno leto 2006, skupaj s stališčem
nadzornega sveta do revizorjevega poročila
za družbo Mesnine dežele Kranjske d.d. za
poslovno leto 2006 in s potrditvijo letnega
poročila družbe Mesnine dežele Kranjske
d.d. za poslovno leto 2006; sprejem ugotovitvenega sklepa glede bilančne izgube ter
sprejem sklepa o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila družbe Mesnine dežele Kranjske
d.d. za poslovno leto 2006, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega
poročila za družbo Mesnine dežele Kranjske
d.d. in s potrditvijo letnega poročila družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d. za poslovno
leto 2006.
Letno poročilo, revizorjevo poročilo ter
pisno poročilo nadzornega sveta so priloge
tega sklepa.
b) Skupščina glede na letno poročilo ter
pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Mesnine dežele
Kranjske d.d. ugotavlja, da družba Mesnine
dežele Kranjske d.d. konec leta 2006 izkazuje bilančno izgubo v višini 6.855.299,62
EUR.

c) Skupščina potrjuje in odobri delo direktorja in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.
3. Seznanitev skupščine s prenehanjem
članstva članov nadzornega sveta, izvoljenih s strani Sveta delavcev družbe ter z odstopom članic nadzornega sveta ter izvolitev novih članov nadzornega sveta; sprejem
sklepa o ugotovitvi preteka mandata članov
nadzornega sveta ter izvolitvi novih članov
nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina se seznani, da je članoma
nadzornega sveta, Labanac Jovu in Povše
Rajku, predstavnikoma delavcev, prenehala
funkcija zaradi prenehanja mandata, oziroma obstoja sveta delavcev družbe Mesnine
dežele Kranjske d.d.
b) Skupščina se seznani, da je članica
Zelen Furlan Patricija podala odstopno izjavo dne 25. 6. 2007, članica Stopar Simoneta
Mojca pa dne 25. 1. 2008.
c) Za nova člana nadzornega sveta se
z mandatom od dneva izvolitve do dne
28. 6. 2008 izvolita:
– Matija Šešok, rojen 6. 5. 1979, stanujoč Gradaška ulica 20, 1000 Ljubljana,
– Orel Jelka, roj. 29. 9. 1949, stanujoča
Avber 15, 6210 Sežana.
d) Skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta družbe – predstavnikom delničarjev, poteče mandat dne 28. 6. 2008,
in sicer:
– Požar Miroslavu,
– Škrk Vojanu,
– Šešok Matiji,
– Orel Jelki.
e) V nadzorni svet družbe Mesnine dežele Kranjske d.d. se izvolijo naslednji člani,
predstavniki delničarjev:
– Požar Miroslav, roj. 20. 4. 1935, stanujoč Križ 246, 6210 Sežana,
– Matija Šešok, rojen 6. 5. 1979, stanujoč Gradaška ulica 20, 1000 Ljubljana,
– Orel Jelka, roj. 29. 9. 1949, stanujoča
Avber 15, 6210 Sežana,
– Rapotec Bruno, roj. 18. 9. 1946, stanujoč Kettejeva 20, 6215 Divača.
Članom nadzornega sveta prične teči
mandat z dnem 29. 6. 2008.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni.
4. Konverzija
osnovnega
kapitala
v EUR.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
Osnovni kapital družbe v višini
3.194.999.000,00 SIT (trimilijardestoštiriindevetdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisoč tolarjev 00/100), ki je razdeljen
na 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih
imenskih delnic, od katerih vsaka glasi na
nominalni znesek 1.000,00 SIT (tisoč tolarjev 00/100), se preračuna v evre po tečaju
zamenjave, in sicer na naslednji način:
a) Nominalni znesek ene navadne prenosljive imenske delnice družbe v višini
1.000,00 SIT (tisoč tolarjev 00/100) se preračuna po tečaju zamenjave v evre in se
zaokroži na dve decimalni mesti, tako da

nominalni znesek ene navadne prenosljive
imenske delnice po navedenem preračunu
znaša 4,17 EUR (štiri evre 17/100);
b) Nominalni znesek posamezne delnice po preračunu znaša 4,17 EUR. Osnovni kapital družbe po preračunu na podlagi
najmanjšega nominalnega zneska delnic
s tečajem zamenjave znaša 13.323.145,83
EUR (trinajstmilijonovtristotriindvajsettočstopetinštirideset 83/100). S tem se osnovni
kapital družbe zmanjša za 9.348,75 in se
odvede v kapitalske rezerve družbe.
c) Obstoječih 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih prenosljivih imenskih
delnic družbe, od katerih vsaka glasi na
pripadajoči znesek 1.000,00 SIT (tisoč tolarjev 00/100), se zamenja z izdajo 3.194.999
(trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih prenosljivih
imenskih delnic družbe, od katerih vsaka
glasi na pripadajoči znesek 4,17 EUR (štiri
evre 17/100).
d) 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih prenosljivih imenskih delnic prevzamejo delničarji družbe v istem razmerju kot
so jih imeli pred preračunom v evre.
e) Glede na konverzijo osnovnega kapitala družbe v EUR se spremeni 8. člen
Statuta družbe, tako, da se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
13.323.145,83 EUR (trinajstmilijonovtristotriindvajsettočstopetinštirideset 83/100) in
je razdeljen na 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih imenskih delnic z nominalno
vrednostjo ene delnice 4,17 (štiri 17/100)
EUR.
Delnice so v skladu s predpisi izražene
v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu 177.(sto sedeminsedemdesetega) člena ZGD-1.
Vse delnice so v celoti plačane.«
f) Sprejme se čistopis Statuta družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d. s spremembami sprejetimi pod točko e) tega sklepa.
5. Uvedba kosovnih delnic.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Namesto dosedanjih 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih prenosljivih
imenskih delnic družbe, od katerih vsaka
glasi na nominalni znesek 4,17 EUR, se izda
3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih
imenskih kosovnih delnic, ki skupaj predstavljajo 100% osnovnega kapitala družbe
oziroma 13.323.145,83 EUR (trinajstmilijonovtristotriindvajsettočstopetinštirideset
83/100). Vseh 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic
prevzamejo obstoječi delničarji v družbi
skladno z dosedanjim razmerjem delnic, ki
so jih imeli.
b) Glede na uvedbo kosovnih delnic se
spremeni 8. člen Statuta družbe, tako, da
se glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
13.323.145,83 EUR (trinajstmilijonov tristo-
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triindvajsettočstopetinštirideset 83/100) in je
razdeljen na 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset)
navadnih imenskih kosovnih delnic.
Delnice so v skladu s predpisi izražene
v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu 177. (sto sedeminsedemdesetega) člena ZGD-1.
Vse delnice so v celoti plačane.«
c) Sprejme se čistopis Statuta družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d. s spremembami sprejetimi pod točko b) tega sklepa.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za namen pokrivanja bilančne izgube
družbe.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina družbe Mesnine dežele
Kranjske d.d. ugotavlja, da družba Mesnine
dežele Kranjske d.d. konec leta 2006 izkazuje bilančno izgubo v višini 6.855,299,62
EUR. Družba bo bilančno izgubo v skladu
z 379. členom ZGD-1 krila z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
Poročilo uprave o zagotavljanju kapitalske ustreznosti ter mnenje nadzornega sveta k navedenemu poročilu sta prilogi tega
sklepa.
b) Osnovni kapital družbe se za namen
pokrivanja bilančne izgube družbe zniža iz
13.323.145,83 EUR za 7.000.000,00 EUR
na 6.323.145,83 EUR. Razlika v višini
144.700,38 EUR se odvede v kapitalske
rezerve družbe.
c) Število navadnih imenskih kosovnih
delnic družbe Mesnine dežele Kranjske pro
izvodnja mesnih izdelkov, mesa in kmetijstvo d.d in lastniško razmerje v družbi Mesnine dežele Kranjske proizvodnja mesnih
izdelkov, mesa in kmetijstvo d.d. ostaneta
po zmanjšanju osnovnega kapitala nespremenjena.
d) Glede na zmanjšanje osnovnega kapitala se spremenijo določila 8. člena Statuta
družbe, tako, da glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
6.323.145,83 EUR (šestmilijonovtristotriindvajsettisočstopetinštirideset evrov 83/100)
in je razdeljen na 3.194.999 (trimilijonestoštiriindevetdesettisočdevetstodevetindevetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic.
Delnice so v skladu s predpisi izražene
v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu 177. (sto sedeminsedemdesetega) člena ZGD-1.
Vse delnice so v celoti plačane.«
e) Sprejme se čistopis Statuta družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d. s spremembami sprejetimi pod točko d) tega sklepa.
7. Seznanitev s pisnim poročilom glavnega delničarja družbe Mesnine dežele
Kranjske d.d., družbe Kras d.d., Šepulje 31,
6210 Sežana, o predpostavkah za prenos
delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem in s poročilom revizorja o primernosti višine denarne
odpravnine
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina družbe Mesnine dežele Kranjske d.d. se seznani s poročilom glavnega
delničarja, družbe Kras d.d., o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine
denarne odpravnine manjšinskih delničarjev
ter s poročilom revizorja ter potrjuje višino
odpravnine manjšinskim delničarjem v višini
1,26 EUR za delnico.
Pisno poročilo glavnega delničarja
o predpostavkah za prenos delnic in pri-
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mernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevo poročilo
o primernosti višine denarne odpravnine,
revidirana letna poročila družbe Mesnine
dežele Kranjske d.d. za poslovna leta 2004,
2005 in 2006 so priloge tega sklepa.
8. Odločanje o prenosu delnic.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
Delnice manjšinskih delničarjev družbe
Mesnine dežele Kranjske d.d. se prenesejo na družbo Kras d.d., manjšinskim delničarjem pa se izplača odpravnina v višini
1,26 EUR za delnico.
Prenos delnic na glavnega delničarja se
izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.
9. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za
poslovno leto 2007.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe Mesnine dežele Kranjske d.d. za poslovno leto 2007 se
imenuje In revizija – družba za revidiranje
in svetovanje d.o.o., Linhartova 11/a, 1000
Ljubljana.
Gradivo za skupščino
Celotno skupščinsko gradivo je delničarjem dostopno na sedežu matične družbe
Kras d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, med
8. in 16. uro, ves čas od objave do dneva
izvedbe skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
z osebnim dokumentom; pooblaščenec, oziroma zakoniti zastopnik pa s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in /ali pooblaščenci, ki vsaj tri dni pred
sejo pisno prijavijo svojo udeležbo direktorju
družbe.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovanje na skupščini
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine zaradi
ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama
prisotnih udeležencev.
Sklepčnost
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
12. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Mesnine dežele Kranjske d.d.
direktor
Edvard Fonda
Ob-2228/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06,
54/07, 10/08; ZGD-1) ter 9. člena Statuta

družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d., upravni odbor družbe Bombažna
predilnica in tkalnica Tržič, d.d., sklicuje
skupščino
družbe Bombažna predilnica in tkalnica
Tržič, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 17. 3. 2008 ob
14. uri, na sedežu družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d., Predilniška cesta
16, 4290 Tržič.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d. se
izvoli Janez Hočevar, za preštevalca glasov
pa Damjana Habjan.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža in poslovnega naslova družbe ter
sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
1. Spremeni se firma družbe, nova firma družbe se glasi: BPT naložbe, energetika, nepremičnine d.d.
Nova skrajšana firma družbe se glasi:
BPT d.d.
Spremeni se sedež družbe. Nov sedež družbe je 4000 Kranj.
Spremeni se poslovni naslov družbe.
Nov poslovni naslov družbe je Nazorjeva 3,
4000 Kranj.
2. Skladno s sprejetim sklepom se
spremeni določilo 2. člena Statuta družbe.
3. Seznanitev s pisnim poročilom glavnega delničarja družbe Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič, d.d., družbe Jalia d.o.o.,
o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjev, s poročilom revizorja
o primernosti višine denarne odpravnine ter
odločanje o prenosu delnic manjšinjskih delničarjev na glavnega delničarja.
Predlog sklepa:
1. Skupščina družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d. se seznani
s poročilom glavnega delničarja, družbe
Jalia d.o.o., o predpostavkah za prenos
delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskih delničarjev ter s poročilom revizorja ter potrjuje višino odpravnine manjšinskim delničarjem v višini 5,52
EUR za delnico.
2. Delnice manjšinskih delničarjev
družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d. se prenesejo na družbo Jalia d.o.o.,
manjšinskim delničarjem pa se izplača odpravnina v višini 5,52 EUR za delnico.
3. Prenos delnic na glavnega delničarja se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni
register Okrožnega sodišča v Kranju.
Gradivo za skupščino
Celotno skupščinsko gradivo, in sicer
predlog sklepov, pisno poročilo glavnega
delničarja o predpostavkah z prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevo
poročilo o primernosti višine denarne odpravnine, ter revidirana letna poročila družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
d.d. za poslovna leta 2005, 2006 in 2007
je delničarjem dostopno na sedežu družbe Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
d.d., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, vsak
delovni dan, od ponedeljka do petka, med
10. in 12. uro, ves čas od objave do dneva
izvedbe skupščine.
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Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
z osebnim dokumentom; pooblaščenec, oziroma zakoniti zastopnik pa s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi
in posredovani poslovodstvu na sedež
družbe.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci, ki vsaj tri dni pred sejo
pisno prijavijo svojo udeležbo poslovodstvu
družbe.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu. Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti
družbi in ostane shranjeno pri njej.
Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič, d.d.
predsednik upravnega odbora
Stojan Žibert

Predlog sklepa: skupščina dovoljuje
upravi skleniti pogodbo za odkup zemljišča
Surovine Kranj.
Gradivo za skupščino je na razpolago na
sedežu družbe v tajništvu, Mirka Vadnova 6,
Kranj, vse delovne dni od 18. februarja 2008
do 29. februarja 2008 od 9. do 11. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine, to je 29. februarja
2008 do 15. ure družbi pisno prijavili udeležbo. Pooblaščenci in zastopniki prijavi priložijo pooblastila za zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom
potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Sklic bo do 3. 3. 2008 objavljen na spletni strani www.go-tisk.si.
Gorenjski tisk d.d. Kranj
predsednik družbe
Aleksander Troha

