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Javni razpisi

Št. 430-30/2008
Ob-3707/08
Na podlagi Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2008, Proračuna Republike Slovenije za leto 2009, Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07) in
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07) objavljamo
javni razpis
za dodeljevanje finančnih spodbud
občinam za izdelavo energetskih
konceptov
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju besedila Ministrstvo).
2. Predmet razpisa: dodeljevanje finančnih spodbud občinam za izdelavo lokalnih
energetskih konceptov (v nadaljevanju
LEK).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu, ki
so bolj podrobno podani v razpisni dokumentaciji so:
Na razpis se lahko prijavi občina, ki namerava, oziroma izdeluje lokalni energetski
koncept, ki ga mora v skladu z 41. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona – EZ-B (Ur. l. RS, št.
118/06) sprejeti najpozneje do 1. januarja
2011 in
– ki v zadnjih 5 letih ni dobila finančne
spodbude za ta namen; občina, ki je pred
5 leti ali prej že pridobila spodbudo za izdelavo energetske zasnove, mora vlogi priložiti navedbo razlogov za ponovno izdelavo,
predstavitev prejšnje zasnove in poročilo
o izvedenih ukrepih v času od sprejetja zasnove, do konca preteklega leta ter vpliv teh
ukrepov na porabo in strukturo porabljene
energije in na emisije,
– ki predvideva energetsko zasnovo za
celotno občino in ne le posameznih delov
občine,
– ki ima sklenjeno pogodbo z zunanjim
izvajalcem izdelave LEK, izbranim v skladu
s predpisi o javnem naročanju,
– ki se namerava prijaviti na razpis, nima
neizpolnjenih obveznosti iz naslova dosedanjih pogodb z Ministrstvom.
Na razpis se lahko prijavi tudi občina, ki
izpolnjuje zgornje pogoje in namerava ali

izdeluje LEK, ki bo zajemal več sosednjih
občin s skupno energetsko infrastrukturo
in skupnim programom dela za izdelavo
LEK.
4. Merila za dodelitev spodbud: spodbude se bodo dodeljevale popolnim vlogam
občin, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja na
razpisu po vrstnem redu prispetja, do porabe razpisanih sredstev. Način obravnave vlog, merila za določitev popolnosti vlog
in višina sofinanciranja, ki glede na število
prebivalcev občine znaša od 2.000 € do
10.000 €, so bolj natančno določeni v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: na proračunski postavki 5542 »Spodbujanje URE in
OVE« je za ta razpis predviden skupni znesek 140.000 € s predvideno porabo 80.000 €
v letu 2008 in 60.000 € v letu 2009.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do konca aprila 2009.
7. Rok v katerem lahko vlagatelji vložijo
vloge in način vložitve vlog
Za vsakokratno odpiranje vlog bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele na naslov
najpozneje en delovni dan pred odpiranjem
do 15. ure. Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za posamezno odpiranje, bodo
obravnavane na naslednjem odpiranju vlog
v okviru razpoložljivih sredstev razpisa.
Zapečatene ovojnice z vlogami morajo
biti dostavljene na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in jasno označene
z imenom in naslovom prosilca, napisom
»Vloga – Ne odpiraj!« z navedbo predmeta sofinanciranja in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. V razpisni dokumentaciji je kot pripomoček k označitvi
vloge dodan »obrazec za oddajo vloge«, ki
se ga lahko, izpolnjenega prilepi na ovojnico. Če je vloga poslana po pošti, mora biti
iz poštne štampiljke na ovojnici razviden čas
oddaje vloge na pošti (dan, ura, minuta). Če
iz štampiljke na ovojnici ne bosta razvidna
ura in minuta oddaje, se bo štelo, da je ovojnica oddana ob 24. uri. Vloge v nepravilno
označenih ovojnicah bodo izločene in vrnjene pošiljateljem.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: prvo odpiranje vlog bo v ponedeljek
12. 5. 2008, naslednja pa, če ne bodo pora-

bljena predvidena sredstva razpisa, 30. 6.
2008 in 1. 9. 2008 ob 14.30, v prostorih
Sektorja za aktivnosti učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije, Dunajska cesta
47, 1000 Ljubljana. Na odpiranju bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele en delovni
dan pred odpiranjem (petek) do 15. ure.
Vloge, ki bodo prispele po poteku roka za
posamezno odpiranje, bodo obravnavane
na naslednjem odpiranju vlog v okviru razpoložljivih sredstev razpisa. Odpiranja ne
bodo javna. Podatek o višini preostalih sredstev za morebitna naslednja odpiranja, bo
40 dni po vsakokratnem odpiranju dosegljiv
na spletni strani »www.aure.si« in po tel.
01/478-70-62.
9. Prosilci bodo po vsakem odpiranju
vlog obveščeni o izidu javnega razpisa najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija: brezplačno
razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletni strani »www.aure.si«. Interesenti, ki nimajo možnosti dviga razpisne
dokumentacije s spletne strani, se lahko
o osebnem dvigu dogovorijo telefonsko na
št. 01/478-70-62. Telefonske klice z najavo
dviga razpisne dokumentacije za naslednji
dan na naslovu Ministrstva na lokaciji Dunajska c. 47, Ljubljana, bo v torek in četrtek
v tednu pred vsakokratnim odpiranjem vlog
od 7.30 do 12.30 sprejemal Dragotin Živkovič, pri katerem bo možen dvig dokumentacije. V tednu pred vsakokratnim odpiranjem
vlog, bodo vsakodnevno od 8. do 12. ure na
isti številki na voljo tudi dodatne informacije
v zvezi z razpisom.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-3552/08
Razvojni center Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v
nadaljevanju: RC), Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), občine MO
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Metlika, Črnomelj, Semič in Kočevje, v sodelovanju z NLB d.d.,
Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB
d.d., Podružnica Kočevje, SKB banko d.d.,
Banko Koper d.d., Probanko d.d., Abanko
Vipa d.d., Novo KBM d.d. in bankami, ki
bodo pristopile k projektu
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razpis
A) posojil brezposelnim osebam,
ki so oziroma bodo realizirale
samozaposlitev s posredovanjem ZRSZ
od 1. 1. 2007 naprej in gospodarskim
subjektom malega gospodarstva
(do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na
ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih,
od 1. 1. 2008 naprej (»Razpis A«)
B) posojil za samozaposlitev
podjetnikov začetnikov, odpiranje novih
delovnih mest v malem gospodarstvu
in pri delodajalcih (do 50 zaposlenih)
za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2008
naprej (»Razpis B«) in za posojilo
(obratna sredstva) delodajalcem,
ki so prejeli iz razpisanih sredstev
Garancijske sheme za Dolenjsko za
leto 2008 posojilo za nakup opreme ali
ekološkega tovornega vozila
1. Predmet razpisa
»Razpis A«: posojila brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizirale samozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko programa
pospeševanja samozaposlovanja od 1. 1.
2007 naprej in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri
zaposlovanju brezposelnih oseb, prijavljenih
na ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih,
od 1. 1. 2008 dalje. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine.
»Razpis B«: posojila za samozaposlitev
podjetnikov začetnikov in odpiranje novih
delovnih mest v gospodarstvu pri delodajalcih (do 50 zaposlenih) za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2008 dalje in za posojilo
(obratna sredstva) delodajalcem (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2008
prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpisana sredstva
zagotavljajo občine.
Prosilec lahko zaprosi za finančno pomoč za samozaposlitev le enkrat.
Razpisana sredstva znašajo: »Razpis A«
635.000 EUR, »Razpis B« 360.000 EUR,
in sicer:
v EUR