Ob-2231/08
Na podlagi točke 7.5. Statuta družbe Lesno industrijsko podjetje Radomlje d.d., Pelechova cesta 15, Radomlje, sklicuje uprava
družbe
13. sejo skupščine
delniške družbe LIP Radomlje d.d.,
Radomlje,
ki bo dne 18. 3. 2008, ob 12. uri, v sejni
sobi na sedežu družbe v Radomljah, Pelechova cesta 15.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine: predsednik skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Imenovanje posebnega revizorja po
prvem odstavku 318. člena ZGD-1 zaradi
preveritve posameznih poslov družbe LIP
Radomlje d.d. v zadnjih petih letih.
Predlog sklepa:
2.1. Imenuje se posebni revizor po prvem odstavku 318. člena ZGD-1, zaradi
preveritve posameznih poslov družbe LIP
Radomlje d.d., skladno s predlogom predlagatelja.
2.2. Za revizorja se imenuje revizijska
hiša, skladno s predlogom predlagatelja.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
3.1. Družba je lastnik 26.957 lastnih delnic družbe, ki so z njihovim umikom predmet
zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.
3.2. Osnovni kapital družbe se zmanjša
z umikom lastnih delnic družbe, in sicer:
Osnovni kapital družbe skupne nominalne vrednosti 1.740.485,73 EUR, ki je razdeljen na 417.090 kosovnih delnic se z umikom 26.957 delnic družbe zmanjša tako,
da nominalni osnovni kapital po zmanjšanju
znaša 1.627.996,16 EUR in je razdeljen na
390.133 kosovnih delnic.
Umik delnic družbe se izvede v breme
vpoklicanega kapitala. Za sorazmerni zne-

sek zmanjšanja vpoklicanega kapitala se
zmanjšajo tudi prevrednoteni popravki kapitala v vrednosti 109.489,97 EUR.
Razlika med nakupno vrednostjo delnic
271.382,00 EUR in vrednostjo umikanega vpoklicanega kapitala in sorazmernega
dela prevrednotenih popravkov kapitala
221.979,54 EUR znaša –49.402,46 EUR.
3.3. Razlog za zmanjšanje osnovnega
kapitala družbe je zahteva tretjega odstavka
250. člena ZGD-1.
3.4. Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala s sklepom razveljavi 26.957
umaknjenih delnic družbe in izda nalog za
izbris delnic iz delniške knjige.
3.5. Nadzorni svet družbe se pooblasti
za uskladitev besedila statuta s sklepom
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu s priporočeno pošiljko vsaj 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno
13. 3. 2008.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Pelechova cesta 15, Radomlje, v tajništvu pri Brigiti Jerman, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.
Vse udeležence skupščine prosimo, da
se pred začetkom zasedanja skupščine javijo v tajništvu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Skupščina je sklicana za 12. uro. Če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13. uri
bo skupščina sklepčna ne glede na število
prisotnih delničarjev.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi sedem dni po objavi sklica skupščine.
LIP Radomlje, d.d.
direktor
Asto Dvornik
Ob-2235/08
Na podlagi določb ZGD-1, ZTFI in četrtega odstavka 47. člena ZPre-1, uprava družbe skladno s 7.3. členom Statuta sklicuje
14. skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek 3. marca 2008 ob 13.
uri, v sejni sobi na sedežu družbe, Ulica
Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine. Na skupščini prisostvuje notar.
2. Soglasje k opravljanju poslov izven
rednega poslovanja družbe.
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Ob-2236/08
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj na podlagi 295. člena ZGD-1A, 36. člena ZFPPIPP in 28. člena
Statuta družbe na lastno pobudo sklicuje
19. skupščino družbe
v ponedeljek, 3. marca 2008, ob 16. uri,
na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(sejna soba 331 – III. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– določitev dnevnega reda,
– imenovanje organov skupščine,
– predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red,
– za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Uroš Ilič,
– v verifikacijsko komisijo se imenujeta
Janja Dežman in Mojca Bizjak,
– ugotovi se, da seji prisostvuje notar.
2. Seznanitev delničarjev z odtujitvijo
premoženja družbe.
Predlog sklepa: skupščina ne soglaša
s prenosom 742.517 delnic GTKG in upravi
nalaga, da sproži vse potrebne postopke za
vrnitev odtujenih delnic.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se poveča z dosedanjih 1.101.602,40 eurov za 110.220,00
eurov, tako da celotni osnovni kapital družbe
po povečanju znaša 1.211.822,40 eurov.
Za povečanje osnovnega kapitala se izda
13.200 navadnih (rednih) imenskih kosovnih
delnic. Skupno število novo izdanih delnic
se poveča v enakem razmerju kot osnovni
kapital, tako da je celotni osnovni kapital
družbe po povečanju osnovnega kapitala
razdeljen na 145.194 kosovnih delnic.
Vse novo izdane kosovne delnice so delnice razreda E ter dajejo njihovim imetnikom naslednja upravičenja in pravice, ki so
enaka kot upravičenja in pravice obstoječih
delnic razreda A in D:
– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe;
– pravico do dela dobička (dividende);
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– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.
Novo izdane delnice razreda E so prenosljive le med delničarji družbe ali na družbo
kot lastne delnice. Za prenos delnic razreda
E je potrebno dovoljenje uprave družbe pod
pogoji in na način kot to določa za prenos
delnic statut družbe.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa kosovnih delnic nove emisije
se izključi, ker so delnice v celoti namenjene strateškim partnerjem za dokapitalizacijo
družbe.
Vpis novih delnic bo na sedežu družbe
od 3. 3. 2008 do 8. 3. 2008. Delnice nove
emisije bodo vpisniki vplačali v ustreznem
sorazmerju vpisanih delnic, tako da se vsaka kosovna delnica vplača po ceni najmanj
118,00 eurov najpozneje do 14. 3. 2008.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD
– Centralno klirinško depotni družbi, d.d.
Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register
nematerializiranih vrednostnih papirjev pri
KDD – Centralno klirinško depotni družbi,
d.d. Ljubljana.
Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo
v rokih, ki so določeni s tem sklepom, vpisane in vplačane vse delnice nove emisije.
Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen, bo uprava družbe najpozneje do 20. 3.
2008 sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja
delnic ni uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom
v roku 8 dni od ugotovitve neuspešnega
vpisa in vplačila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe, da ustrezno spremeni statut družbe zaradi uskladitve s sklepi 19. skupščine
družbe, in sicer tako, da bo možno vpisati
v sodni register povečanje osnovnega kapitala družbe glede na dejansko vplačano
število dokapitalizacijskih delnic.
4. Potrditev sklepov 18. skupščine.
Predlog sklepa: potrdijo se sklepi 18.
skupščine.
Gradivo za skupščino je na razpolago
na sedežu družbe, v tajništvu, vse delovne
dni od 15. 2. 2008 do 29. 2. 2008 od 9. do
11. ure.
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta v skladu z 29.
členom Statuta družbe pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedenja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo na skupščini.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Davor Vlahek
Ob-2237/08
Uprava delniške družbe Primož Trubar,
založništvo, d.d. Kranj na podlagi 296. člena ZGD-1A in 28. člena Statuta družbe na
lastno pobudo sklicuje
20. skupščino družbe
v ponedeljek, 17. marca 2008, ob 10. uri,
na sedežu družbe, Mirka Vadnova 6, Kranj
(sejna soba 331 – III. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti:
– določitev dnevnega reda,
– imenovanje organov skupščine,
– predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
– skupščina sprejme predlagani dnevni
red;
– za predsednika skupščine se imenuje
odvetnik Uroš Ilič;
– v verifikacijsko komisijo se imenujeta
Janja Dežman in Mojca Bizjak;
– ugotovi se, da seji prisostvuje notar.
2. Seznanitev glede poteka dokapitalizacije.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s številom vplačanih delnic.
3. Potrditev sklepov 18. in 19. skupščine.
Predlog sklepa: potrdijo se sklepi 18. in
19. skupščine.
Gradivo za skupščino je na razpolago
na sedežu družbe, v tajništvu, vse delovne
dni od 15. 2. 2008 do 14. 3. 2008 od 9. do
11. ure.
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta v skladu z 29.
členom Statuta družbe pogojeni s tem, da
morajo delničarji prijaviti svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred skupščino. V tem roku je
treba predložiti tudi morebitna pooblastila
za zastopanje.
Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol
ure pred začetkom zasedenja, kjer se bodo
izkazali z osebnim dokumentom in s podpisom potrdili svojo udeležbo na skupščini.
Trubar, d.d. Kranj
direktor
Davor Vlahek
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Zavarovanja terjatev
SV 69/08
Ob-2297/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 69/08
z dne 5. 2. 2008, je bil poslovni prostor, ki
ni vpisan v zemljiški knjigi, in sicer poslovni
prostor, ki se nahaja na naslovu Kocljeva
ulica 1a, Murska Sobota – označen kot enota »B-2«, ki se nahaja v drugem nadstropju objekta »A«, in sicer pisarna »B-2.1.«
površine 15,765 m2, pisarna »B-2.2« površine 13,365 m2, pisarna »B-2.3« površine
29,029 m2, ki se nahaja v stavbi številka
9860.ES, stoječi na parceli številka 1328/1
katastrska občina Murska Sobota, ki ga je
zastaviteljica BDF trgovina in storitve d.o.o.,
Krog, Plečnikova ulica 6, 9000 Murska Sobota, matična številka 1305905, pridobila po notarskem zapisu SV 858/07 z dne
1. 10. 2007, sklenjenim s prodajalko Sabol
Tex Murska Sobota d.o.o., zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., dvojezična
firma: Banka Koper d.d. – s.p.a. Koper, Pristaniška 14, 6000 Koper, matična številka
5092221, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 61.651,68EUR s pripadki.
SV 234/2008
Ob-2298/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 234/2008 z dne
11. 2. 2008, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 9 v drugem nadstropju jug
št. 4, skupne velikosti 109,10 m2, s pripadajočimi pritiklinami in sorazmernim deležem lastništva na skupnih prostorih, delih
in napravah (skupna garaža - prej pralnica,
skupni kletni prostori, podstrešje in pripadajoče zemljišče) v poslovno-stanovanjski
hiši Tyrševa ulica 20, Maribor, stoječe na
parceli številka 893, pri podvložku številka _, katastrska občina Maribor - Grad, ki
je last zastaviteljev Vidmar Janeza, EMŠO
0204945500225, stanujočega Maribor, Tyrševa ulica 20 in Ane Hedl Vidmar, EMŠO
3005945505411, stanujoče Maribor, Tyrševa ulica 020, za vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6.
2000 in zemljiškoknjižnega dovolila opr. št.
SV 189/2008 z dne 31. 1. 2008, sklenjenih
s prodajalko Evo Zorko, stanujočo Maribor,
Kamniška ulica 009, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000,00 EUR s pripadki.
SV 261/2008
Ob-2299/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 261/2008 z dne
12. 2. 2008, sta bili nepremičnini:
– poslovni prostor v pritličju (št. dela
stavbe – 4) v izmeri 94,75 m2, v poslovni
stavbi v Mariboru, Trg Borisa Kraigherja 7,
stoječe na parceli številka 1701/3, trenutno
pripisani pri vložni številki 1230, katastrska
občina Maribor-grad, ki se vodi kot glavna
nepremičnina, ki je last zastaviteljev Davidovski Blaža, rojenega 21. 8. 1952, EMŠO
2108952500115, stanujočega Maribor, Mladinska ulica 007 in Zinke Hernet, rojene

19. 9. 1957, EMŠO 1909957505203, stanujoče Maribor, Mladinska ulica 007, za vsakega do 1/2,
– sanitarni prostori, garderobe, priročno skladišče in predprostor (št. dela stavbe
109) v izmeri 21 m2, v poslovni stavbi v Mariboru, Trg Borisa Kraigherja 7, stoječe na
parceli številka 1701/3, trenutno pripisani
pri vložni številki 1230, katastrska občina
Maribor - Grad, ki je last zastaviteljev Davidovski Blaža, rojenega 21. 8. 1952, EMŠO
2108952500115, stanujočega Maribor, Mladinska ulica 007 in Zinke Hernet, rojene
19. 9. 1957, EMŠO 1909957505203, stanujoče Maribor, Mladinska ulica 007, za vsakega do 1/4, zastavljeni v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
245.000,00 CHF s pripadki oziroma v euro
protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije
– referenčni tečaji ECB na dan plačila.
SV 77/08
Ob-2300/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 77/08 z dne 6. 2. 2008,
je bila nepremičnina – 2,5 sobno stanovanje
št. 5, v I. nadstropju, v izmeri 73,75 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom
Ulica Staneta Severja 005, 2000 Maribor,
stoječe na parceli št. 1621/1, k.o. Spodnje
Radvanje in katero je zastaviteljica Kuhar Avdičaušević Tatjana, EMŠO 1805975505296,
Ulica Zorana Velnarja 041, 9000 Murska
Sobota, pridobila na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 7. 10. 1998, ki je bila sklenjena s prodajalko Ilić Olivero, zastavljena v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., s sedežem na naslovu Dunajska cesta
117, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV SI75482894, matična številka
1319175, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do kreditojemalca (dolžnika) Berglez Boštjana, EMŠO
0711976500176, Sladki Vrh 008, 2214
Sladki Vrh, porokinjo in plačnico Pšeničnik
Matejo, EMŠO 1305974505230, Gorče 020
A, 2372 Libeliče, v višini 120.697,50 CHF,
z obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz 6-mesečnega CHF Liborja + 1,40%
letno, v primeru zamude z zakonitimi zamudnimi obrestmi, z vsemi ostalimi pripadki in
stroški po kreditni pogodbi št. 123639, ki bi
jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita
v plačilo na dan 31. 1. 2023 – oziroma na
odpoklic upnice.
SV 79/2008
Ob-2301/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 79/2008 z dne
7. 2. 2008, je dvosobno stanovanje v izmeri
63,53 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Fala 031, 2343
Fala, ki stoji na parceli številka 124/13, k.o.
Gerečja vas, katerega lastnik je zastavni
dolžnik Emil Šterk, EMŠO 0507961500386,
stanujoč Fala 031, 2343 Fala, do celote, na
podlagi originalne overjene kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 205/92

z dne 16. 1. 1992, sklenjene med Dravsko
elektrarno Maribor, p.o. Maribor, kot prodajalko in Šterk Emilom, kot kupcem ter
aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja št. 205/92 z dne 27. 5. 2002,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, 2000 Maribor, matična
številka 5860580, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR
s pripadki.
SV 82/08
Ob-2302/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 82/08 z dne 7. 2. 2008, je
stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
Cirila Tavčarja 14, stoječe na parc. št. 548,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 64,64 m2, last
zastaviteljev Petra Novaka in Maje Novak,
oba Cesta Cirila Tavčarja 14, Jesenice –
vsakega od njiju do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 2. 8. 2004, sklenjene s prodajalko Danico Povirk, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 112.000,00 CHF s pripadki.
SV 145/08
Ob-2303/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 145/08 z dne 11. 2. 2008,
je enosobno stanovanje št. 14 v 5. nadstropju, v skupni izmeri 38,52 m2, v stavbi na
naslovu Deteljica 5, Tržič, ki stoji na parc.
št. 235/4, k.o. Bistrica, last zastaviteljev Antona Mesića in Anke Košir, oba Nova vas
pri Lescah 28, Radovljica, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 7. 1. 2008,
s prodajalko Berto Jezeršek, zastavljeno
v korist upnike SKB banke d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, Ljubljana, m. št. 5026237, za
zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 67.000,00 CHF, z letno obrestno mero
v višini 3-mesečni Libor za CHF + 1,70%
letno, z odplačilom kredita v 120 mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo 18. 2. 2018.
SV 95/08
Ob-2304/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 95/08 z dne 7. 2. 2008, so
nepremičnine, stanovanje št. S10b v IV. nadstropju objekta »Prvomajsko sonce« »vhod
B«, v skupni izmeri 104,99 m2 (stanovanje
št. S10b v I. nadstropju objekta »Prvomajsko
sonce« »vhod B«, v izmeri 82,15 m2, shramba št. KSb10 v kleti objekta »Prvomajsko
sonce« »vhod B«, v izmeri 3,56 m2, terasa
v izmeri 19,28 m2), Prvomajska ulica, Maribor in parkirno mesto GM 30 v kleti v izmeri
13,00 m2, Prvomajska ulica 28, id. št. 83.E,
vpisano v podvložek št. 3235/76, k.o. Tezno, vse stoječe na parc. št. 372/7 in 372/8,
k.o. Tezno, katerih lastnika vsak do 1/2 sta
Bojan in Vilma Zečirovič, Kardeljeva cesta
57, 2000 Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. S10b z dne 21. 8. 2007, aneksa
št. 1 k prej citirani pogodbi z dne 23. 1. 2008
in aneksa št. 2 k prej citirani pogodbi z dne
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7. 2. 2008, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg
eGen, Murecker Str. 23, St. Stefan i. R.,
Republika Avstrija, en. id. št. 1870599, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Bojana in Vilme Zečirovič, Kardeljeva cesta
57, 2000 Maribor, v višini 90.000,00 EUR,
s pripadki.
SV 107/08
Ob-2305/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 107/08 z dne 6. 2. 2008,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št.
3, v skupni izmeri 54,87 m2, ki se nahaja
v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru,
Raičeva ulica 10, stoječe na parc. št. 35/1,
vpisani pri vl. št. 728, k.o. Tabor, katere lastnica do celote je na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 29/2002
z dne 19. 12. 2002, Metka Špenko, stan.
Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz
eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Metke Špenko,
stan. Raičeva ulica 10, 2000 Maribor, v višini
9.000,00 EUR s pripadki.
SV 68/08
Ob-2306/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ivana Žetka iz Novega mesta, opr. št. SV-68/08 z dne 13. 2.
2008, je bilo stanovanje št. P/1 v izmeri
29,34 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
z naslovom Trg zbora odposlancev 049 A,
1330 Kočevje, stoječi na parceli št. 1230,
k.o. Kočevje, z.k. vl. št. 1093, ki ni vpisano
v zemljiško knjigo, last zastavitelja Beđeti
Fejza, stanuje Kočevje, Trg zbora odposlancev 49a, 1330 Kočevje, skladno z določbo
254 ZIZ, zastavljeno v korist banke Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117,
1000 Ljubljana, matična številka 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve kreditojemalca Ismaili Hatije, stanuje Kočevje, Trg
zbora odposlancev 49a, 1330 Kočevje, v višini 317.879,20 CHF v eurski protivrednosti
po referenčnem tečaju Evropske Centralne Banke, kar znaša na dan 30. 1. 2008
196.780,49 EUR.
SV 119/08
Ob-2326/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz
Maribora, opr. št. SV 119/08 z dne 13. 2.
2008, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 5/P, v izmeri 59,63 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski hiši v Mariboru, Koroška cesta 71, k.o. Koroška vrata, katere
lastnica do celote je Dragica Gerlec, stan.
Koroška cesta 71, 2000 Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 156/360/93
z dne 28. 7. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck eGen, Hauptplatz 8, Mureck, Republika Avstrija, en. id.
št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Dragice Gerlec, stan.
Koroška cesta 71, 2000 Maribor, v višini
12.800,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
Ppn 1/2008

Os-2284/08
Popravek
V objavi v Uradnem listu RS, št. 12 z dne
1. 2. 2008, pod št. Ppn 1/2008, Os-1941/08,
na strani 472, se naziv dolžnika pravilno glasi: Altas nepremičnine in inženiring d.o.o.,
Tržaška c. 135, Ljubljana.
Uredništvo
St 1/2007
Os-2199/08
Tretji narok za preizkus terjatev nad dolžnikom Gorenjska obrtna zadruga z.o.o.,
Kranj – v likvidaciji, Likozarjeva ulica 1,
Kranj, bo dne 28. 3. 2008 ob 8.30 v sobi
113/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 2. 2008
St 2/2007
Os-2200/08
To sodišče v postopku prisilne poravnave
v stečaju nad dolžnikom Kavarna z gostinskim vrtom »Casablanca« Anton Jeretina
s.p., Ljubljana, Mestni trg 17, razpisuje:
1. narok za preizkus terjatev v stečajnem
postopku, 2. narok za prisilno poravnavo
v stečaju za dne 25. 2. 2008 ob 11. uri,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. II.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2008
St 27/2007
Os-2201/08
To sodišče je s sklepom St 27/2007 dne
4. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Replica trgovina, d.o.o. – v stečaju, Pot k sejmišču 30, Ljubljana - Črnuče.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2008
Lik 75/2007
Os-2202/08
To sodišče je s sklepom Lik 75/2007 dne
1. 2. 2008 dne 1. 2. 2008 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Stanovanjska zadruga Domo Medvode, Goričane
11a, Medvode.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2008
St 10/2008
Os-2203/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Marija Budja s.p., Koroška c. 4,
Maribor, matična št.: 1265121, davčna številka: 97476145, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premože-

nje, 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 registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2008
St 138/2007
Os-2204/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Gostilna Perner, Pernat Dragica s.p., Sladki Vrh 2, Sladki Vrh, šifra dejavnosti: 55.301, matična številka:
1216902000, davčna številka: 24821306,
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 registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2008
St 71/2005
Os-2205/08
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom SV Agro, Trgovina in posredništvo
d.o.o., Cesta v Rošpoh 28, Kamnica –
v stečaju, 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 1. 2. 2008
St 79/2007
Os-2206/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 79/2007
z dne 1. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad podjetjem Promesa, družba za trgovino in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ulica borcev za severno mejo 4, ker je
premoženje, ki je prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti in ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2008
St 76/2007
Os-2207/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 76/2007 z dne 4. 2. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Mizarstvo Drago Berglez s.p. – v stečaju,
Ilirska ulica 12, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo Republike
Slovenije, Zunanji oddelek v Mariboru,
2. Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, Avstrija, ki jo zastopa odvetnica Breda
Senčar Leljak iz Maribora,

3. Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Ljubljana, Območna enota Maribor, Sodna ulica 15, Maribor,
4. GSZ Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ulica
7, Maribor,
5. Dušan Jernejšek, Klinetova ulica 10,
Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi stečajni upravitelj mag. Štefan Rola,
Zgornja Korena 9, Zgornja Korena.
III. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 2. 2008
St 11/2007
Os-2208/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2007 z dne 1. 2. 2008 zaključilo stečajni postopek nad podjetjem Vibe Trgovina in
storitve, svetovanje, najemi in razvedrilne dejavnosti d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ljubljanska ulica 7b, ker je premoženje, ki
je prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške stečajnega
postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2008
St 8/2008
Os-2210/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 8/2008 z dne 1. 2. 2008 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom M Bolarič, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
storitve in export-import d.o.o., Jurčičeva ulica 3, Maribor in odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
– Pekarna Postojna, Kolodvorska 5c,
Postojna,
– 13 M Venda Murska Sobota d.o.o.,
Staneta Rozmana 16, Murska Sobota,
– Zveza zadrug Maribor z.o.o., Partizanska c. 6, Maribor,
– Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
– predstavnica delavcev Darja Zorec,
Vrazova ulica 48, Maribor.
II. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Štefan Rola, Zg. Korena 9, Zg. Korena.
III. Upniki naj 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 dokazi v 30 dneh po objavi tega
izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne
poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ 164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 00 01-001082008, za fizične osebe št.:
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01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 00 01-001082008.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 2008
St 33/2007
Os-2211/08
To sodišče je dne 4. 2. 2008 s sklepom,
opr. št. St 33/2007, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pehar storitve in
trgovina d.o.o., Krempljeva ulica 6, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 2. 2008
St 35/2006
Os-2212/08
To sodišče je dne 4. 2. 2008 s sklepom,
opr. št. St 35/2006, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Airtem klima naprave
d.o.o., Langusova 19, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 2. 2008
St 2/2008
Os-2213/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2008
z dne 4. 2. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cvetko Vladko s.p. – CAV
čevljarstvo, izd. usnj. gal., osebnih zašč.
sredstev, trg. na deb., Ormoška cesta
130, Ptuj, matična številka 5100794000,
šifra dejavnosti 15.200, davčna številka
74682016.
Odslej firma glasi: Cvetko Vladko s.p.
– CAV čevljarstvo, izd. usnj. gal., osebnih
zašč. sredstev, trg. na deb., Ormoška cesta
130, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 4.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 2.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 2. 2008
St 28/2004
Os-2214/08
To sodišče je dne 1. 2. 2008 s sklepom,
opr. št. St 28/2004, v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Kobula družba za
storitve d.o.o., Osojnikova cesta 9, Ptuj
– v stečaju.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 2. 2008
St 26/2006
Os-2216/08
To sodišče je dne 1. 2. 2008 s sklepom,
opr. št. St 26/2006 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Marking TG tržne gradnje
d.o.o., Osojnikova 9, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 2. 2008
St 59/2007
Os-2217/08
To sodišče je dne 1. 2. 2008 s sklepom,
opr. št. St 59/2007 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Vida storitve d.o.o., Ulica
Jožefe Lackove 38, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 2. 2008
St 13/2007
Os-2218/08
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Faripo Rado Ribič s.p., Zgornja Vižinga 8, Radlje ob Dravi, matična številka
1921851, davčna številka SI47509759.
II. Odslej se firma dolžnika glasi Faripo
Rado Ribič s.p., Zgornja Vižinga 8, Radlje
ob Dravi – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
odvetnik Tone Kozelj, Glavni trg 39, Slovenj
Gradec.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
16. 4. 2008 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto 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 transakcijskega računa ali drugega računa upnika. 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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
2% od vrednosti prijavljene terjatve, vendar
najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000
točk (158,57 EUR).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 2. 2008
St 23/2007
Os-2221/08
To sodišče je na seji senata dne 6. 2.
2008 pod opr. št. St 23/2007 sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Podjetniško in poslovno svetovanje in oglaševanje Sašo Videc, s.p., Ulica Staneta
Rozmana 6, 8340 Črnomelj, matična številka 1692097, šifra dejavnosti 74.140, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Podjetniško in poslovno svetovanje in oglaševanje Sašo Videc, s.p., Ulica Staneta
Rozmana 6, 8340 Črnomelj, izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 6. 2. 2008
St 31/2007
Os-2222/08
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 31/2007 z dne 6. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Deal, Podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Savska
cesta 34, 4000 Kranj, matična št. družbe:
1228188, davčna št. družbe 84484845.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28A, 4290 Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 4. 2008, ob 14. uri, v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazi
v dveh izvodih, v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogi je potrebno priložiti
potrdilo o plačani taksi za prijavo terjatve, ki
znaša 2% evrske vrednosti od skupne vsote
prijavljenih terjatev posameznega upnika,
vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20
EUR na račun št. 0110 0845 0085 969, sklic
na št. 11- 42170-7110006-55403107 za pravne osebe in račun št. 0110 0845 0085 872,
sklic na št. 11-42170-7110006-55403107 za
fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, dne 6. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 2. 2008
St 18/2007
Os-2248/08
To sodišče je dne 6. 2. 2008 izdalo sklep
opr. št. St 18/2007, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Zaključna dela
v gradbeništvu Nute, Andraž Nanut, s.p.,
Cvetlična ulica 54, Šempeter pri Gorici,
matična številka 5022281, DŠ 19900775,
številka dejavnosti 43.390.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba, Šempeter
pri Gorici.
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 (8,21 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (164,20 EUR). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-8450083641, sklic
na št. 11-42218-7110006-18-07. Dokazilo
o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
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Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
12. 5. 2008 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 2. 2008

In 07/00267
Os-2112/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 02/01771 z dne 14. 9. 2004, ki je zoper
dolžnico Zofijo Zalokar postal pravnomočen
dne 26. 10. 2004, v zvezi s sklepom opr. št.
In 07/00267 z dne 18. 12. 2007, Okrajnega
sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika
izvršitelja Ivkoviča, opr. št. IZV 2008/00027
z dne 18. 1. 2008, je bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo in je last dolžnice
Zofije Zalokar, to je stanovanje št. 21 na
naslovu Ljubljanska c. 93 v Domžalah, zarubljena v korist upnika Grasto d.o.o., zaradi
izterjave 1.790,49 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 1. 2008

St 25/2007
Os-2249/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2007 z dne 16. 1. 2008 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo nad dolžnikom
Jonathan Yachting d.o.o., Cesta solinarjev 4, Portorož.
I. Ugotovi se, da so upniki z glasovanjem
na naroku dne 16. 1. 2008 sprejeli prisilno
poravnavo nad dolžnikom Jonathan Yachting, navtični turizem, trgovina in posredništvo d.o.o., Portorož, Cesta solinarjev 4, saj
so za sklenitev prisilne poravnave glasovali upniki, katerih terjatve skupno znašajo
72,77% vseh terjatev.
II. Poravnalni senat potrdi naslednjo prisilno poravnavo:
Terjatve upnikov so razvrščene v 6 razredov:
– razred A: terjatve upnikov, ki se poplačajo v višini 60% v roku dveh let brezobrestno;
– razred B: terjatve iz naslova obveznosti do zaposlenih po 160. členu ZPPSL na
katere prisilna poravnava nima učinka in se
poplačajo 100%;
– razred C: terjatve iz naslova obveznosti
do države iz naslova davkov, ki se poplačajo
v višini 60% v roku dveh let brezobrestno;
– razred D: terjatev iz naslova zamudnih
obresti do države obračunanih za neporavnane davčne obveznosti, ki se 100% odpišejo v skladu z ZFPPod;
– razred E: terjatve iz naslova vplačanih predujmov in iz naslova obveznosti po
leasing pogodbi – obojestansko odplačne
pogodbe, ki se poplačajo 100% in v skladu
z dogovorjenimi pogoji v pogodbi in se položaj zanje tudi po potrjeni prisilni poravnavi
ne spremeni;
– razred F: terjatve upnikov, ki se v skladu s petim odstavkom 43. člena ZPPSL
po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi
spremenijo v stvarni vložek.
III. Iz priloge C, ki je sestavni del izreka
tega sklepa, so razvidni upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene ter zneski poplačila.
IV. Ugotovi se, da potrjena prisilna poravnava učinkuje tudi proti upnikom, ki se
niso udeležili postopka ter upnikom, ki so se
postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se ne ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 5. 2. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 2. 2008
St 187/2007
Os-2250/08
To sodišče je s sklepom St 187/2007 dne
7. 2. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Daemobil Trgovina in zastopanje
d.o.o., Celovška 182, Ljubljana, matična
številka 1829165, šifra dejavnosti 50.102,
davčna številka 41036751.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 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 12.30, v razpravni dvorani št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 2.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2008
St 89/2007
Os-2251/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Darmex
Trade d.o.o., Ljubljana za dne 31. 1. 2008
ob 13.30 v razpravni dvorani št. I tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2008
St 69/2007
Os-2252/08
To sodišče je dne 6. 2. 2008 s sklepom,
opr. št. St 69/2007, v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Glavnik Danica
s.p. – Trgovanje na drobno in debelo,
krojaštvo, Krojaštvo »Dana«, Prešernova
ulica 22, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 25. 3. 2008 ob 9.30, v sobi št. 26/II tega
sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 2. 2008

Izvršbe
In 07/00249
Os-2111/08
Na podlagi sklepa o izvršbi opr. št.
I 04/01639 z dne 18. 4. 2005, ki je zoper
dolžnico Juren Bogosavljevič Mileno postal pravnomočen dne 20. 5. 2005, v zvezi
s sklepom opr. št. In 07/00249 z dne 11. 12.
2007, Okrajnega sodišča v Domžalah in rubežnega zapisnika izvršitelja Ivkoviča, opr.
št. IZV 2008/00018 z dne 18. 1. 2008, je
bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo in je last dolžnice Juren Bogosavljevič
Milene, to je stanovanje št. 34 na naslovu
Ljubljanska c. 91 v Domžalah, zarubljena
v korist upnika Grasto d.o.o., zaradi izterjave
380,47 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 23. 1. 2008