Občina
MO Novo mesto

Razpis posojil
A

Št. NDM

Razpis pos.
B

Št. NDM

Skupaj sred.
A+B

305.000

61

140.000

28

445.000

Občina Šentjernej

35.000

7

25.000

5

60.000

Občina Škocjan

10.000

2

0

0

10.000

Občina Trebnje

80.000

16

35.000

7

115.000

0

0

20.000

4

20.000

Občina Dolenjske Toplice

15.000

3

0

0

15.000

Občina Mirna Peč

10.000

2

20.000

4

30.000

Občina Šmarješke Toplice

25.000

5

10.000

2

35.000

Občina Straža

35.000

7

15.000

3

50.000

Občina Mokronog-Trebelno

15.000

3

10.000

2

25.000

Občina Šentrupert

15.000

3

5.000

1

20.000

Občina Metlika

55.000

11

35.000

7

90.000

Občina Črnomelj

15.000

3

20.000

4

35.000

Občina Semič

20.000

4

10.000

2

30.000

0

0

15.000

3

15.000

635.000

127

360.000

72

995.000

Občina Žužemberk

Občina Kočevje
Skupaj
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Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če
niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa.
2. Pogoji za prijavo
»Razpis A«: na razpis se lahko prijavijo:
1. brezposelne osebe, ki so realizirale
samozaposlitev po programu ZRSZ od 1. 1.
2007 naprej in
2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so
od 1. 1. 2008 dalje zaposlili za nedoločen
čas oziroma čas odplačila posojila brezposelno osebo, prijavljeno na ZRSZ, in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih
v primerjavi s preteklima dvema letoma.
»Razpis B«: na razpis se lahko prijavijo:
1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1.
2008 naprej,
2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki
za nedoločen čas zaposlijo osebo, ki išče
zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje
števila zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1.
2008 dalje, če za zaposlitev iste osebe še
niso prejeli sredstev ZRSZ za novo delovno
mesto oziroma sredstev občin,
3. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki
so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2008
prejeli posojilo za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila, in sicer:
– 5.000,00 EUR/investicijo (za investicije do 50.000,00 EUR),
– 10.000,00 EUR/investicijo (za investicije nad 50.000,00 EUR).
Za ekološka tovorna vozila se štejejo tovorna vozila z motorji najvišjega ekološkega
standarda. Gre za vozila z motorji z oznako
EURO 4 ali EURO 5, ki so bila izdelana vsaj
v letu 2006.
Prednost pri dodelitvi sredstev iz »Razpisa B« imajo prosilci iz 1. in 2. točke.
V primeru porabe sredstev »Razpisa
A« pred porabo sredstev »Razpisa B«, so
prosilci, ki izpolnjujejo pogoje »Razpisa A«
upravičeni do posojil iz sredstev »Razpisa B«.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen (investicijo) le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
za nedoločen čas in v roku enega meseca
ne zaposli drugega delavca za nedoločen
čas, je dolžan še neodplačani del posojila
vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni,
če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače.
3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:
– 5.000,00 EUR za samozaposlitev oziroma vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim pogojem,
– 5.000,00 EUR/investicijo, za obratna
sredstva, če je prejel delodajalec posojilo
za nakup opreme ali ekološkega tovornega
vozila iz Garancijske sheme za Dolenjsko za
leto 2008 za realizacijo investicije v vrednosti do 50.000,00 EUR,
– 10.000,00 EUR/investicijo, za obratna
sredstva, če je prejel delodajalec posojilo
za nakup opreme ali ekološkega tovornega
vozila iz Garancijske sheme za Dolenjsko za
leto 2008 za realizacijo investicije v opremo
v vrednosti nad 50.000,00 EUR.
Obrestna mera: NLB d.d. = 5,30% letno
nominalno, nespremenljiva; SKB d.d., Banka Koper d.d., Abanka Vipa d.d., Proban-
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ka d.d. in Nova KBM d.d. = 6M EURIBOR
+ 0,7%.
Odplačilna doba: nad 1 do 3 leta z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
Stroški banke: 0,5% od zneska posojila
oziroma najmanj 63,00 EUR.
Stroški obdelave posamezne vloge RC:
25,00 EUR + DDV (za vloge iz »Razpisa
B«).
Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po
dogovoru z banko podpisnico pogodbe.
Zavarovanje: po pogojih banke ali z garancijo GSD od 50 do 85% odobrenega zneska, preostanek posojila pa po pogojih banke.
Strošek garancije: 1% od vrednosti garancije.
4. Vloga
Vlogo za posojilo lahko prosilec prejme
na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba je Damjan Malnarič, tel.
07/337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev
72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo lahko
prosilci dobijo tudi na spletni strani www.
rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
5. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij
in banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih
organov v 15 dneh po sprejemu odločitve
na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-3553/08
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko,
objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju: RC GSD) v sodelovanju z občinami MO Novo mesto, Šentjernej, Škocjan,
Trebnje, Žužemberk, Dolenjske Toplice,
Mirna Peč, Šmarješke Toplice, Straža, Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Metlika, Črnomelj, Semič, Kočevje, Loški Potok in Kostel
ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska
in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica Kočevje, SKB banko d.d., Banko Koper d.d.,
Abanko Vipa d.d., Probanko d.d., Novo KBM
d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2008
1. Predmet razpisa
RC GSD razpisuje:
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 2.270.000,00 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 1.135.000,00 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
s sedežem v občinah:
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Občina
MO Novo mesto
Občina Šentjernej
Občina Škocjan
Občina Trebnje
Občina Žužemberk
Občina Dolenjske Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Šmarješke Toplice
Občina Straža
Občina Mokronog-Trebelno
Občina Šentrupert
Občina Metlika
Občina Črnomelj
Občina Semič
Občina Kočevje
Občina Loški potok
Občina Kostel
Skupaj

Razpis posojil
2008
657.800
127.200
196.400
86.500
125.800
92.700
171.600
57.500
72.500
19.000
15.200
151.800
89.400
122.500
185.600
59.900
38.600
2.270.000
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v EUR
Razpis garancij
2008
328.900
63.600
98.200
43.250
62.900
46.350
85.800
28.750
36.250
9.500
7.600
75.900
44.700
61.250
92.800
29.950
19.300
1.135.000

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki
sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Posojila in garancije se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima prosilec (enota
malega gospodarstva) svoj sedež.
2. Upravičeni stroški investicije:
– Stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa opreme, gradbenih strojev, cestno prevoznih sredstev ter stroške
izgradnje, adaptacije in nakupa poslovnih
prostorov.
– Stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije, v obliki patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega
tehničnega znanja.
3. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih
posojil in garancij
3.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila: najmanj 5.000,00 EUR
in največ 100.000,00 EUR, vendar največ
do 70% predračunske vrednosti investicije
(brez DDV).
Potrebni lastni viri: najmanj 30% od vrednosti investicije.
Obrestne mere posojila: NLB d.d. =
5,60% letno nominalno, nespremenljiva;
SKB d.d., Banka Koper d.d., Abanka Vipa
d.d., Probanka d.d. in Nova KBM d.d. = 6M
EURIBOR + 0,8%.
Stroški posojila pri banki: 0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj
84,00 EUR.
Stroški obdelave posamezne vloge pri
RC: 25,00 EUR + DDV.
Odplačilna doba posojila:
– nad 1 letom do 5 let, z možnostjo 6-mesečnega moratorija, na odplačilo glavnice za
nakup opreme, cestno prevoznih sredstev,
gradbenih strojev, nematerialnih investicij,
– nad 1 letom do 8 let, z možnostjo 6-mesečnega moratorija, na odplačilo glavnice za
novogradnje, adaptacije in nakup poslovnih
objektov, pri NLB d.d. je odplačilna doba od
1 do 5 let.
Način črpanja: v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo.
Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po
dogovoru z banko podpisnico pogodbe.

Zavarovanje posojila: po pogojih banke
ali z garancijo GSD od 50% do 85% odobrenega zneska.
Strošek garancije RC GSD: 1% od vrednosti garancije.
3.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo RC GSD v višini od 50% do
85% vrednosti posojila RC GSD.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
4. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta
prosta sredstva.
Upravičenec – prijavitelj ne sme biti
v stečajnem postopku ali v postopku prisilne poravnave.
5. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki:
– imajo perspektivne in donosne programe,
– katerih projekti so razvojno (uvajanje
novih tehnologij, inovacije, nastop na tujih
trgih) in ekološko naravnani,
– povečujejo število novih delovnih
mest,
– se ukvarjajo z dejavnostjo, ki je
– povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– na razvojno ogroženih območjih,
– povezana z razvojem turizma,
– pomeni strateško prednost za regijo
Jugovzhodna Slovenija,
– pomeni strateško prednost tudi za
lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
6. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo za posojilo in garancijo lahko
prosilec prejme v Razvojnem centru Novo
mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba je Damjan
Malnarič, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem
centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora
odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna
oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10.
Vloga se nahaja tudi na spletni strani www.
rc-nm.si.
Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih
mestih. Obravnavane bodo le vloge na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge,
ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa,
bodo zavrnjene.
7. Rok za oddajo vlog
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa.
Prosilci lahko oddajo vloge od dneva
objave naprej. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC GSD bo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih
organov v 15 dneh po sprejemu odločitve
na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Št. 01020/2008
Ob-3568/08
Na podlagi 75. člena statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 114/06) Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja
javni razpis
za delitev sredstev za rekreativno,
športno in kulturno dejavnost
upokojencev in invalidov v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost, ki
jo organizirajo organizacije upokojencev in
invalidov v letu 2008.
2. Višina razpisanih sredstev
Razpisana sredstva v letu 2008 skupno
znašajo 176.143 EUR, od tega je:
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev namenjenih 149.721,55
EUR,
– za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov pa 26.421,45 EUR.
Sredstva so namenjena izključno organiziranju rekreativne, športne in kulturne
dejavnosti upokojencev in invalidov in se
ne smejo uporabiti za pokrivanje stroškov
poslovanja zvez, društev in organizacij.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:
– organizacije upokojencev, ki so organizirane na državni ravni ter
– invalidske organizacije, organizirane
na državni ravni, ki imajo med člani najmanj
10% delovnih invalidov.
4. Merila in kriteriji za delitev sredstev
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev se delijo glede
na število upokojencev – članov organizacij
upokojencev, prijavljenih na javni razpis, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje.
Sredstva za rekreativno, športno in kulturno dejavnost invalidov se delijo glede na
število delovnih invalidov – članov invalidskih organizacij, prijavljenih na javni razpis,
ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
5. Razpisna dokumentacija
Prijavi na javni razpis je potrebno priložiti:
– program rekreativne, športne in kulturne dejavnosti za leto 2008 z načrtovano
porabo sredstev,
– dokazilo o tem, da je organizacija upokojencev oziroma invalidska organizacija
organizirana na državni ravni in
– dokazilo oziroma izjavo o številu članov organizacije upokojencev oziroma invalidske organizacije.
Invalidske organizacije morajo prijavi priložiti tudi dokazilo oziroma izjavo o številu
članov – delovnih invalidov.
6. Rok za prijavo in način prijave na javni
razpis
Prijavo na razpis je treba vložiti v roku
10 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Pisno vlogo s prilogami je treba poslati
v zaprtih ovojnicah z oznako »Vloga za pridobitev sredstev za RŠK dejavnost v letu
2008 – Ne odpiraj!« na naslov: Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.