Stran

In 291/2006
Os-36682/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 291/2006 z dne
22. 9. 2006, je bil dne 21. 8. 2007 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj,
ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14 in 3. Doplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku
Marku Erštetu, Ulica Kokrškega odreda 11,
Kranj, zaradi izterjave 1.173,29 € s pripadki,
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 10
v izmeri 65,60 m2, v mansardi, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta
Kokrškega odreda 11, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Marka Eršteta, Cesta Kokrškega odreda
11, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 1. 2008
In 241/2007
Os-36683/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. 241/2007 z dne
13. 9. 2007, je bil dne 2. 10. 2007 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj,
ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14 in 3. Domplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku
Marku Erštetu, Ulica Kokrškega odreda 11,
Kranj, zaradi izterjave 831,46 € s pripadki,
rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 10,
v izmeri 65,60 m2, v mansardi, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Kokrškega odreda 11, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Marka Eršteta, Ulica Kokrškega odreda
11, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 1. 2008
In 293/2004
Os-1986/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 293/2006 z dne
20. 9. 2006, je bil dne 7. 1. 2008 opravljen
v korist upnikov: 1. Komunala Kranj d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj,
ki jih po pooblastilu zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14 in 3. Domplan Kranj d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžniku
Ramadanu Suljejmaniju, Stošičeva ulica 6,
Kranj, zaradi izterjave 264,61 € s pripradki,
rubež nepremičnine, to je stanovanje št. 18,
v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na na-
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slovu Stošičeva ulica 6, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti
dolžnika Ramadana Suljejmanija, Stošičeva
ulica 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 1. 2008
I 2005/1000
Os-1015/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 17. 12.
2007, ob 10. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka I 2005/1000, ki se vodi na Okrajnem sodišču v Murski Soboti, upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Vojko
Zidanšek, Stari trg 36, Slovenske Konjice,
proti dolžniku Kovačič Leonu, Cvetkova 2b,
Murska Sobota, zaradi izterjave 1.445,19
EUR s pp, v navzočnosti dolžnika, opravil
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanja št. 4, v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe, stoječe
na parc. št. 323/5, ki je vpisana pri vl. št.
3967 (prej vl. št. 2670), k.o. Murska Sobota,
na naslovu Zelena ulica 3, Murska Sobota,
identifikator stavbe 2732, v skupni izmeri
92,46 m2, kar predstavlja kuhinjo, jedilnico,
dnevno sobo, tri sobe, shrambo, kopalnico,
WC, hodnik in balkon. Stanovanju pripada
še kletni prostor.
In 180/07
Os-1014/08
V skladu z določilom drugega odstavka 211. člena ZIZ je bil na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
14. 12. 2007, opr. št. In 180/07, v korist
upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska
17, Maribor (prej Raiffeisen Krekova banka
d.d. Maribor), ki jo zastopa Vojko Zidanšek,
odvetnik iz Slovenskih Konjic, dne 10. 1.
2008 opravljen rubež nepremičnine, ki še
ni vpisana v zemljiško knjigo, stoječe na
parc. št. 2454/1, vpisane v vl. št. 2630, k.o.
Velenje in ki v naravi predstavlja stanovanje
v VII. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Kardeljev trg 5, ki obsega dve sobi,
kuhinjo, predprostor, kopalnico, balkon in
klet v skupni izmeri 57,05 m2, last dolžnika
Ivana Dovnika, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 15. 1. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 23138/2005
Os-34608/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Helene Deleje Ciperle, Leninova ulica 8, Izola, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek, Dalmatinova ulica 2,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2886/39,
k.o. Bežigrad, dne 9. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 23138/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 696 z dne 10. 2.
1969, sklenjene med GP Obnova Ljubljana
in Ostaševski Marijo, Savlje 38, 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
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 12. 2007
Dn 30777/2003
Os-35320/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Hönigsman Jurija, Seča 86a, 6330 Piran,
ki ga zastopa odvetnik Marko Pirnat iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnine parc. št. 500/1, 499 in 501,
vse v vl. št. 62, k.o. Bežigrad, dne 6. 11.
2007, pod opr. št. Dn 30777/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Poznič Jožefo in
Hönigsman Jurijem dne 15. 10. 1985, za
nepremičnino, ki je vpisana v vl. št. 62, k.o.
Bežigrad, in sicer parc. št. 499, stavbišče
s hišo in enim gospodarskim poslopjem
ter dvoriščem, parc. št. 501, vrt in parc. št.
500/1 njiva.
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 14221/2007
Os-35473/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Damjana Jureša, Vesna 24, Portorož, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št.
4223/6, k.o. Vič, dne 8. 11. 2007, pod opr.
št. Dn 14221/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe med Gradbenim
podjetjem Tehnograd, kot prodajalcem in
Rugelj Julijano, kot kupovalko, dvosobnega
stanovanja št. 6 v izmeri 49 m2, v 1. nadstropju stanovanjskega objekta D-19 v Ljubljani,
Merčnikova 1, stoječega na parc. št. 1678 in
št. 1681, k.o. Vič.
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 20. 12. 2007
Dn 16010/2004
Os-36687/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Nine Naka, Pod Hrasti 15, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje z identifikatorjem 03840/034, podvl. št. 4089/1, k.o. Bežigrad, v izmeri 42,35 m2, dne 14. 9. 2007,
pod opr. št. Dn 16010/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– soinvestitorske pogodbe št. 18/83
z dne 30. 8. 1983, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring Ljub

ljana, Kersnikova 10 in Gabršek Marjanom
ter Gabršek Oštir Margareto;
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 6.
1994, sklenjene med Marjanom Gabrškom
in Margareto Gabršek, kot prodajalcema ter
Sando Naka, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 6 v Ljubljani, Ulica Metoda Mikuža 20, v I. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2008
Dn 23221/2007
Os-36688/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jakoba Plemenitega,
Papirniški trg 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, vpisanem v podvl. št. 4536/5,
k.o. Kašelj, dne 12. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 23221/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 12.
1968, sklenjene med Združenimi papirnicami Ljubljana Vevče, sedaj pravni naslednik
SET podjetje za usposabljanje invalidov d.d.
in Francem Kraljem, za garsonjero št. 5, sedaj z identifikatorjem 5.E, vpisanem v podvl.
št. 4536/5, k.o. Kašelj;
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 11.
1976, sklenjene med Francem Kraljem in
Janezom Pugljem, za stanovanje št. 5, sedaj z identifikatorjem 5.E, vpisanem v podvl.
št. 4536/5, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2008
Dn 12905/2007
Os-391/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Havliček Vere Emilije, Ilirska ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. Platovšek Nataša iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini parc. št. 3322, vpisani v vl. št. 2406,
k.o. Tabor, dne 14. 11. 2007, pod opr. št.
Dn 12905/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 1971,
sklenjene med Rižner Miranom, Tabor 6,
Ljubljana in Havliček Vero, Ilirska 4, Ljub
ljana, za garažo na Taboru.
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. 1. 2008
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Dn 21585/2003
Os-392/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Melkić Abida, Smrtnikova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1738-2245-201 in z ident.
št. 1738-2245-202, vpisani v vl. št. 3048/1,
k.o. Dravlje, dne 26. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 21585/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 58/86 z dne 2. 9.
1986, sklenjene med DO Giposs Inženiring Ljubljana ter Černelič Marjo in Černelič Vinkom, oba Šarhova 14, Ljubljana, za
stanovanje št. A 910, v 9. nadstropju, k.o.
Dravlje;
– kupne pogodbe z dne 19. 2. 1987,
sklenjene med Černelič Marjo in Černelič
Vinkom, oba Šarhova 14, Ljubljana ter Plivelič Jolando, Pražakova 8, 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 3. 1. 2008

raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008

Dn 3536/2004
Os-393/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Pedagoškega inštituta, Gerbičeva cesta 62, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičninah
parc. št. 1850/2, 1850/3 in 1850/4, vpisanih
v vl. št. 1515, k.o. Vič, dne 26. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 3536/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o izročitvi zemljišča
št. 14/74 z dne 28. 2. 1974, sklenjene med
Komunalnim skladom Občine Ljubljana Vič
Rudnik in Pedagoškim inštitutom pri Univerzi 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 zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2008
Dn 32618/2004
Os-394/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Majdič Mateje, Smrtnikova 4, Ljubljana, ki jo zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 1738-2245-252, vpisani v vl. št.
3048/1, k.o. Dravlje, dne 26. 10. 2007, pod
opr. št. Dn 32618/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2355/92 z dne 31. 3. 1992, sklenjene med Mesto Ljubljana in Majdič Matejo, Smrtnikova 4, Ljubljana, za stanovanje
št. 605, v 6. nadstropju, k.o. Dravlje.

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. 1. 2008
Dn 26070/2004
Os-395/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rusjan Boruta, Ulica Trinka Zamejskega 9,
Solkan, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1772-2640-103 in
z ident. št. 1772-2640-104, vpisani v vl. št.
1992/1, k.o. Slape, dne 25. 10. 2007, pod
opr. št. Dn 26070/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupoprodajne pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje in Potočnik Nado, za garsonjero št.
38 v 4. nadstropju, k.o. Slape,
– prodajne pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Potočnik Nado ter Motaln
Valterjem in Motaln Sežun Ireno.
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 3. 1. 2008
Dn 1309/2007
Os-396/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik
Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Saše Marušiča, Pot na Drage 2, Solkan, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič
iz Nove Gorice, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 124 v 11. nadstropju,
na Bilečanski 5 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 124.E, vpisano v podvložku št. 1371/124,
k.o. Štepanja vas, dne 21. 11. 2007, pod
opr. št. Dn 1309/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe št. 2/79, o prodaji in nakupu
stanovanj z dne 12. 11. 1979, sklenjene med
prodajalcem Imos, Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini
p.o., Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ 1,
ki ga zastopa glavni direktor Miloš Turk in
kupcem Bojanom Kendo, Štebijeva 12, Ljub
ljana, za enosobno stanovanje št. 124 v 11.
nadstropju, v stolpnici SO-8 Štepanjsko naselje, v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 5. 1984, sklenjene med
prodajalcem Bojanom Kendo, Bilečanska 5,
Ljubljana in kupcem Srečkom Čebelo, Marokova 15, Litija, za enosobno stanovanje
št. 124 v 11. nadstropju, v stolpnici SO-8
Štepanjsko naselje, 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-

Stran

Dn 3102/2006
Os-397/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Leben Majde Ludovike, Nahtigalova 8, Ljubljana, ki jo zastopa
odv. mag. Suzana Gale Robežnik iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, parceli št. 376/9, vpisani v vl. št.
2929, k.o. Kašelj, dne 18. 6. 2007, pod opr.
št. Dn 3102/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne in prodajne pogodbe št. VI-17/69
z dne 24. 11. 1969, sklenjene med Marles
lesna in pohištvena industrija Maribor in Leben Majdo, Zaloška 235, 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
4. 1. 2008
Dn 20017/2003
Os-398/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tekavec Zore, Martina Krpana 7, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Aleksandra Jurak, Komenskega 14, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z ident. št. 1739-3199-040,
z ident. št. 1739-3199-041 in z ident. št.
1739-3199-042, vpisani v vl. št. 4629/1, k.o.
Zgornja Šiška, dne 26. 10. 2007, pod opr.
št. Dn 20017/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 206 z dne
14. 11. 1991, sklenjene med PTT Podjetje
Ljubljana in Tekavec Zoro, Martina Krpana
7, Ljubljana, za stanovanje št. 6, v Ljubljani,
Martina Krpana 7.
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. 1. 2008
Dn 31023/2004
Os-399/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ahmetović Džemila, Jamova c. 50, Ljubljana, ki ga zastopa Otium
d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1738-2245-242, vpisani v vl.
št. 3048/1, k.o. Dravlje, dne 26. 10. 2007,
pod opr. št. Dn 31023/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 71/86 z dne
15. 10. 1986, sklenjene med DO Giposs Inženiring Ljubljana Iskra Center za elektroop-
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tiko Ljubljana, za stanovanje št. B 1 506, v 5.
nadstropju, k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe št. 59/90 z dne
28. 9. 1990, sklenjene med Iskra Elektrooptika d.d. Ljubljana in Liberšar Matjažem,
Smrtnikova 4, 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 3. 1. 2008
Dn 21127/2003
Os-400/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Poldrugovac Smiljane, Smrtnikova 4, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana,
zardi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z ident. št. 1738-2245-031 in z ident.
št. 1738-2245-032, vpisani v vl. št. 3048/1,
k.o. Dravlje, dne 26. 10. 2007, pod opr. št.
Dn 21127/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 59/86 z dne 28. 8.
1986, sklenjene med DO Giposs Inženiring
Ljubljana in Knez Brankom, Semič 48/b, Semič, za stanovanje št. B 513, v 5. nadstropju, k.o. Dravlje.
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 3. 1. 2008
Dn 22518/2006
Os-414/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Ivan Mačka, Melikova 100, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Jevnikar Marjan, Pri mostičarjih 2/a, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 686/1, vložek 125,
k.o. Iška vas, dne 5. 12. 2007, pod opr.
št. Dn 22518/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1965, med Maček Ivanko, roj. 4. 11. 1932
in Škrjanc Ano, kot prodajalko, za parc. št.
686/1, k.o. Iška vas.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 1. 2008
Dn 10570/2007
Os-650/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Irene Mejak, Reška
ulica 7, Ljubljana, ki jo zastopa Jožefa Rupnik, direktorica JUS-KO d.o.o., Proletarska
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4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za nepremičnino z identifikatorjem 1.E, vpisana v podvložku št. 3975/1, v k.o. Vič, dne
13. 12. 2007, pod opr. št. Dn 10570/2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 469/75-02/5 z dne 9. 9.
1975, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje in ZP Fužinar, za stanovanje v bloku U-6 na Viču, v soseski SV-4
v Ljubljani, sedaj z identifikatorjem 1.E, podvložek 3975/1, k.o. Vič;
– pogodbe o prenosu pravice uporabe
na stanovanju z dne 28. 12. 1981.
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 10. 1. 2008
Dn 33284/2004
Os-651/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Betke Uršič, Glinška
ploščad 7, Ljubljana, ki jo zastopa SPL
d.d., Ljubljana, Frankopanska 18a, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe
03840-036, v k.o. Bežigrad, dne 7. 11. 2007,
pod opr. št. Dn 33284/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe o prodaji stanovanja št. 19 v III. nadstropju, v skupni
izmeri 82,65 m2, z identifikacijsko številko
dela stavbe 03840-036 na ulici Metoda Mikuža 20, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring ter Kink
Metko in Kink Stašom;
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Kink Metko in Kink Stašom ter Petrol Trgovino in Uršič Betko, za stanovanje št. 19 v III.
nadstropju, v skupni izmeri 82,65 m2, z identifikacijsko številko dela stavbe 03840-036,
na ulici Metoda Mikuža 20.
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 3. 1. 2008
Dn 4101/2004
Os-652/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Viktorja in Zalke Jereb, oba Branik 71, Branik, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 52.E, 53.E in 54.E, vse vpisane
v podvložku št. 4223/18, v k.o. Vič, dne
13. 12. 2007, pod opr. št. Dn 4101/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med GP Tehnograd, katere pravni naslednik je GP Grosuplje, kot
prodajalcem in Sadar Marijo, kot kupovalko
za stanovanje št. 7 v prvem nadstropju, se-

daj z identifikatorji 52.E, 53.E in 54.E, vse
v vložku št. 4223/18, k.o. Vič.
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 10. 1. 2008
Dn 27466/2005
Os-654/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Avizo d.o.o., Cesta Ljub
ljanske brigade 23, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, vpisano v podvložku št. 2777/5,
v k.o. Dralvje, dne 13. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 27466/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
kupoprodajne pogodbe št. 1078/95 z dne
14. 9. 1995, sklenjene med Megrad Inženiring d.o.o., Ljubljana in Tamy & Co., Uvoz izvoz, trgovina in storitve d.o.o., za poslovni
prostor, ki ima identifikator 5.E, v podvložku
2777/5, k.o. Dravlje.
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 9. 1. 2008
Dn 6894/2007
Os-655/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Barbare Fratina, Hacquetova ulica 7, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 16.E, vpisanem v podvl. št. 4013/16,
k.o. Bežigrad, dne 12. 12. 2007, pod opr. št.
Dn 6894/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. BS2/1-36/92
z dne 8. 9. 1992, sklenjene med SCT Stanovanjski inženiring d.o.o. in Fratina Miroslavom, za stanovanje, ki ima sedaj identifikacijsko številko 16.E in je vpisano v podvl.
št. 4013/16, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 6. 9.
2000, sklenjene med Fratina Miroslavom in
Fratina Andrejem, za stanovanje, ki ima sedaj identifikacijsko številko 16.E in je vpisano v podvl. št. 4013/16, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2008
Dn 27465/2005
Os-656/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Avizo d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 23, Ljubljana, zaradi
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vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 21.E, vpisani v podvložku
št. 2777/21, v k.o. Dravlje, dne 13. 12. 2007,
pod opr. št. Dn 27465/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
1078/95 z dne 14. 9. 1995, sklenjene med
Megrad Inženiring p.o., Ljubljana in Tamy &
Co., Uvoz - izvoz, trgovina in storitve d.o.o.
za poslovni prostor št. 21 v pritličju, Cesta
Ljubljanskih brigad 23, Ljubljana (sedaj nepremičnina z identifikatorjem 21.E, v podvložku št. 2777/21, k.o. Dravlje).
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 9. 1. 2008