Vloga se šteje za pravočasno, če je zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Za morebitna dodatna pojasnila je na
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije določena kontaktna oseba
Jana Šušteršič – Kobal.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo
vlog.
8. Razdelitev sredstev: razdelitev sredstev, določenih v 2. točki tega javnega razpisa, v skladu z merili in kriteriji iz 4. točke tega javnega razpisa, med posamezne
upravičence bo izvedel Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
9. Obveznost prejemnikov sredstev
v letu 2007: prejemniki sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost upokojencev in invalidov na podlagi javnega
razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 41/07 z dne 11. 5. 2007, morajo v roku in
na naslov iz 6. točke tega javnega razpisa
predložiti dokumentacijo, iz katere bo razvidna namenska poraba sredstev. Prejemnik
sredstev v letu 2007, ki v zgoraj določenem
roku ne bo izkazal namenske porabe sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi
tega javnega razpisa.
Svet Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 100-11/2008
Ob-3547/08
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi določil
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 118 z dne
21. 12. 2007) in Pravilnika o nadomestitvi
dela plače pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju Občine Ilirska Bistrica
(Uradni objave glasila Snežnik, št. 5 z dne
31. julija 2003 in št. 4 z dne 30. 6. 2006,
spremembe in dopolnitve; v nadaljevanju:
pravilnik) objavlja
javni razpis
za nadomestitev dela plače pripravnikov
in za novo zaposlene osebe na območju
Občine Ilirska Bistrica
1. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril za izbor prejemnikov sredstev
Predmet javnega razpisa je nadomestitev
dela plače pripravniku in za novo zaposleno
osebo na območju Občine Ilirska Bistrica, ko
delodajalec zaposli brezposelno osebo, ki
je iskala prvo zaposlitev. Namen nadomestitve dela plače pripravniku je povečevanje
možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso bili zaposleni, na
območju Občine Ilirska Bistrica.
Finančna sredstva na podlagi tega razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec – delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke
tega razpisa in ki v času od 1. 1. 2008,
najkasneje pa do 31. 12. 2008, realizira zaposlitev pripravnika ali brezposelne osebe,
ki išče prvo zaposlitev, na območju Občine
Ilirska Bistrica.
Nadomestitev dela plače se odobri za
dobo enega leta od zaposlitve osebe, za
katero je bila odobrena nadomestitev dela
plače (oziroma za čas opravljanja pripravništva).
Z zaposlitvijo oseb iz prvega odstavka
tega člena mora delodajalec odpreti novo
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zaposlitev. Nove zaposlitve nastale na podlagi zaposlitve pripravnikov oziroma zaposlitve oseb, ki še niso bile zaposlene, za
katere se namenja sredstva za nadomestitev dela plače, morajo biti po prenehanju
prejemanja nadomestitve dela plače ohranjene vsaj za enako dobo, kot je trajalo
prejemanje pomoči.
2. Finančna sredstva na podlagi tega
razpisa in pravilnika lahko pridobi izvajalec
– delodajalec (vse statusne oblike):
– z območja Občine Ilirska Bistrica, ki
izkaže pripravljenost, da pripravniku ali osebi, ki išče prvo zaposlitev, katera ima stalno
bivališče na območju Občine Ilirska Bistrica, omogoči pridobitev ustreznih delovnih
izkušenj in opravljanje pripravniškega oziroma strokovnega izpita in novo zaposlitev
po prenehanju prejemanja pomoči ohrani
vsaj za enako dobo, kot je trajalo prejemanje pomoči,
– ki ima v času veljavnosti izvajanja sofinanciranja registriran sedež in obratuje
v Občini Ilirska Bistrica,
– ki je registriran in predloži dokazilo
o registraciji – izpisek iz sodnega registra
(za gospodarske družbe); potrdilo, da je
vpisan pri davčnem organu – priglasitveni
list (za samostojne podjetnike); dokazila ne
smejo biti starejša od 30 dni,
– ki bo zagotovil mentorja za pripravnike,
– priloži krajši opis podjetja in delovnega
mesta, na katerega se bo zaposlila oseba,
– ki bo s pogodbo prevzel določene obveznosti ter v primeru zaposlitve pripravnika
posredoval končno poročilo o realizaciji programa pripravništva,
– ki bo ob dostavitvi poročila o realizaciji
koriščenja dodeljene pomoči dostavil tudi
fotokopijo M1/M2,
– ki ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije (za gospodarske družbe) – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– predloži potrdilo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, določene z zakonom –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– ki predloži izjavo, da v zadnjem mesecu pred prijavo na razpis na istih oziroma
podobnih delovnih mestih, za katera uveljavlja vlogo za sofinanciranje, ni zmanjšal
skupnega števila zaposlenih in dostavil podatke, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje
kriterija novih zaposlitev iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika, ki določa: »Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja
na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi
s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev.
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev ni potrebna, če je obstoječe delovno mesto postalo
nezasedeno zaradi prostovoljnega odhoda,
upokojitve, prostovoljnega skrajšanja delovnega časa ali zakonite odpustitve zaradi razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in
ne kot rezultat presežnih delavcev.«,
– ki predloži izjavo, da ni prejel sredstev
oziroma koliko sredstev je že prejel za isti
namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– ki predloži izjavo, da jamči za resničnost in točnost podatkov.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva
za nadomestitev dela plače pripravniku le
pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
sredstev iz državnih ali mednarodnih virov,
do maksimalnega obsega sredstev v skladu z zakonodajo. Sredstva se posameznim
upravičencem lahko dodeli, če pomenijo
vzpodbudo za realizacijo namena in cilja
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povečevanja možnosti zaposlovanja pripravnikov ali zaposlovanja ljudi, ki še niso
bili zaposleni, na območju Občine Ilirska
Bistrica oziroma so za to nujno potrebna.
Glede na potrjeno shemo pomoči »de
minimis« Občine Ilirska Bistrica, s strani
Komisije za nadzor državnih pomoči, RS
Ministrstva za finance, se pri dodeljevanju in
poročanju o dodeljenih pomočeh upošteva
področna zakonodaja.
3. Merila za izbor
Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo:
– delodajalci s področja gospodarstva,
– delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti pripravnika oziroma osebo, ki išče prvo
zaposlitev, za nedoločen čas, podrejeno pa
delodajalci, ki so pripravljeni zaposliti navedene osebe za določen čas najmanj za
dobo predpisano s pravilnikom in tem razpisom, kjer imajo prednost tisti, ki ga zaposlijo
za daljšo dobo,
– v primeru izpolnjevanja enakih pogojev
ima pri zaposlovanju pripravnikov prednost
pripravnik z doseženim boljšim uspehom
v zadnjem letu izobraževanja.
4. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa
Višina sredstev tega razpisa je 18.000,00
evrov.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 118/07, proračunska postavka
4001001 Pripravništvo – prve zaposlitve,
konto 410208).
Pripravniku oziroma novo zaposleni osebi se nadomesti največ do 50% izhodiščne
plače (I. bruto) za posamezni tarifni razred
po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo ali za negospodarske dejavnosti glede na to, za katero področje se dodelijo
sredstva za nadomestitev dela plače, za
katerega je delodajalec uspel s prijavo na
razpisu.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za nadomestitev dela plače pripravnika in opremljenost vlog
Vloge morajo na naslov prispeti:
– do 30. 4. 2008, do 11. ure (za prvo
odpiranje),
– do 29. 8. 2008, do 11. ure (za drugo
odpiranje),
– do 10. 11. 2008, do 11. ure (za tretje
odpiranje).
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev,
vendar najdlje do 10. 11. 2008. Zaključitev
javnega razpisa se objavi. Odpiranje vlog
ne bo javno.
Vloge upravičenci lahko oddajo osebno
ali po pošti priporočeno ali s povratnico.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici
na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Vloge morajo imeti oznako: »Ne odpiraj – javni razpis
– Nadomestitev dela plače«.
6. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo
prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Pravočasne in popolne vloge bo odprla,
pregledala in ocenila tričlanska komisija, ki
jo imenuje župan in jo sestavljata dva delavca občinske uprave in en član Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica. Komisija
o navedenem sestavi predlog za razdelitev
sredstev, ki ga predloži v obravnavo županu. Slednji bo na podlagi poročila komisije,
pogojev in meril tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev
s sklepom odločil o prejemniku.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo, v roku treh dni od
prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo
vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil,
se zavrže.
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa praviloma v roku 15 dni od datuma določenega za odpiranje vlog.
7. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
v sprejemni pisarni, pritličje levo, vsak delovni dan, do izteka prijave na razpis. Prav
tako je razpisna dokumentacija na razpolago na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,
http://www.ilirska-bistrica.si.
Druge informacije o javnem razpisu lahko vlagatelji dobijo na tel. 05/714-13-61, pri
Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu:
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-3548/08
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 66/01 in 53/02) ter 7. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) in na podlagi
Pravilnika o ukrepih za razvoj podeželja na
območju Občine Dobrova - Polhov Gradec
od leta 2008 do leta 2013 (Uradni list RS,
št. 25/08) objavlja Občina Dobrova - Polhov
Gradec
javni razpis
za sofinanciranje programa
pospeševanja in ohranjanja kmetijstva
v Občini Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2008
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov kmetijstva v Občini Dobrova
- Polhov Gradec za leto 2008.
Sredstva se namenijo za:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
1.2. Ohranitev podeželske dediščine (5.
člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
1.3. Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006)
2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1. Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
2.2. Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
2.3. Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
II. Upravičenci do sredstev
Upravičenci do sredstev so podjetja v katerih število zaposlenih ne presega 5 zaposlenih in imajo sedež v Občini Dobrova
- Polhov Gradec. Med ta podjetja (mikropodjetja, kot so opredeljena v Uredbi Komisije
(ES) št.: 70/2001) se uvrščajo tudi kmetijska
gospodarstva. Upravičenci so natančneje
opredeljeni pri posameznem ukrepu.
Pomoč se ne odobri za podjetja, ki so
v težavah.

III. Ukrepi in pogoji za pridobitev po
moči:
1. Pomoči namenjene primarni kmetijski
proizvodnji kmetijskih proizvodov iz Priloge
I, Pogodbe o ustanovitvi ES
1.1. Naložbe v posodobitev kmetij (4. člen
Uredbe Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za modernizacijo kmetijskih gospodarstev, izboljšanje
konkurenčnosti in izboljšanju velikostne in
posestne strukture zlasti kmetij, ki jim je
kmetijska dejavnost edini vir preživetja.
Cilj: Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje preusmeritve proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za boljše počutje živali.
Višina pomoči:
– do 30% na ostalih območjih,
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih
z omejenimi dejavniki,
– do 40% na ostalih območjih ali do 50%
upravičenih stroškov pri naložbah v primarno proizvodnjo na območjih z omejenimi
dejavniki kadar je upravičenec mlad kmet.
Pomoč se odobri kolikor so naložbe opredeljene v poslovnem načrtu in se izvaja v petih
letih od vzpostavitve ali prevzema kmetijskega gospodarstva,
– nakup kmetijskih zemljišč do višine
10% upravičenih stroškov celotne naložbe,
če je nakup kmetijskih zemljišč sestavni del
celotne investicije,
– najvišji znesek dodeljene pomoči za
posamezno naložbo je 2.500 €,
– najvišji znesek naložbe za dostope do
kmetijskih gospodarstev ali zemljišč (privatne poti) je 10.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– končana naložba mora izpolnjevati
novo uvedene minimalne standarde glede
okolja, higiene in dobrega počutja živali,
– naložbe v gnojne jame in gnojišča, ki
so sestavni del novogradnje hleva morajo
dosegati standarde nitratne direktive,
– naložba mora izpolnjevati enega izmed
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, razen pri kmetijskih
poslopjih, če gre za nadomestitev objekta
starejšega od 30 let, oziroma popolna prenova poslopja,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Vrste pomoči:
A) – naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,
rejo),
– naložbe v skladišča za krmo vključno
s pripadajočo opremo,
– naložbe v objekte in opremo za pridelavo,
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo,
B) nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije,
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C) prva postavitev ali obnova travniških
sadovnjakov,
D) naložbe v postavitev ali obnovo pašnika ali obore,
E) naložbe v agromelioracijska dela na
kmetijskih zemljiščih (stroški drenažnih del
in čiščenja vodnih jarkov niso opravičljivi
stroški),
F) naložbe v dostope do kmetijskih gospodarstev in zemljišč (dovozne poti, poljske poti),
G) naložbe v nakup novih ali rabljenih
kmetijskih strojev.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja nepremičnine,
– stroški nakupa novih ali rabljenih kmetijskih strojev in kmetijske opreme vključno
z računalniško opremo,
– stroški postavitve in obnove travniških
sadovnjakov,
– stroški opreme za vzpostavitev nadzorovane paše domačih živali in gojene divjadi, vključno z oskrbo živali z vodo (nakup
pašnega aparata, ograd, obor in opreme za
oskrbo živali z vodo na pašniku),
– stroški nakupa kmetijskih zemljišč,
v višini 10% opravičljivih stroškov celotne
investicije,
– stroški ureditve privatnih cest do kmetije,
– stroški agromelioracijskih del povezanih z ravnanjem terena in vzpostavitvijo
travinj,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov (honorarji arhitektov, študij
izvedljivosti).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– nakup in zasaditev letnih rastlin,
– nakup živali,
– stroški za drenažna dela, opremo za
namakanje in namakalna dela,
– naložbe za nadomestitev,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– pomoč se ne odobri za dejavnosti, ki
jih je upravičenec že izvedel, ali je z izvedbo
pričel pred odobritvijo sredstev,
– samostojne naložbe ali obnove gnojne
jame in gnojišča niso upravičeni stroški. Ti
stroški so upravičeni le, če so sestavni del
novogradnje hleva,
– samostojen nakup kmetije in kmetijskih
zemljišč,
– naložba ni upravičena, če je namenjena proizvodnji proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ne glede na vir dodeljene pomoči
(lokalni, državni ali evropski viri), najvišji
znesek dodeljene pomoči posameznemu
upravičencu ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali
500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi (OMD).
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
s sedežem v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.2 Ohranitev podeželske dediščine
(5. člen uredbe komisije (ES) 1857/2006)
Namen: Sredstva se namenijo za ohranjanje tradicionalne krajine in stavb na območjih določenih v Strokovnih zasnovah
s področja varstva kulturne dediščine za
območje Občine Dobrova - Polhov Gradec.