Dn 493/2007
Os-35467/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
27. 2. 2007, začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe sklenjene med prodajalcema Avrelio Antonom, roj. 16. 12. 1973, Senožeti 6,
Zagorje in Avrelio Frančiško, roj. 30. 11.
1946, stan. Ul. talcev 26, Zagorje ob Savi
ter kupovalko Stojančič Mirjam, roj. 6. 7.
1968, stan. Dolenja vas 25, Zagorje ob Savi,
z dne 2. 4. 2002, in sicer za nepremičnine
vpisane v vl. št. 33, parc. št. 895, 896, 897,
900, 893/3.S, 927/2.S, 893/2, 893/4, 893/6,
927/3, 927/5, k.o. Rodež. Original pogodbe
se je po izjavi predlagatelja izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Stojančič Mirjam,
Šklendrovec 1, Podkum. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 Trbovljah
dne 16. 6. 2007

Dn 15920/2007
Os-36553/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožefa Poša, Shakespearova ul. 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
vpisani v podvl. št. 3180/21, k.o. Pobrežje,
pod Dn št. 15920/2007, dne 6. 12. 2007,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. K 91/1993 z dne 3. 11. 1993,
o prodaji stanovanja št. 21, v kleti stanovanjske stavbe Shakespearova 12, Maribor, parc. št. 1242, k.o. Pobrežje, sklenjene
med SKB - nepremičnine & leasing d.o.o.,
Slovenska 54, Ljubljana, kot prodajalcem in
Jožefom Pošem ter Marijo Poš, oba stan.
Shakespearova 12, Maribor, kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2008
Dn 10219/2005
Dn 10220/2005
Os-36554/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 31, Ljubljana,
ki ga zastopa Ramzes d.o.o., Podrgajsova
ul. 12, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št.
1769/46 (Dn št. 10219/05) in 1769/54 (Dn št.
10220/05), vse k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 10219/2005 in Dn 10220/2005, dne
10. 12. 2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/2-247-19-373-Ga z dne
30. 3. 1966, sklenjene med Podjetjem za
visoke gradnje Stavbar Maribor, ki ga zastopa Zavod za stanovanjsko in komunalno
izgradnjo Maribor, kot prodajalcem ter Svilo tekstilno tovarno Maribor, kot kupovalko,
o prodaji dveh dvosobnih stanovanj in štirih
enosobnih stanovanj v stanovanjskem bloku v Mariboru, Goriška 23 a, b in c, ki so
navedene v 2. členu pogodbe (med njimi

tudi stanovanje št. 10 v II. nadstropju in stanovanje št. 18 v IV. nadstropju, na naslovu
Goriška 23 c).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 1. 2008
Dn 13952/2007
Os-36569/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viktorja Bečela, Šarhova ul. 54, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvl. št. 1734/142, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št. 13952/2007, dne
5. 12. 2007, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 4811/93 z dne
22. 11. 1993, o nakupu stanovanja št. 4,
v pritličju stanovanjske stavbe Borova vas
25, Maribor, stoječe na parc. št. 2355, k.o.
Spodnje Radvanje, ki sta jo sklenila Občina
Maribor, kot prodajalka in Feliks Belcl, Borova vas 25, Maribor, EMŠO 1405952501244,
kot kupec;
– aneksa k prodajni pogodbi z dne 1. 6.
1999, ki sta ga sklenila Mestna občina Maribor, kot prodajalka in Feliks Belcl, kot kupec;
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 5.
1999, o nakupu stanovanja št. 4, v pritličju
večstanovanjskega bloka Borova vas 25,
Maribor, parc. št. 2355, k.o. Spodnje Radvanje, ki sta jo sklenila Feliks Belcl, kot prodajalec in Viktor Bečela, Jenkova ul. 47, Maribor, EMŠO 0409923500265, kot kupec.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 1. 2008
Dn 787/2007
Os-34060/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
24. 10. 2007 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe za
zemljišče na katerem je zgrajena garaža št.
KP-G-142/99 z dne 20. 12. 1999, sklenjene
med prodajalcem Rudnikom Trbovlje - Hrastnik in kupcem ABC Tehnohit d.o.o. Trbovlje, s katero je kupec ABC Tehnohit d.o.o.
pridobil garažo v izmeri 18 m2, na parc. št.
414/22, vpisana v vl. št. 32, k.o. Trbovlje.
Original pogodbe se je po izjavi predlagatelja Marjana Jančič, Kešetovo 6, Trbovlje, izgubil. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Jančič Marjana, Kešetovo 6, Trbovlje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 Trbovljah
dne 5. 12. 2007

Stran

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
Ig 248/2007
Os-36678/07
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Terpin import-export S.p.A.,
Ul. Terza Armata 179, Nova Gorica - dostava, ki ga zastopa odv. Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana, proti dolžniku Atnarco
Peterlin k.d., Ljubljanska cesta 95, Domžale,
Cveto Peterlin, Ljubljanska cesta 95, Domžale, zaradi izterjatve 7.017,18 EUR s pp.,
dne 2. 11. 2007 sklenilo:
dolžniku Cvetu Peterlinu se postavi začasni zastopnik, odvetnik Primož Kovač,
Ljubljanska 80, 1230 Domžale, ki bo v postopku zastopal dolžnika vse dotlej, dokler
ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 2. 11. 2007
I 2522/2006
Os-35656/07
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika KBM d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5/VI, Maribor, proti dolžniku Ladislavu Albinu Hočevarju, Fochova ulica 11,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
v znesku 7.730,36 EUR s pripadki, v skladu
s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom opr. št. I 2522/2006
z dne 17. 12. 2007, za začasnega zastopnika dolžniku postavilo odvetnico Mojco
Veljkovič, Ljubljanska ulica 42, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni
zadevi. Začasna zastopnica bo zastopala
dolžnika v postopku vse do takrat, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 12. 2007

Stran
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Ig 04/00773
Os-33510/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Western Wireless International
d.o.o., Brnčičeva ul. 49, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odv. družba Taljat, Tratnik
in dr. o.p., Miklošičeva 30, Ljubljana, proti
dolžniku Košir Miru, Na Pesek 43, Sodražica, zaradi izterjatve 3.040,97 EUR s pp,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. Ig 04/00773, postavi
odvetnik Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da mu je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 21. 11. 2007
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Začasni skrbnik, odvetnik Uroš Milost,
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice ima vse
dotlej, dokler stranka oziroma skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Ker je začasni zastopnik toženi stranki postavljen po 4. točki drugega odstavka
82. člena ZPP, bo sodišče na oglasni deski
okrajnega sodišča objavilo oglas (prvi odstavek 86. člena ZPP).
Okrajno sodišče v Postojni
dne 14. 6. 2007

P 183/2007
Os-34901/07
Okrajno sodišče v Piranu po okrajnem
sodniku Niku Falknerju, je v pravdni zadevi
tožeče stranke Marina Gorela, Parecag 46,
Sečovlje, ki ga zastopa odv. Bojan Hojnik iz
Portoroža, zoper tožene stranke 1. Lucijo
Gorela Casotti, 2. Marijo Gorela Casotti, 3.
Ondino Gorell (a) Maldotti in 4. Paola Gorela, vsi štirje neznanega prebivališč v Italiji,
zaradi ugotovitve lastninske pravice (pcto.
500 EUR), izven javne glavne obravnave
dne 10. 12. 2007 sklenilo:
toženim strankam se kot začasni zastopnik v pravdni zadevi opr. št. P 183/2007
postavi odvetnik Rajko Trunkl iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal tožene
stranke v postopku vse do takrat, dokler tožene stranke ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 12. 2007

P 46/2007
Os-416/08
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Debevec Rafaele, Trnje 96,
Pivka, zoper tožene stranke Čeligoj Frančiško, rojeno Žele, nazadnje 40 Baldwin
Street Toronto, Ivano Bole, ZDA, Franca
Bitenca, Edenburg, sedaj neznano kje, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto 4.000
EUR), na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena ZPP, izven naroka, dne 6. 9. 2007
sklenilo:
toženim strankam Čelogoj Frančiški, rojeni Žele, nazadnje 40 Baldwin Streeet Toronto,
Ivani Bole, ZDA, Francu Bitencu, Edenburg,
sedaj neznano kje, sodišče postavlja začasnega zastopnika , odvetnika Mirana Škrinjarja, Kazarje 10, 6230 Postojna.
Začasni zastopnik, odvetnik Miran Škrinjar, ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice
ima vse dotlej, dokler stranke oziroma skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil drugega zastopnika (83. člen ZPP).
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti Center za socialno delo Postojna.
Začasni zastopnik je toženim strankam
postavljen po 4. točki drugega odstavka 82.
člena ZPP in se sklep objavi tudi na oglasni
deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 6. 9. 2007

P 34/2007
Os-36300/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi tožeče stranke Milavec Jakoba, Štihova
11, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica
Anita Hiti iz Sežane, zoper toženo stranko
Ostank Johanna, neznanega bivališča, zaradi izpostave z.k. listine in zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem
(pcto 5.726 EUR), na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, izven naroka,
dne 14. 6. 2007 sklenilo:
tožencu Ostank Johannu, neznanega bivališča (Studeno št. 51, Postojna, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Postojni, na
podlagi listine z dne 14. 10. 1875 in 25. 3.
1875), sodišče postavlja začasnega zastopnika, odvetnika Uroša Milosta, Ljubljanska
5a, 6230 Postojna.

P 73/2007
Os-417/08
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi
tožeče stranke Marije Bizjak, Zalog 16, 6230
Postojna, ki jo zastopa odvetnik Iztok Dolinšek iz Postojne, zoper toženo stranko Janeza Marinška, prej Bukovje 17, Postojna,
sedaj neznano kje, zaradi priznanja lastninske pravice (pcto 1.251,88 EUR), na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
izven naroka, dne 8. 11. 2007 sklenilo:
tožencu Janezu Marinšku, prej Bukovje
17, sedaj neznano kje, sodišče postavlja
začasno zastopnico, odvetnico Anito Hiti,
Kraška ulica 6, 6210 Sežana.
Začasna skrbnica, odvetnica Anita Hiti,
ima v tem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonite zastopnice. Te pravice ima vse dotlej, dokler stranka oziroma skrbstveni organ

ne sporoči sodišču ,dna je postavil skrbnika
(83. člen ZPP).
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti Center za socialno delo Postojna.
Začasna zastopnica je toženi stranki postavljena po 4. točki drugega odstavka 82.
člena ZPP in se sklep objavi tudi na oglasni
deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 11. 2007
In 153/2007
Os-1000/08
Okrajno sodišče v Radovljici je po okrajni
sodnici Barbari Gomilar, v izvršilni zadevi
upnice Mestne občine Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana, proti dolžniku Marku Gostiču,
neznanega prebivališča (prej Hudovernikova ul. 8, Ljubljana), zaradi izterjave 884,79
EUR s pripadki, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakon o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom zakona o izvršbi in zavarovanju, dne 10. 1. 2008 dolžniku
Marku Gostiču postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mitjo Severja, Gorenjska
cesta 1, Radovljica.
Začasni zastopnik ima v postopku, v katerem je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni
zastopnik od dneva postavitve in vse do
takrat, dokler tožena stranka (dolžnik) ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne
zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 10. 1. 2008

Oklici dedičem
D 22/2006
Os-36680/07
Pri Okrajnem sodišču v Kranju je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Ani Oman,
hčerki Mihaela, roj. 31. 7. 1932, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, samski,
umrli 25. 11. 2005, nazadnje stanujoči Cesta
Talcev 4, Kranj.
Zapustnica ni napravila oporoke, zato
nastopi zakonito dedovanje. K dedovanju so
poklicani njena sestra, brata in nečaki – potomci že umrlih sester in bratov. Sodišču
ni znano bivališče zapustničine nečakinje
Margarete Perčun, roj. 19. 4. 1953.
Na podlagi določbe 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva Margareto Perčun oziroma njene naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko o0bravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2163/2007
Rg-28207/07
Družba Žečiri in partnerji, gostinsko
turistično podjetje, d.n.o., Škofja Loka,
s sedežem Frankovo naselje 147, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/06067/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačilu morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Zečiri Hazir, Frankovo naselje 46, Škofja Loka,
Zećiri Nazmi, Možjanca 7, Preddvor, Zećiri
Selam, Ulica Rudija Papeža 30, Kranj in
Zećiri Zećir, Puštal 33A, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika 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 10. 10. 2007
Srg 2717/2007
Rg-2092/08
Družba Studio M, produkcija, storitve,
trgovina, inženiring, d.o.o. Kranj, Bobovek 12, s sedežem Bobovek 12, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/01177/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Malec Jožica, Trojarjeva ulica 22, Kranj.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 1. 2008

panje d.o.o., Cesta XIII/1, Ljubljana, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
I–Polica zavarovalno zastopanje
d.o.o., Cesta XIII/1, Ljubljana, matična
številka 2133920, reg. št. vl. 1/42739/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 19. 11. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenik družbe je A-S-Intr storitve in
drugo d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, matična št. 1555073, 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 18. 1. 2008

Srg 99/2008
Rg-2093/08
Družba Zaključna gradbena dela in
montaža Pivać in Zgonec d.n.o., s sedežem Ulica Staneta Bokala 11, Jesenice,
vpisna na reg. vl. št. 1/07805/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Pivać Denis, Cesta Viktorja Svetina 8 B, Koroška Bela, Jesenice in Zgonec Gaber, Ulica
Staneta Bokala 11, Jesenice.
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 31. 1. 2008

Srg 235/2008
Rg-1864/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Grenat, svetovanje
in trgovina, d.o.o. Medvedova 25, Kamnik, ki
jo zastopa notarka Intihar Draga, Cesta 4.
maja 16 iz Cerknice, objavlja sklep:
družba Grenat, svetovanje in trgovina,
d.o.o. Medvedova 25, Kamnik, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ponikvar Jernej, Hruškarje 4, Cerknica, 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 21. 1. 2008

Srg 14365/2007
Rg-1245/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenika za prenehanje družbe I–Polica zavarovalno zasto-

Srg 16026/2007
Rg-1867/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbenikov za prenehanje družbe Podgora - Šalehar in sinovi trgo-

vina, proizvodnja, storitve k.d., Cesta Andreja
Bitenca 22a, Ljubljana - Šentvid, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
Podgora - Šalehar in sinovi trgovina,
proizvodnja, storitve k.d., Cesta Andreja
Bitenca 22a, Ljubljana - Šentvid, matična
številka 5859611, reg. št. vl. 1/26317/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 10. 12. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbeniki družbe so Matija Šalehar, Šalehar Matevž in Šalehar Rihtar Miha, vsi
Cesta Andreja Bitenca 22, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na zgoraj navedene družbenike, na vsakega do 1/3.
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 deva 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 22. 1. 2008
Srg 00393/2008
Rg-1994/08
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ergomade
trgovina d.o.o., Dravska ulica 10, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Ergomade trgovina d.o.o.,
Dravska ulica 10, Ljubljana, reg. št. vl.
1/40191/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 8. 10. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Haarup Nina, Ahavevej 20,
Silkeborg, Danska, Haarup Rene, Gannel
Kongevej 136, Frideriksberg c, Danska in Haarup Tonny, Kragelundsvinget 10, Silkeborg,
Danska, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 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 25. 1. 2008
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Aljančič Žiga, Spodnje Pirniče 024G,
Medvode, potni list, št. P00245723, izdala
UE Ljubljana. gnb-286270
Božiček Marko, Seča 080, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00904073, izdala
UE Piran. gnl-286110
Brinovec Franc, Kvedrova ulica 002,
Senovo, potni list, št. P00207405, izdala
UE Krško. gnb-286420
Brinovec Jožefa, Kvedrova ulica 002,
Senovo, potni list, št. P00207404, izdala
UE Krško. gnc-286419
Cvirn Anča, Podgorje 083A, Kamnik,
potni list, št. P00051919, izdala UE Kamnik.
gne-286267
Čebulj Maja, Selo pri Vodicah 033,
Vodice, potni list, št. PB0012634, izdala UE
Ljubljana. gnf-286416
Čekić Irina, Frankovo naselje 067, Škofja
Loka, potni list, št. PB0069805, izdala UE
Škofja Loka. gnk-286411
Drvar Ivan, Knafelčeva ulica 024,
Maribor, potni list, št. P01136819, izdala UE
Maribor. gnd-286268
Fux Alenkastanislava, Hrvatski trg 002,
Ljubljana, potni list, št. P01104489, izdala
UE Ljubljana. gnm-286109
Gubanec Tomislav, Cesta 5. maja 003C,
Logatec, potni list, št. P00314205, izdala UE
Ljubljana. gnt-286102
Harbaš Admir, Bazoviška ulica 011, Koper
– Capodistria, potni list, št. P01083829,
izdala UE Koper. gnn-286108
Jarh Avšič Vera, Draga 040, Ljubljana,
potni list, št. P00898916, izdala UE
Ljubljana. gnc-286269
Kastelic Dejan, Bogneča vas 007,
Trebelno, potni list, št. P01142739, izdala
UE Trebnje. gng-286265
Longar Ana, Dolenja Nemška vas 067,
Trebnje, potni list, št. P00300725, izdala UE
Trebnje. gnj-286112
Longar Ivan, Dolenja Nemška vas 067,
Trebnje, potni list, št. P00300726, izdala UE
Trebnje. gni-286113
Marković
Nataša,
Ciril-Metodova
ulica 018, Maribor, potni list, št. P00967804,
izdala UE Maribor. gnd-286418
Meško Barbara, Sneberska cesta 013 R,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00556312,
izdala UE Ljubljana. gne-286117
Nemgar
Mojca,
Ulica
bratov
Zakrajšek 006, Škofljica, potni list, št.
P00363849, izdala UE Piran. gnh-286414
Omić Anela, Stantetova ulica 026,
Velenje, potni list, št. P00519345, izdala UE
Velenje. gni-286263
Pajnkihar Grega, Kurirska pot 001,
Spodnji Duplek, potni list, št. DB0000599,
izdalo MZZ. gnp-286106
Pančur Matej, Iška vas 071, Ig, potni
list, št. P01088307, izdala UE Ljubljana.
gnz-286421

Perkič Silvija, Kosovelova ulica 023,
Ljubljana, potni list, št. PB0001266, izdala
UE Ljubljana. gng-286115
Perovič Mirjam, Pod gradom 004, Tolmin,
potni list, št. P00602483, izdala UE Tolmin.
gng-286415
Plejnšek Dajana, Sečovlje 125, Sečovlje
– Sicciole, potni list, št. P01083543, izdala
UE Piran. gnk-286111
Razpotnik Šest Marko, Matjaževa
ulica 001, Ljubljana, potni list, št. P00843732,
izdalo MNZ. gnh-286264
Sešlar Matjaž, Obrezija 019, Izlake, potni
list, št. P00227110, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnf-286266
Šarkan Nada, Kardeljev trg 009, Velenje,
potni list, št. P00791464, izdala UE Velenje.
gnq-286105
Šilar Alenka, Godešič 066, Škofja Loka,
potni list, št. P00068348, izdala UE Škofja
Loka. gnl-286410
Škec Sanja, Ulica Ivana Suliča 014A,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. PB0023563,
izdala UE Nova Gorica. gne-286417
Špacapan Patricija, Stritarjeva ulica 002,
Dornberk, potni list, št. P00343642, izdala
UE Nova Gorica. gnj-286412
Špegar Renato, Brilejeva ulica 019,
Ljubljana, potni list, št. P00996421, izdala
UE Maribor. gnf-286116
Šter Nadya, Cesta Dolomitskega
odreda 080, Ljubljana, potni list, št.
P00492584,
izdala
UE
Ljubljana.
gny-286422
Štuflek Tomo, Pod gradom 027, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00038583, izdala
UE Vrhnika. gnj-286262
Turnšek Maja, Hajdoše 029C, Hajdina,
potni list, št. P00820488, izdala UE Ptuj.
gnz-286271
Uršič Borut, Barjanska cesta 005,
Ljubljana, potni list, št. P01154219, izdala
UE Ljubljana. gno-286107
Valjavec Borut, Cesta revolucije 011,
Jesenice, potni list, št. P00920966, izdala
UE Jesenice. gnr-286104
Visočnik Vlasta, Čečovje 027, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00823563, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnh-286114
Vukalić Edis, potni list, št. P00598202,
izdala UE Ljubljana. gni-286413
Zver Tomaž, Gregorčičeva ulica 043,
Idrija, potni list, št. P01089430, izdala UE
Idrija. gns-286103

Osebne izkaznice preklicujejo
Ahlin Martin, Merčnikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000854947.
gnr-286229
Antolić Anita, Dom in vrt 010, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
002024188.
gnt-286052
Ažman Ana, Vrhovci, cesta I 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000468386.
gnh-286214

Babić Željko, Jelendol 003, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000256483. gnv-286300
Bajt Terezija, Ulica Rakovške čete 003,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000527699.
gnj-286287
Bele Petra, Pot na polje 022, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
002162061.
gnb-286020
Benko Staška, Juršinci 014, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001098973. gnf-286291
Bevec Katarina, Podturn pri Dolenjskih
Toplicah 064, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001305604. gno-286232
Bezak Anka, Smrjene 111, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000298427.
gnl-286210
Biček Nejc, Cesta talcev 008 C,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 002064743.
gnz-286296
Bincl Darinka, Celestinova ulica 24,
Celje, osebno izkaznico, št. 000829011.
gns-286403
Bregar Mojca, Starovaška cesta 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002120431.
gno-286182
Brkljačič Josip, Koroška cesta 020,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000555974.
gns-286203
Deržič Tadej, Bohoričeva ulica 013,
Krško, osebno izkaznico, št. 002213905.
gng-286240
Dragar Janez, Mala Kostrevnica 044,
Litija, osebno izkaznico, št. 001325204.
gnu-286226
Džombić
Jasmin,
Ulica
Alojza
Rabiča 017, Mojstrana, osebno izkaznico,
št. 001196304. gny-286297
Đogić Sabina, Steletova cesta 025,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000840736.
gny-286047
Ereiz Marina, Kolodvorska ulica 004,
Divača, osebno izkaznico, št. 002094814.
gng-286015
Femec Marija, Grbinska cesta 001,
Litija, osebno izkaznico, št. 001568849.
gnq-286230
Ferjančič Vlasta, Platiševa ulica 027,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000679668.
gnt-286302
Gazvoda Alojzij, Šentjošt 008, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000946603.
gnl-286235
Golež Rok, Dramlje 027, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 002232719. gnr-286304
Grešovnik Gordana, Novo Polje, cesta
IX 009, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000279453. gnk-286236
Horvat Janez, Gradišče 020 A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000368487. gni-286288
Horvat Terezija, Murska ulica 024,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001910352.
gnz-286246
Hribar Franc, Moškričeva ulica 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930583.
gnp-286231
Hudopisk Neda, Preški Vrh 018, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001063758. gnq-286030
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Jamšek Jana, Ziherlova ulica 043,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410559.
gnn-286183
Janžekovič Nina, Stojnci 125, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001672272.
gnh-286289
Japić Asim, Sora 011, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001853479. gnz-286321
Jarkovič Tanja, Brod v Podbočju 018 A,
Krško, osebno izkaznico, št. 000019016.
gnk-286311
Jelen Stanislava, Škale 014 A,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000921643.
gnh-286089
Jerič Miklič Tamara, Sadinja vas pri
Dvoru 039, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001791493. gnd-286243
Jezeršek Ana, Štepanjsko nabrežje 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001771158.
gnm-286184
Jezeršek
Barbara,
Štepanjsko
nabrežje 010, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001751631. gnk-286186
Jezeršek Jaša, Štepanjsko nabrežje 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002006070.
gnj-286187
Ježovnik Ferdinand, Teharje 068,
Celje, osebno izkaznico, št. 000312009.
gnk-286161
Jurca Manca, Vrtnarska pot 007,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001988257.
gny-286197
Jurečko Jožef, Ptujska cesta 089,
Rače, osebno izkaznico, št. 001975913.
gnw-286324
Kaplar Ana, Bašelj 025 D, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001616354. gny-286222
Klemenčič Damjan, Sebenje 012,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001895942.
gnt-286027
Kobal Lara, Pot Elvire Vatovec 003,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000851481. gnq-286205
Kočevar Blaž, Ulica Moša Pijade 006,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 002004137.
gnx-286298
Kodela Hana Rika, Sremiška cesta 009,
Krško, osebno izkaznico, št. 002213936.
gnl-286310
Kojc Petra, Sestrže 036, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002200441. gng-286290
Kokalj Polonca, Cesta brigad 055, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001569316.
gnm-286234
Konda Jožica, Anzlova gora 010,
Semič, osebno izkaznico, št. 000974986.
gnw-286299
Kopše Ana, Padežnikova ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002090548.
gnt-286202
Korošec Janez, Nanoška ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427124.
gni-286213
Kosernik Marija, Ceste 065, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
000705716.
gnp-286306
Kovačič Andrej, Drama 014, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000339683.
gnm-286309
Kovačič Marko, Ponikve 035, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000669927.
gne-286167
Kovačič Simona, Ljubljanska cesta 093,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000770688.
gnx-286248
Krištof Frančiška, Prušnikova ulica 064,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000031298.
gnc-286194

Novak Igor, Malo Trebeljevo 001 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001238179.
gnh-286189
Novak Ivan, Pečnik 003, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000584750. gnw-286199
Novoselnik
Klavdija,
Pako
033,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000222838.
gnx-286073
Ograjenšek Alojzija Frančiška, Cesta
bratov Mravljakov 001, Velenje, osebno
izkaznico, št. 002068902. gnu-286051
Olić Marija, Racovnik 051, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000894136.
gnb-286295
Pahor Rudolf, Miren 234 A, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001150709.
gnb-286195
Pavlin Igor, Ulica bratov Babnik 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001831416.
gnn-286233
Perkič Franc, Kosovelova ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001117520.
gnf-286191
Perkič Silvija, Kosovelova ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001117519.
gne-286192
Perne Anton, Mlaka 023 A, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000036530.
gnn-286033
Plešec Jernej, Sora 035 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001452601.
gnb-286320
Podbršček Tolja, Paljevo 004, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 002062556.
gno-286307
Podgornik Dean, Žnidarčičeva ulica 034,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000569021. gns-286028
Poglajen
Slavko,
Cankarjeva
ulica 033, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001544618. gnj-286237
Pohlen Nadja, Kolomban 051 A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000998223. gnx-286023
Poldrugač
Biserka,
Partizanska
cesta 006, Maribor, osebno izkaznico, št.
001837521. gnr-286204
Poljanšek Janja, Mokraška vas 038,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001989761.
gnx-286198
Prezelj Tomaž, Zadnikarjeva ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000189051.
gnd-286193
Ravnikar Tomaž, Linhartova ulica 002,
Celje, osebno izkaznico, št. 001386022.
gnl-286160
Remec Miha, Pod jelšami 034,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000280042.
gnq-286180
Rode Marko, Stara Vrhnika 060,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001521024.
gnd-286293
Rojc Barbara, Hudo, Kovaška cesta 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001728403.
gnt-286402
Rozman Marija, Ulica Janka Puclja 009,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001330310.
gnz-286221
Sedej Dolničar Žan, Cesta 24. junija 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002155195.
gnf-286316
Sedej Mateja, Cesta 24. junija 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001832140.
gng-286315
Selan Aleš, Podpeška cesta 391,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000632076.
gni-286313
Seuček Nastija, Kočevska cesta 020,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002129580.
gnz-286196

Kvartuh France, Bezenškova ulica 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000526346.
gni-286238
Lach Jožef, Sladkogorska cesta 036,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 001835462.
gnk-286361
Lalić Goran, Potok 012, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001433015.
gnm-286334
Laznik Vladimir, Podsmreka 036 A,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000913895.
gnb-286245
Lebar
Bajec
Maja,
Gimnazijska
cesta 009, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
000881905. gnr-286054
Levstik Debora, Zgornje Škofije 054 B,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001935235. gnu-286026
Malin Anton, Straža pri Moravčah 002,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000513802.
gny-286247
Markočič Muženič Danjela, Tomažiči 038,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001874414. gnw-286024
Mastnak Eva, Ob Koprivnici 011,
Celje, osebno izkaznico, št. 001768345.
gnh-286164
Mastnak
Ivana,
Šentjanž
nad
Štorami 041, Celje, osebno izkaznico, št.
000744293. gnm-286159
Matičić Korošec Natalija, Kranjčeva
ulica 074, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. 000308749. gnf-286016
Mavec Ciril, Matena 035, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000653875.
gnt-286227
Meško Barbara, Sneberska cesta 013 R,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001959034.
gnp-286181
Mihalič Alojz, Trebinjska ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000589564.
gnb-286220
Miklič
Eva,
Sadinja
vas
pri
Dvoru 039, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001994881. gnf-286241
Mižigoj
Dušan,
Cesta
bratov
Cerjakov 057, Brežice, osebno izkaznico,
št. 001676361. gnv-286250
Mošmondor Marijan, Cesta bratov
Mravljakov 003, Velenje, osebno izkaznico,
št. 001133284. gni-286088
Mrak Jakob Franc, Triglavska cesta 025,
Bled, osebno izkaznico, št. 001138836.
gne-286217
Muhič Karolina, Tržaška ulica 011,
Celje, osebno izkaznico, št. 000035598.
gni-286163
Murgelj
Mateja,
Ulica
Slavka
Gruma 016, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 000809712. gnx-286048
Muženič Jernej, Tomažiči 038, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001713820. gnv-286025
Muženič Meta, Tomažiči 038, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001874411. gnz-286021
Nabergoj
Tjaša,
Ulica
Nade
Žagarjeve 013, Koper – Capodistria, osebno
izkaznico, št. 000777024. gno-286207
Navotnik Peter, Javornik 029, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001808643.
gnp-286031
Nemanič Nina, Škrjančevo 013 A,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000291185.
gnw-286249
Nikčević Novica, Pod Taborom 011,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000010604.
gnd-286343
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Slak Alenka, Cesta 24. junija 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000372049.
gnv-286225
Smolnikar Janez, Tunjiška Mlaka 006 A,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001810907.
gnm-286034
Stebernak Petra, Videm 022, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
002192386. gnu-286251
Stritar Andrej, Petkova ulica 060,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000525213.
gng-286190
Strmčnik Bojan, Prešernova cesta 009 B,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000696792.
gne-286242
Strunčnik Urbanč Alja, Bognarjeva
pot 062, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001152850. gnc-286319
Šestina Marija, Kebetova ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000026316.
gng-286215
Šeško Natalija, Novi trg 003, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001846134.
gnj-286162
Šparovec Darjan, Pristavška cesta 027,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001635683.
gnc-286019
Štrukelj Vitomira, Bate 072, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001920808.
gnc-286244
Šubic Žiga, Gimnazijska cesta 017,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 002273008.
gns-286053
Šuligoj Marijo, Vezna pot 004, Solkan,
osebno
izkaznico,
št.
000493248.
gnn-286308
Taći Merima, Pipanova cesta 078,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 002050211.
gnw-286224
Testen Rado, Plavje 088 A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000720613. gnn-286208
Tishler Borut, Letoviška pot 006,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001960261. gnu-286301
Trdan Pavle, Gospodinjska ulica 026,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194226.
gnx-286223
Trošt Dolores, Pot v Žapuže 016,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000200922.
gnr-286029
Trunkl Viktor, Sveti Jernej 042, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001133975.
gnv-286050
Uratarič Marija, Na Pristavi 007,
Laško, osebno izkaznico, št. 000725515.
gnj-286312
Urbanč Pija, Bognarjeva pot 062,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002120891.
gne-286317
Urbanč Tilen, Bognarjeva pot 062,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001635050.
gnd-286318
Urbanija Marija, Kresniški Vrh 034,
Litija, osebno izkaznico, št. 000529027.
gns-286228
Večerič
Ernest,
Jablovec
023 B, Ptuj, osebno izkaznico, št.
002046015. gnq-286305
Vnuk Andrej, Jevšnikova ulica 001,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 002033773.
gnu-286201
Vouk Kristjan, Kreplje 016, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002014835.
gnh-286014
Vrešak Mateja, Plat 013, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001994195.
gne-286292
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Zagorščak Ivo, Spodnja Draga 041,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001371444.
gng-286165
Zalokar Sambrailo Zoja, Langusova
ulica 056, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000342952. gnf-286216
Zorko Mojca, Marjeta na Dravskem
polju 012, Maribor, osebno izkaznico, št.
001199031. gnc-286219
Zver Tomaž, Dajnkova ulica 054,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001920238.
gnd-286218
Žepič Mojca, Retnje 045, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000629485. gnd-286018
Žnidarič Uršič Mateja, Barjanska
cesta 005, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001848047. gni-286188