Cilj: Ohranjati tradicionalno izročilo in
krajino na podeželju.
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah namenjenih ohranjanju neproizvodne
dediščine na območjih z omejenimi dejavniki
(ali do 50% na območjih izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine na
proizvodnih kmetijskih poslopjih na območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50% na območjih izven OMD), če naložba ne povzroči
povečanja proizvodnje zmogljivosti,
– do 60% dodatnih stroškov nastalih zaradi uporabe tradicionalnih materialov na
območjih z omejenimi dejavniki (ali do 50%
na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000 €.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti skladna z izdanimi
kulturno varstvenimi pogoji,
– objekt ali območje kjer stoji objekt mora
biti vključen v Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za območje
Občine Dobrova - Polhov Gradec. Kolikor
ni vključen v Strokovne zasnove mora imeti
mnenje območnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da je objekt z vidika varovanja kulturne dediščine pomemben,
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki objekta pro
izvodne ali neproizvodne dediščine.
Vrste pomoči:
A) zunanja obnova kmetijskih poslopij,
B) zunanja obnova pomožnih kmetijskih
objektov,
C) zunanja obnova ostalih objektov
neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na
kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke, zgodovinske znamenitosti).
Opravičljivi stroški:
– stroški zunanje obnove kmetijskih poslopij,
– stroški zunanje obnove pomožnih kmetijskih objektov,
– stroški zunanje obnove ostalih nepro
izvodnih objektov, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, etnološke,
zgodovinske znamenitosti),
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo obnove (vključno s stroški honorarjev
arhitektov, študij izvedljivost).
Omejitve:
Podpore se ne dodelijo za:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
– naložbe v stanovanjske objekte na
kmetiji.
Ciljna skupina (upravičenci): Upravičenci do sredstev so kmetijska gospodarstva,
s sedežem Občini Dobrova - Polhov Gradec.
1.3 Usposabljanje in informiranje članov
kmetijskih gospodarstev (15. člen Uredbe
Komisije (ES) št.: 1857/2006)
Namen: Pri programu izobraževanja
kmetov se sofinancirajo izobraževanja in
usposabljanja kmetov in organizacija strokovnih seminarjev preko pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega
izobraževanja.
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Cilj: Dvig usposobljenosti članov kmetijskega gospodarstva z različnimi oblikami
informiranja in usposabljanja ter izboljšanje
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki
subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju pro
izvajalcem.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja usposabljanje
kmetov mora k vlogi priložiti letni program
izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije,
članstvo v takih skupinah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev.
Vrste pomoči:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in kmetijskih delavcev,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja
(npr.: davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje),
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitev nevtralne in imajo zadevni pro
izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni
v publikaciji.
Opravičljivi stroški:
– stroški organiziranja programa usposabljanja ali izobraževanja,
– na področju organizacij forumov, tekmovanj, razstav in sejmov: stroški organizacije tekmovanj, sejmov, strokovnih ekskurzij, stroški udeležbe na strokovnih posvetih,
forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če
so namenjeni izobraževanju, usposabljanju,
posvetu, forumu, razstavi, sejemski predstavitvi, stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje publikaciji, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske
podatke o proizvajalcih iz dane regije ali
proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci sredstev iz tega ukrepa so
izvajalci storitev, ki so registrirani za izvajanje dejavnosti namenov točke 1.3 in katerih
storitve so namenjene članom kmetijskih gospodarstev območja občine.
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2. Pomoči namenjene predelavi in trženju kmetijskih proizvodov
2.1 Naložbe v dopolnilne dejavnosti na
kmetiji (ukrep de minimis)
Namen:
Posestna struktura kmetijskih gospodarstev v občini je razmeroma slaba, hkrati je
veliko osamljenih kmetij. Dodaten vir zaslužka lahko te kmetije najdejo v novih dejavnostih, s čemer izboljšajo svoj ekonomski
položaj in ohranjaje poseljenosti podeželja.
Cilji:
Ustvarjanje pogojev in možnosti za nova
delovna mesta ter realizacijo poslovnih idej
članov kmetijskega gospodarstva. Ukrep je
namenjen naložbam potrebnim za začetek
opravljanja nekmetijske dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 40% na območjih
izven OMD),
– do 60% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
50% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
5.000 €.
Vrste pomoči:
– predelava kmetijskih pridelkov, medu
in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gob,
– prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov,
– turizem na kmetiji (gostinska, nastanitvena in negostinska dejavnost),
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi
znanji na kmetiji,
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
– ribogojstvo in predelava sladkovodnih
rib,
– aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– gradbena dela morajo biti izvedena skladno z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– izpolnjevanje vseh pogojev za opravljanje določene dejavnosti (registracija pro
izvodnega obrata, izobrazba nosilca, registracija dopolnilne dejavnosti ...),
– upravičenec oziroma člani kmetijskega
gospodarstva morajo biti lastniki zemljišč
oziroma jih uporabljati v soglasju z lastnikom.
Opravičljivi stroški:
– stroški izgradnje in izboljšanja objekta, ki je namenjen opravljanju dopolnilne
dejavnosti,
– stroški nakupa nove ali rabljene opreme in strojev vključno z računalniško opremo namenjeno opravljanju dopolnilne dejavnosti,
– drugi stroški povezani s pripravo in izvedbo projektov.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– DDV ni upravičen strošek, če je kmetijsko gospodarstvo davčni zavezanec,
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sti,