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Abram Jadranka, Ulica Tolminskih
Puntarjev 010, Nova Gorica, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001754580,
izdala UE Nova Gorica. gnk-286086
Aleksić Radosav, Snebersko nabrežje 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000731357, reg. št. 76158, izdala UE
Ljubljana. gnk-286386
Aletić Emil, Kajuhova cesta 019,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003050050, izdala UE Velenje.
gno-286057
Avsec Jelka, Kresniške poljane 059,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001942361, reg. št. 8010, izdala UE Litija.
gnm-286084
Ber Breda, Podvinci 4 B, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 572926, izdala
UE Ptuj. gnp-286081
Bezak Anka, Smrjene 111, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001371055, reg. št. 37533, izdala UE
Ljubljana. gnr-286379
Brinc Toni, Griblje 55, Gradac, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8418, izdala
UE Črnomelj. gnl-286035
Ciber Marija, Matena 021, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001525711, reg. št. 181320, izdala UE
Ljubljana. gne-286367
Cipar Dario, Miloševa ulica 002, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 003143457, izdala UE Nova
Gorica. gnl-286085
Čakarmiš Dušanka, Goriška cesta 41 A,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 2056473, izdala UE Ajdovščina.
gnf-286341
Čargo Slavko, Zvonarska ulica 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001919316, reg. št. 80684, izdala UE
Ljubljana. gnx-286373
Dokl Saša, Sončna ulica 005, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 003209602, izdala UE
Slovenska Bistrica. gni-286338
Dover Nataša, Koroška cesta 065,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001277278, reg. št. 116115, izdala UE
Maribor. gnm-286359
Družinec Pilko Vesna, Ulica Heroja
Staneta 7, Žalec, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, A do 50 km/h, št. S 1758126, izdala
UE Žalec. gno-286332
Erznožnik
Leopold,
Dobračevska
ulica 084, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. A, B,

F, G, H, št. S 003065504, izdala UE Škofja
Loka. gnj-286087
Ferjančič Vlasta, Platiševa ulica 027,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001806016, izdala UE Idrija. gns-286303
Firm Edi, Maistrova ulica 014, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000371413, reg. št. 30226, izdala UE
Maribor. gnl-286060
Gabrovec Željko, Gmajna 044 B, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001348920, izdala UE Slovenj Gradec.
gnf-286066
Gale Bojan, Breg pri Dobu 002,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003132186, izdala UE Grosuplje.
gnc-286169
Gartner Darja, Bolkova ulica 064,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001591408, reg. št. 38180, izdala
UE Domžale. gnp-286156
Glušič Marjana, Jezdarska ulica 001,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001379291, reg. št. 117950, izdala UE
Maribor. gnj-286062
Godec Stanislav, Šuštarjeva kolonija 27,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, št.
VI 1915, izdala UE Trbovlje. gnx-286148
Grešovnik Gordana, Novo polje, cesta
IX 009, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002091075, reg. št. 197985,
izdala UE Ljubljana. gno-286382
Grošelj Lija, Pot za Bistrico 050,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002058875, izdala UE Domžale.
gnu-286351
Hönigsman
Črnko
Aleksandra,
Vidonci 046, Grad, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001665546, izdala UE
Maribor. gnh-286339
Hrustanović Ramajana, Cesta k Dravi
006 B, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003004481 – dvojnik, reg.
št. 108946, izdala UE Maribor. gnu-286355
Jakovljević
Nevenka,
Kolonija
1. maja 022, Trbovlje, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001935739, izdala UE
Trbovlje. gnz-286146
Jelenko Mateja, Cesta v Skoke 014,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– voznik začetnik, št. S 002216009, reg. št.
131991, izdala UE Maribor. gnn-286358
Jovičković Slaviša, Vojkova cesta 007,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001924542, reg. št. 33869, izdala UE
Velenje. gnz-286371
Jurman Neža, Pod hruško 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003139527, reg. št. 268733, izdala UE
Ljubljana. gni-286363
Kancler
simona,
Cirkovce
60/b,
Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2063618, izdala UE Ptuj. gnu-286126
Karlovčec
Franjo,
Ulica
Jana
Baukarta 019, Ljutomer, vozniško dovoljenje,
kat. B, C, G, H, št. S 001857610, izdala UE
Ljutomer. gnj-286337
Kerin Andrej, Kolodvorska ulica 020 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 003190225, reg. št.
258500, izdala UE Ljubljana. gnm-286384
Klemenc Aleksandra, Betnavska cesta
085 A, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000715866, reg. št. 87942, izdala
UE Maribor. gns-286353
Klemenčič Janja, Gmajnica 026,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001406192, reg. št. 22211, izdala UE
Kamnik. gnj-286362
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Knez Albin, Mihov Štradon 021, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G, H, št.
S 001827273, reg. št. 112445, izdala UE
Ljubljana. gny-286372
Knific Andreja, Šarhova ulica 028,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 002113210, reg. št.
179106, izdala UE Ljubljana. gnc-286369
Kobal Lara, Pot Elvire Vatovec 003,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 002122562, izdala UE
Koper. gnj-286212
Kociper Jure, Tržaška cesta 090 I,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003130785, reg. št. 9683, izdala UE
Logatec. gnb-286145
Kocjančič Danijela, Dolani 012, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001477248, izdala UE Koper.
gnp-286206
Kočevar Blaž, Cesta 27 aprila 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13712, izdala UE Črnomelj.
gnh-286039
Kodrič Milena, Mariborska cesta 051,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000878424, reg. št. 73494, izdala UE
Maribor. gnr-286354
Korošec Tomaž, Za gradom 025,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001291264, reg. št. 102029, izdala UE
Maribor. gnt-286352
Kovačič Boris, Brezje 012, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001182455, izdala UE Novo mesto.
gnn-286333
Kovačič Marko, Ponikve 35, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1415188, reg. št. 23184, izdala UE
Grosuplje. gnw-286174
Krajnc Peter, Cesta borcev 003 A,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001973532, izdala UE Domžale.
gnu-286151
Kvartuh France, Bezenškova ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A do 50 km/h, št. S 001778729, reg. št.
2740, izdala UE Ljubljana. gnl-286385
Lach Jožef, Sladkogorska cesta 036,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 002000461, izdala UE
Pesnica. gnl-286360
Lekše Boštjan, Groblje pri Prekopi 13,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001733560, reg. št. 32639, izdala UE
Novo mesto. gnw-286424
Leskovar Matjaž, Kotnikova ulica 006 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001990653, reg. št. 189902, izdala
UE Ljubljana. gnw-286374
Leskovar Nevenka, Kotnikova ulica
006 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001863759, reg. št. 193666,
izdala UE Ljubljana. gnv-286375
Likovič Petra, Beblerjev trg 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001610616, reg. št. 253495, izdala UE
Ljubljana. gnu-286376
Lovrec Franc, Šnoflova ulica 005,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000608325, reg. št. 22765, izdala
UE Maribor. gnh-286064
Makovec Željko, Murski Petrovci 030,
Tišina, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 001898027, izdala UE Murska Sobota.
gng-286340
Malavašič Jana, Raskovec 11, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1913376, reg. št. 4985, izdala UE Vrhnika.
gny-286072

Rajh Branko, Banovci 006, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 001606394, izdala UE Ljutomer.
gnk-286336
Ravnikar
Sabina,
Gorjuša
030,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003230907, izdala UE Domžale.
gns-286153
Rode Marko, Stara Vrhnika 60, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 178531, reg. št. 898, izdala UE Vrhnika.
gnc-286294
Roškar Simona, Prušnikova ulica 006,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A do 50 km/h, št. S 002046670, reg. št.
1038686, izdala UE Maribor. gni-286063
Rožič Kaja, Tesovnikova ulica 023 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003159062, reg. št. 285972, izdala UE
Ljubljana. gnh-286364
Selan Aleš, Podpeška cesta 391,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, BE, C, CE, F, G, H, št. S 001793418, reg.
št. 17460, izdala UE Ljubljana. gnh-286314
Slak Alenka, Cesta 24. junija 033,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000145307, izdala UE Ljubljana.
gnp-286381
Sluga Nina, Trajanova ulica 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3063915, izdala UE Ptuj. gnw-286349
Sobočan Andrej, Industrijska ulica 025,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, G, H, št. S 003100542, izdala UE Murska
Sobota. gnv-286075
Sonc Alojz, Kresniške poljane 059,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001942067, izdala UE Litija. gno-286082
Stojan Sergej, Pod gradom 3, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 3084104, reg. št. 7797, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnt-286077
Stritar Andrej, Petkova ulica 060,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001822262, reg. št. 71013, izdala
UE Ljubljana. gnt-286377
Strmčnik Bojan, Prešernova cesta 009 B,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001480096, reg. št. 50, izdala UE Velenje.
gnr-286329
Strunčnik Urbanč Alja, Bognarjeva
pot 062, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, A do 50 km/h, št. S 002088732,
reg. št. 177606, izdala UE Ljubljana.
gnx-286323
Subotić Stanko, Ulica Vena Pilona 010,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. A, B, BE, C, CE, G, H, št. SI 000039579,
izdala UE Koper. gnm-286209
Škibin Darko, Lipica 021 B, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001697277, izdala UE Sežana.
gnn-286058
Škufca Miha, Gabrščkova ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
– 00102, št. S 003192429, reg. št. 218942,
izdala UE Ljubljana. gng-286365
Šmigoc Janez, Spuhlja 79 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
D1, D, F, G, H, št. S 1207045, izdala UE
Ptuj. gnx-286348
Šorn Božena, Selo pri Žirovnici 012 F,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000301811, izdala UE Jesenice.
gne-286067
Šorn Franci, Selo pri Žirovnici 012 F,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001175887, izdala UE Jesenice.
gnd-286068

Masle Radovan, Ulica Juša Kozaka 013,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 619945, izdala UE Grosuplje.
gnc-286173
Mavec Ciril, Matena 035, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, F,
G, H, št. S 001863964, izdala UE Ljubljana.
gnq-286380
Mekiš Viljem, Grad 172 D, Grad, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št. S 001838594,
izdala UE Murska Sobota. gnw-286074
Mesner Nina, Viška cesta 043, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001360263, reg. št. 12705, izdala UE
Pesnica. gns-286378
Miklič Maja, Velika Preska 9, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 3086234,
reg. št. 15642, izdala UE Litija. gnu-286101
Mraz Anton, Spodnja Kostrivnica 10,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. A, G, H, št.
S 1592469, reg. št. 1210, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnp-286331
Navotnik Peter, Javornik 029, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003034099, izdala UE Ravne na
Koroškem. gno-286032
Novak Stanislav, Kremen 48, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
9286, izdala UE Krško. gnv-286100
Nuhanović Emir, Cesta Revolucije 005,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001508945, izdala UE Jesenice.
gnb-286070
Obu Andreja, Rifengozd 014, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001317403, izdala UE Laško. gnb-286345
Osojnik Brigitte, Cesta k Dravi 6/c, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1909321, reg. št. 87689, izdala
UE Maribor. gnx-286423
Pavlin Igor, Ulica bratov Babnik 016,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H –
vozi z očali, št. S 002116328, reg. št. 270548,
izdala UE Ljubljana. gnn-286383
Pirnat Valentin, Brodarjev trg 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001825052, reg. št. 161050, izdala UE
Ljubljana. gnb-286370
Platovšek Pavel, Zadobrova 124 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003239164, reg. št. 292654, izdala UE
Ljubljana. gnf-286366
Plestenjak Jan, Strunjan 119, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 65137, reg. št. 14792, izdala UE Piran.
gnu-286401
Plešec Jernej, Sora 035 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A do 50
km/h, št. S 001759627, reg. št. 258647,
izdala UE Ljubljana. gny-286322
Poljanšek Janja, Mokraška vas 038,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003167607, izdala UE Idrija. gnv-286200
Popič Marjan, Sele 015, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001645525, izdala UE Slovenj Gradec.
gnw-286149
Potočnik Vladimir, Goriče 070, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H,
št. S 002060146, reg. št. 59350, izdala UE
Kranj. gny-286347
Predovnik
Bojan,
Braslovče
39,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 179107, izdala UE
Žalec. gnc-286144
Rajčević Marko, Leskovec 11, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 3089748, izdala UE Maribor. gns-286328
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Šorn Maja, Selo pri Žirovnici 012 F,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001509092, izdala UE Jesenice.
gnc-286069
Testen Rado, Plavje 088 A, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000176447, izdala UE Koper.
gnk-286211
Trdan Lavrenčič Marija, Mladinska
ulica 042, Izola – Isola, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000021081, izdala UE
Izola. gne-286342
Trošt Dolores, Pot v Žapuže 16,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 1843624, reg. št. 1037, izdala UE
Ajdovščina. gng-286065
Turnšek Slavica, Vodule 053, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001248406, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnt-286327
Turšič Marko, Smledniška cesta 083,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002171424, reg. št. 54944, izdala UE
Kranj. gnz-286346
Ulbl Marjan, Smetanova ulica 080,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001861795, reg. št. 66665,
izdala UE Maribor. gnp-286356
Ule Katja, Fram 227 A, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001569766,
reg. št. 121502, izdala UE Maribor.
gno-286357
Umbreht Vesna, Žanova ulica 024,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000808286, reg. št. 11924, izdala UE
Kranj. gnr-286079
Uršič Borut, Križ 205, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003181412,
izdala UE Sežana. gnw-286099
Virag Sonja, Bratonci 039, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000936817, izdala UE Murska Sobota.
gnu-286076
Visočnik Vlasta, Čečovje 027, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 002024854, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnv-286325
Vuzem Klemen, Hrastovec 1 B, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3058976, izdala UE Ptuj. gnv-286350
Zafran Denis, Ulica 27. decembra 2,
Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
G, H, št. S 002215858, reg. št. 134518,
izdala UE Ruše. gno-286157
Zagorščak Ivo, Spodnja Draga 041,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000619982, izdala UE Grosuplje.
gnb-286170
Zajc Mirko, CMD 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2129883, izdala
UE Ptuj. gny-286272
Zorko
Dušan,
Cesta
na
Žanej 001, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. SI 000104285, izdala UE Koper.
gny-286022
Zornada Gaja, Gregorčičeva ulica 019,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H – vozi z očali, št. S 001564851, reg. št.
247760, izdala UE Ljubljana. gnd-286368

Zavarovalne police preklicujejo
Termomax d.o.o., Gradnikove brigade 6,
5000 Nova Gorica, polico življenjskega zavarovanja, številka 50500012477. Ob-2219/08
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Brazar Velimir, Lokve 37, Črnomelj,
spričevalo 5. razreda OŠ Milke Šobar Nataše
Črnomelj, izdano leta 1997. gng-286040
Brezić Barbara, Ciril Metodova 19, Murska
Sobota, zaključno spričevalo Gimnazije
Murska Sobota, izdano 24. 6. 1992.
gnw-286274
Bušelič Matjaž, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, spričevalo o končani OŠ Matija Čopa
v Kranju, izdano leta 1991. gnm-286409
Ciber Sara, Kopališka ulica 3 b, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnq-286330
Cizerl Mojca, Vinarje 82, Maribor, indeks,
št. 11090010655, izdala Višja gostinska šola
Maribor. m-94
Cotič Nina, Miren 13/a, Miren, spričevalo
3. letnika Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
– smer predšolska vzgoja. gnl-286010
Časar Jasmina, Ul. Prekomorskih
brigad 1, Izola – Isola, spričevalo od 1. do
3. letnika Srednje zdravstvene šole Piran,
izdano leta 1991, 1992 in 1993, izdano na
ime Orbanič Jasmina. gnc-286394
Daić Jure, Plečnikova 1, Maribor,
diplomo Fakultete za gradbeništvo Maribor,
št. G-0478. m-82
Đerić Slobodan, Bilje 191, Renče,
spričevalo o končani OŠ Frana Erjavca.
gnj-286012
Fržović Patricija, Kotnikova 22, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2007. gnt-286252
Gobec Simon, Vršiška 22/a, Kranjska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Jesenice – poslovni tehnik, izdano leta
1999. gny-286097
Himelrajh Milena, Kapelska cesta 21,
Radenci, zaključno spričevalo SPTŠ Murska
Sobota, izdan na ime Lončar Milena.
gny-286122
Hintereger Marijan, Krčevinska ul. 53,
Maribor, spričevalo od 1. do 3. letnika ter
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
v Mariboru, izdani leta 1976, 1977 in 1978.
m-84
Horvat Zdenka, Ulica Moša Pijade 11,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Maribor –
gradbeni tehnik, izdano leta 1976. m-91
Ivančič
Petra,
Kolodvorska
ulica 6, Ribnica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za farmacijo in zdravstvo
v Ljubljani. gnd-286043
Jemc Maja, Podstarža 1, Bled, indeks,
št. 18990131, izdala FF v Ljubljani.
gnx-286098
Jerenec Marija, Popovci 6/a, Ptujska
Gora, spričevalo o končani OŠ Videm pri
Ptuju. gnz-286121
Kelhar Kristina, Cesta 5. maja 9, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
ekonomske in geodetske šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnn-286408
Kolarič Milan, Zg. Hajdina 81/b, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor – gradbeni tehnik,
izdano leta 1997. m-90
Kotnik Saša, Ul. Staneta Severja 2,
Maribor, spričevalo poklicne mature Srednje
zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru,
izdano leta 2002. m-89
Kovačević Šimo, Rijeka, Hrvaška,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole

Domžale – smer ključavničar, izdano leta
1982. gns-286128
Krzyk Zdenka, Ljubljanska cesta
4/a, Kamnik, indeks, št. 26105270, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo –
podiplomski študij. gnf-286166
Lavrin Petra, Boltija 4/a, Vače, indeks,
št. 30013139, izdala Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnk-286261
Lenassi Katra, Pivška 1, Portorož
– Portorose, obvestilo o uspehu 2. letnika
Gimnazije Šentvid. gnf-286041
Lukež Ciprijan, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
diplomo Visoke tehniške šole v Mariboru, št.
E/621, izdana leta 1974. gnv-286400
Medja Nina, Chengdujska ulica 24,
Ljubljana, indeks, št. 18040194, izdala FF
v Ljubljani. gnp-286406
Medvešek Franc, Delavska ulica 4,
Ljubljana, diplomo Poklicne elektro šole v
Ljubljani – center strokovnih šol, izdana leta
1974. gnp-286260
Mestnik Lucija, Ulica Borisa Vinterja 4/a,
Slovenske Konjice, indeks, št. 93597794,
izdal FERI Maribor. m-95
Mugerle Alojz, Iška 130, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, št. 981/83 Poklicne šole
za telekomunikacije PTT IC, izdano leta
1979, 1980 in 1981. gne-286125
Murgelj Maja, Jablan 28, Mirna Peč,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu
pri maturi Gimnazije Novo mesto, izdano
leta 1996. gns-286407
Mutić Vojislav, Kidričeva cesta 53, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
v Kranju, izdano leta 1987. m-86
Mutić Vojislav, Kidričeva cesta 53,
Kranj, spričevalo 1. letnika Železarskega
izobraževalnega centra Jesenice, izdano
leta 1985. m-85
Nabernik
Branka,
Pameče
264,
Slovenj Gradec, izkaz OŠ Slovenj Gradec.
gnw-286124
Peterlin Sandra, Zdenska vas 60,
Grosuplje, spričevalo o končani OŠ Bičevje,
izdano leta 2002. gny-286172
Pikovnik Katja, Strahomer 32, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola
Ljubljana. gnz-286171
Resman
Jelislava,
Šuštarjeva
kolonija 35, Trbovlje, zaključno spričevalo
Poklicne oblačilne šole v Mariboru, šolsko
leto 1972/73, na ime Marodi Jelislava.
gnn-286387
Robič Iztok, Sp. Rute 11, Gozd Martuljek,
maturitetno spričevalo Strokovne šole za
notranje zadeve v Tacnu, izdano leta 1972.
gnu-286276
Rožič Andreja, Žeje 62, Dob, spričevalo
od 1. do 3. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1980 do 1982. gns-286132
Senčur Teja, Tovarniška cesta 12/h,
Logatec, maturitetno spričevalo Srednje šole
Postojna – gimnazija, izdano leta 2003.
gnh-286239
Slunjski Gregor, Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Ledina, izdano leta
2007. gnn-286283
Smakaj Sabina, Rojčeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Litija, izdano leta
2004. gnv-286275
Smrekar Lidija, Vintarjevec 5, Litija,
indeks, št. 8305214, izdala GEA college v
Ljubljani. gnq-286405
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Šmigoc Branka, Kerčevina pri Vurbeku
81/a, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
1989. m-93
Šmigoc Matjaž, Borova vas 14, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ –
strojni tehnik, izdano leta 1992. m-87
Štucin Nadja, Ljubljanska cesta 42,
Šmarje-Sap, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
srednje šole v Kopru, izdano leta 1979
in 1980, izdano na ime Glavina Nadja.
gnd-286093
Štusaj Jolanda, Stantetova ulica 19,
Velenje, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča
– tekstilna konfekcijska tehnologija, št. 188,
izdana leta 1984, na ime Jehart Jolanda.
gnr-286404
Tufek Majda, Petkovškova ulica 8,
Vrhnika, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2007.
gnt-286277
Tul Klemen, Šmarje 6, Šmarje, spričevalo
1. in 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Piran, izdano leta 1998 in 1999.
gnd-286393
Tušar Maja, Gornji trg 21, Ljubljana,
spričevalo Srednje trgovske šole - smer
ekonomsko komercialna, izdano leta 2003
in 2004. gnq-286280
Tušar Maja, Gornji trg 21, Ljubljana,
diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 2002. gnr-286279
Veljković Jovica, Moškričeva ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1993 in 1994. gne-286092
Yan Bung Chen, Ulica narodnih herojev 3,
Bled, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
šole Jesenice - poslovni tajnik. gni-286038
Zorin Davorin, Borova vas 16, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
2. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1997.
m-81
Železnik Ivica, Golice 5/c, Kamnik,
spričevalo 3. letnika Srednje administrativne
šole v Kamniku, izdano leta 2001.
gns-286278
Želodec Robert, Murski Petrovci 23,
Tišina, zaključno spričevalo Poklicne strojne
šole Murska Sobota – smer avtoklepar,
izdano leta 2000. gnp-286281

88171/MB61-1-92/2005, izdano dne 17. 11.
2005. gnq-286055
Koprivc Janez, Besnica 60, Ljubljana,
izkaznico varnostnega tehnika, št. 009373,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnx-286398
Košak Metod s.p., Velike Rebrce 4,
Zagradec, makedonsko dovolilnico, št. 5688.
gnw-286049
Krbavčič Brečević Karmen, Jagodje 27,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnx-286123
Kršmanc Kristian, Rimska cesta 20,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Ledina. gne-286392
Kuhar Rok, Videm 39/a, Dol pri Ljubljani,
delovno knjižico. gnl-286285
Kumin Klavdija, Satahovci 5/c, Murska
Sobota, delovno knjižico, št. A 0430027,
izdala UE Murska Sobota. gnx-286273
Lotrič Tatjana, Homec, IV. ulica 8,
Domžale, delovno knjižico. gnd-286168
Lukmar Jože s.p., Cesta Borisa
Kidriča 3, Zagorje ob Savi, potrdilo za
voznika Provodoski Miša z dne 24. 9.
2007, št. 002632/AD71-1-11568/2007 z
veljavnostjo do 28. 12. 2007. gnz-286046
Majcen Janja, Lokovina 30/a, Dobrna,
delovno knjižico. gni-286388
Majcen Natalija, Dornava 41, Dornava,
študentsko izkaznico, št. 06050663, izdala
Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gnr-286179
Marki transport d.o.o., Radmirje 66/b,
Ljubno ob Savinji, dovolilnici za Hrvaško tretje države (191/11), št. 0002477 veljavnost
do 31. 1. 2008 in št. 0000058 z veljavnostjo
do 31. 1. 2009. gnf-286045
Masnec Katja, Stari Grad 9, Krško,
študentsko izkaznico, št. 09051027, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gno-286282
Meznarič Martina, Titova 2, Radeče,
delovno knjižico. gne-286042
Miholič
Tadej,
Ulica
Štefana
Kovača 32, Odranci, vozno karto, št. 3914,
izdal Avtobusni promet Murska Sobota.
gnz-286096
Mirnik Dani, Čečovje 4, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
41070136, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnq-286255
O.T.I. Rossi d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnice za Turčijo – tretje
države z oznako 792/11, št. 383303 in za
Belorusijo – univerzalna z oznako 112/01,
št. 1824854 in 1824855. gnp-286056
Ocepek Mirjana, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, delovno knjižico. gnn-286083
Perčić Natalija, Cesta na Roglo 21,
Zreče, študentsko izkaznico, št. 06050140,
izdala Fakulteta za socialno delo v Ljubljani.
gns-286253
Pernuš Nina, Olševek 5/a, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 18060172, izdala
FF v Ljubljani. gns-286078
Primon Tea, Sedraž 6/c, Laško,
študentsko izkaznico, št. 71144480, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. gnb-286395
Primožič Monika, Cesta OF 4, Cerkno,
vozno karto, št. 0710007, izdal Avrigo.
gnp-286256
Protrans d.o.o., Zaloška 183, Ljubljana,
licenco za tovorno vozilo z reg. št. LJ
Y5-371, izdana leta 2004. gnc-286094
Rolih Sara, Koseze 36/a, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 27005615, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko Ljubljana.
gnf-286091
Sevljak Stanislav s.p., Marokova
pot 1, Litija, obrtno dovoljenje, št.

Drugo preklicujejo
Adriatic Slovenica d.d., Poslovna enota
Koper, Koper, Ljubljanska cesta 3a, obrazce stroge evidence, bela polica 404645 in
404650. Ob-2253/08
Atoui Yehia, Jabal Amel Hospital,
Libanon,
potrdilo
o
opravljenem
specialističnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
zdravje, leta 1999. gnz-286396
Babošek Vlado s.p., Ivanjševski vrh 28,
Spodnji Ivanjci, dovolilnico za prevoz blaga
v mednarodnem cestnem prometu - tretje
države - Bosna - Slovenija, št. 1009941 za
leto 2007. gnh-286389
Bergoč Tadeja, Vilharjeva 11, Pivka,
vozno karto, št. 0708928, izdal Avrigo d.d.
gnt-286127
Bingo Vida, Brilejeva ulica 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-286013
Bizjak Martin, Križ 31, Sežana, študentsko
izkaznico, št. 23070038, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gny-286397

Blatnik Dušan, Nahlikova ulica 6,
Ljubljana, izkaznico varnostnega tehnika,
št. 010577, izdana pri MNZ Ljubljana.
gnq-286080
Buljubašić Jasmin, Pretnarjeva ulica 6,
Postojna, delovno knjižico. gnn-286258
Ceglar Daniel, Ulica dolenjskega
odreda 41, Ivančna Gorica, delovno knjižico.
gnu-286326
Čahuk
Brigita,
Ul.
Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota, 6 delnic CATV
Murska Sobota, vpisane v delniško knjigo
pod št. 269. gnd-286118
Emeks vzmeti proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Moškanjci, 114E, 2272 Gorišnica, žig družbe, kateri vsebuje logotip v obliki
vzmeti, skrajšano ime firme Emeks (večja
velikost črk) vzmeti d.o.o., (manjša velikost
črk) sedež podjetja Moškanjci 114/e 2272
Gorišnica. Žig ne vsebuje nobene druge
oznake oziroma številke. Ob-2225/08
Ermenc Tadeja, Varpolje 104, Rečica ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 81613788,
izdala EPF Maribor. m-96
Fidel Tomaž, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnf-286391
Gračnar Milena, Šentvid 28, Planina pri
Sevnici, delovno knjižico, reg. št. 3389, ser.
št. 844072. gnk-286036
Gradbeništvo Kohek Marjan s.p.,
Bakovci, Partizanska ulica 31, Murska
Sobota, dovoljenje za sezonsko zaposlitev
delavca Popadynets Vitaiy, št. 0636607911,
delovodna št. 445-20/2007-0600-0634
z dne 17. 9. 2007, izdan pri Zavodu za
zaposlovanje. gnp-286131
Grbac Matej, Cesta na Markovec 15,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 64060034, izdala Fakulteta za
elektrotehniko v Ljubljani. gnk-286286
GZS d.d., Zemljemerska 12, Ljubljana,
štampiljko z napisom Geodetski zavod
Slovenije d.d., Zemljemerska 12, Ljubljana,
številka 9. gng-286390
H.T.I. Adria d.o.o., Šmarska cesta 5 d,
Koper – Capodistria, originalno licenco, št.
GE002990/05063/001
za
mednarodni
prevoz v cestnem prometu. gnq-286130
Hrovat Ana Marija, Begunje 96,
Begunje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnb-286120
Izletnik Celje d.d., Aškerčeva 20, Celje,
licence, št. 009/1017367, 214/401139,
215/401140, 216/401141 in št. 217/401142,
izdane pri GZ Slovenije 14. 12. 2007.
gnk-286061
Jelaska Martina, Glavarjeva 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 06050751, izdala
Fakulteta za socialno delo Ljubljana.
gnj-286037
Jerovšek Anja, Cikava 48, Grosuplje,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnw-286399
Jose Manuel De La Calle, Rožna
dolina 12, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 70070382, izdala FF v Ljubljani.
gng-286090
Jurič Igor, Šentiljska 163, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico, reg. št. 16873.
m-88
Keramont d.o.o. Metlika, Na Obrh 35,
Metlika, hrvaško dovolilnico, št. 000527,
veljavno do 31. 9. 2009. gnr-286129
Kevro Zekira, Pot na Rakovo jelšo 299a,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-286017
Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o.,
Oplotniška
2,
Slovenske
Konjice,
obrtno dovolenje, št. 0203620, opr. št.
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066654/0345/00-33/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnz-286071
Sikošek Anton, Papirniška 19, Krško,
uradno izkaznico, št. 1014, izdana pri
Ministrstvu za finance RS – Carinska uprava
RS. gnm-286259
Slunjski
Gregor,
Metoda
Mikuža 8, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19465850, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnm-286284
Sojar Žiga, Cesta Dolomitskega
odreda 44, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 19400466, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnr-286254
Šimenc Lidija, Poljane 7, Rečica ob
Savinji, študentsko izkaznico, št. 18071173,
izdala FF v Ljubljani. gnl-286185
Širovnik Tadej, Bohova 5/a, Hoče,
delovno knjižico, reg. št. 27675. m-80
Šturm Janez, Vizore 6/c, Nova Cerkev,
delovno knjižico. gno-286257
Todorović Mirjana, Ob potoku 28,
Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico,
št. 81638914, izdala EPF Maribor. m-92
Toplak Tatjana, Kočevarjeva 8, Maribor,
delovno knjižico, št. 8610. m-83
Urbančič
Alenka,
Hacquetova
ulica 9, Ljubljana, potrdilo o opravljenem
specialističnem izpitu iz interne medicine,
št. 165-248/96, izdano pri Ministrstvu za
zdravje, leta 1996. gnb-286095
Verbič Petra, Cesta dveh cesarjev 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 30012998,
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v
Ljubljani. gnc-286344
Vučkov Dejan, Ulica Staneta Bokala 15,
Jesenice, delovno knjižico. gnk-286011
Zidanič Mitja, Globoko 52/a, Globoko,
orožni list, št. OL 25682, izdala UE Brežice.
gnc-286044
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Žig
Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna vam bomo poslali naroþene
izdelke in raþun.
Vse cene vkljuþujejo DDV.
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