– honorarji arhitektov, študije izvedljivo-

– preproste naložbe (naložba v objekt
ali opremo ne sme le nadomestiti starega
objekta opreme, brez povečanja proizvodnje
zmogljivosti),
– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina (upravičenci):
– člani družine, ki so fizične osebe in
imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnost,
– podjetja, ki imajo do 5 zaposlenih in so
registrirana za opravljanje naštetih dopolnilnih dejavnosti,
– skupine proizvajalcev, ki skupaj investirajo v dopolnilno dejavnost.
2.2 Izboljšanje gospodarske vrednosti
gozdov (ukrep de minimis)
Namen: Nezadostna odprtost gozdov
z gozdnimi prometnicami, zastarelost delovnih sredstev povečujeta stroške povezane s pridobivanjem lesa, kar vpliva na
nekonkurenčnost gozdarstva.
Cilj:
– izboljšanje konkurenčnosti gozdarstva,
– izboljšanje dohodkovnega položaja pri
lastnikih gozdov,
– razvoj novih proizvodov ter uvajanje
novih proizvodnih tehnologij,
– izboljšanje varnosti pri delu,
– modernizacija proizvodnje,
– večja odprtost gozdov.
Višina pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov pri naložbah oziroma (ali do 30% na območjih
izven OMD),
– do 50% upravičenih stroškov pri naložbah kadar je upravičenec mlad kmet (ali do
40% na območjih izven OMD),
– najvišji znesek dodeljene pomoči je
2.500 €.
Vrste pomoči:
– naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih vlak,
– naložbe v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme za delo v gozdu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
– sofinancirajo se naložbe v zasebne
gozdove,
– upravičenec mora biti lastnik ali solastnik gozda,
– upravičenost gradnje gozdne vlake
mora potrditi Zavod za gozdove RS,
– naložba v gozdno vlako mora biti ekonomsko upravičena,
– stroški nakupa in dobave opreme, stroški usposabljanja,
– za nakup strojev ali opreme za delo
v gozdu, mora imeti vlagatelj v lasti najmanj
5 ha gozda.
Opravičljivi stroški:
– stroški gradnje, rekonstrukcije in opreme vlake,
– splošni stroški povezani s pripravo projekta,
– stroški nakupa in dobave opreme.
Omejitve:
– naložbe zunaj območja občine,
– pri naložbi v nakup novih ali rabljenih
strojev in opreme niso upravičeni stroški za
nakup mehanizacije za strojno sečnjo,
– DDV ni upravičen strošek, če je upravičenec davčni zavezanec,

– skupna pomoč za naložbo ne sme presegati 200.000 € v obdobju treh proračunskih let.
Ciljna skupina:
Upravičenci do sredstev so zasebna
kmetijska gospodarstva, registrirana v Občini Dobrova - Polhov Gradec, ki kmetujejo
skladno z načeli dobre prakse.
2.3 Usposabljanje in informiranje nosilcev dopolnilnih dejavnosti (ukrep de minimis)
Namen: Pri programu usposabljanja in
izobraževanja se financirajo programi usposabljanja ali izobraževanja, ki je namenjeno
dopolnilni dejavnosti, udeležbi na seminarjih,
in organizacija strokovnih seminarjev preko
pooblaščenih organizacij in ostalih izvajalcev strokovnega izobraževanja, namenjenih
dopolnilnim dejavnostim na kmetiji.
Cilj: Povečati konkurenčnost kmetijskih
gospodarstev s spodbujanjem registracije
dopolnilnih dejavnosti.
Višina pomoči: do 100% upravičenih
stroškov.
Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje ali
usposabljanja, mora k vlogi priložiti letni program izobraževanja ali usposabljanja,
– upravičenec, ki izvaja izobraževanje
mora zagotoviti dostopnost do pomoči vsem
upravičencem na območju občine,
– upravičenci, ki kandidirajo za pridobitev sredstev različnih usposabljanj in izobraževanj to dokazujejo z dokazilom o udeležbi
na izobraževanju ali usposabljanju in dokazilom o uspešnem zaključku usposabljanja.
Vrste pomoči:
– organizacija in udeležba izobraževanje
in usposabljanje odraslih,
– organizacija in udeležba na forumih,
– organizacija strokovnih eksurzij,
– organizacija tekmovanj in razstav in
sodelovanje na njih,
– organizacija sejmov in sodelovanju na
sejmih,
– svetovalne storitve kmetom,
– priprava publikacij, brošur, letakov,
– vzpostavitev spletnih strani.
Opravičljivi stroški:
– stroški usposabljanja ali izobraževanja,
– stroški organiziranja izobraževanja ali
usposabljanja,
– stroški udeležbe na strokovnih posvetih, forumih, sejmih, razstavah in tekmovanjih,
– stroški svetovalnih storitev (stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti in niso vezani na
običajne operativne stroške podjetja kot so
računovodske storitve, davčno svetovanje
ipd.),
– stroški izdaje brošur in drugih publikacij, če so namenjeni izobraževanju, usposabljanju, posvetu, forumu, razstavi, sejemski
predstavitvi,
– stroški informiranja preko medijev in
drugih dejavnosti povezanih z informiranjem,
– stroški simboličnih nagrad podeljenih
v okviru tekmovanj do 100 € na nagrado na
zmagovalca.
Omejitve:
– stroški šolnin in šolanja za redno vpisane dijake in študente niso upravičeni stroški,
– stroški pogostitev niso upravičeni stroški,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– stroške izobraževanj za pridobivanje
certifikatov nove dopolnilne dejavnosti na
kmetiji mora upravičenec vrniti skupaj za zamudnimi obrestmi, če dopolnilna dejavnost
ni bila registrirana v treh letih po prejemu
sredstev.
Ciljna skupina (upravičenci):
Upravičenci do sredstev so vsi člani
kmetijskega gospodarstva, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost ali jo nameravajo
registrirati v treh letih, organizatorji izobraževanj in usposabljanj, ki delujejo na območju
občine, lahko tudi izven občine.
3. Ostale pomoči, ki ne predstavljajo državnih pomoči
3.1 Štipendiranje dijakov in študentov
kmetijskih šol
Namen: Finančna pomoč je namenjena
popularizaciji poklicnega, srednje šolskega,
visokošolskega ali univerzitetnega študija
na kmetijskih programih poklicnih srednjih
šol in univerz.
Cilj: Spodbujati mlade, predvsem bodoče
nosilce kmetijskih gospodarstev, da se odločajo za šolanje na kmetijskih šolah, s čemer
želimo doseči boljšo izobrazbeno strukturo
na kmetijah.
Višina pomoči:
Do višine 450 € na dijaka in študenta
v tekočem šolskem letu.
Splošni pogoji upravičenosti:
– kmetijsko gospodarstvo, katerega član
je upravičenec, mora biti vpisano v evidenco
kmetijskih gospodarstev,
– uspešno zaključeno šolanje v preteklem šolskem letu,
– redno vpisan v srednješolski program
v univerzitetni študij v tekočem šolskem
letu.
Vrste pomoči:
– enkratna pomoč dijakom in študentom
kmetijskih šol in univerz.
Omejitve:
– enkratna pomoč se ne izplača dijakom
in študentom, ki niso vpisani v kmetijske
šole,
– dijaki in študentje ponovno vpisani v isti
letnik in študentje, ki izgubijo status, do pomoči niso upravičeni.
Ciljna skupina (upravičenci):
Dijaki in študentje kmetijskih šol in univerz, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem kmetijskega gospodarstva.
IV. Merila: merila so natančneje opisana
v razpisni dokumentaciji.
V. Višina razpisanih sredstev
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 11003 Proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2008. Okvirna višina
razpisanih sredstev je 47.989 €.
Upravičeni stroški so le tisti stroški, ki so
nastali po datumu odobritve sredstev in so
bili plačani do predložitve zahtevka.
Upravičenci lahko vlagajo zahtevke za
izplačilo upravičenih sredstev do 30. 4.
2009.
Najnižja skupna višina pomoči, ki se izplača upravičencu, je 50 €.
Izplačilo se upravičencu izvrši po opravljenih delih na podlagi računa in potrdila
o plačilu računa. Kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je na razpolago sredstev, se
bo odstotek pomoči pri posameznem ukrepu
ustrezno znižal.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisna
dokumentacija
(navodila
in obrazci) je na voljo na internet naslovu: http://www.dobrova-polhovgradec.si ali
na sedežu občine. Lahko pa jo na osno-

vi poslane zahteve na elektronski naslov
info@dobrova-polhovgradec.si, posredujemo tudi po elektronski pošti.
VII. Način prijave in roki
Prijave na razpis morajo prispeti v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Dobrova - Polhov
Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, s pripisom »ne odpiraj, javni razpis, kmetijstvo«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja vloge.
Rok za oddajo vlog: 9. 5. 2008.
VIII. Odpiranje vlog
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
13. 5. 2008, v prostorih Občine Dobrova
- Polhov Gradec. Odpiranje vlog ni javno.
Prispele vloge bo pregledala in strokovno
ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine
Dobrova - Polhov Gradec.
Prepozno prispele vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih
vlog komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve
je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku
vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se zavrže. Zavrže se tudi vse vloge,
vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah.
Vloge predlagateljev, ki ne bodo izpolnjevale
pogojev za prijavo, kakor tudi vsebinsko neustrezne vloge, bodo s sklepom župana ali
pooblaščene osebe, zavrnjene.
IX. Obveščanje o izboru
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku
odloča na predlog strokovne komisije župan oziroma oseba, ki jo pooblasti župan.
V obrazložitvi odločbe mora utemeljiti svojo odločitev, navesti namen in upravičene
stroške na podlagi katerih je upravičenec
prejel sredstva. V obrazložitvi odločbe bo
utemeljena odločitev in v primeru pozitivne
odločitve bo opredeljena višina dodeljenih
sredstev, namen in upravičeni stroški, za
katere so sredstva namenjena.
Zoper odločitev v odločbi, lahko upravičenec vloži pritožbo na naslov občine v roku
8 dni od prejema odločbe.
Na podlagi odločbe se z upravičencem
sklene pogodba, ki bo podrobneje opredelila
medsebojne obveznosti.
X. Spremljane namenske porabe sredstev
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Dobrova - Polhov Gradec spremlja komisija. Namenskost porabe
lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
Če se ugotovi
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz
istega naslova ponovno pridobil finančna
sredstva pred iztekom za to določenega obdobja v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) nepremično in opremo sofinancirano iz proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– če investicije za katero je pridobil sredstva ni dokončal oziroma jo je končal v bistveno manjšem obsegu kot je predvideval
v prijavi na razpis,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev,
je upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od
dneva plačila upravičencu do dneva vračila
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sredstev. V teh primerih ne more pridobiti
sredstev za dobo petih let.
XI. Informacije: dodatne informacije po tel.
01/36-01-800, kontaktna oseba: Helena Čuk.
Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski  pošti:
helena.cuk@dobrova-polhovgradec.si.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Št. 410-62/2008-2-301
Ob-3550/08
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane na podlagi Odloka o proračunu Občine
Poljčane za leto 2008 (Uradni list RS, št.
14/08) in Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane (Uradni
list RS, št. 100/07) objavlja
razpis
sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja na območju
Občine Poljčane za leto 2008
I. Predmet razpisa: Občina Poljčane (v
nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja za leto 2008 z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2008 v višini
22.500,00 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006, Uredbo Komisije (ES)
št. 70/2001 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.
II. Ukrepi – pogoji in merila za dodelitev
sredstev:
1. ukrep:
Naložbe v kmetijska gospodarstva
Upravičenci:
Fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko
dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih
gospodarstev, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane.
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
– razpisna vsota: 9.000,00 EUR:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo in nakup rabljenih traktorjev do
starosti 10 let, ki so registrirani;
– ureditev trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov in drugih
gospodarskih poslopij (projektna dokumentacija, gradbena in obrtniška dela, oprema
stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, prezračevalni sistemi, napajalni
sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in
stroški novogradnje pomožnih živinorejskih
objektov. Gnojne jame in gnojišča za namen
izpolnjevanja standarda nitratna direktiva se
ne sofinancira;
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– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško
programsko opremo in rabljenih traktorjev
do starosti 10 let, ki so registrirani;
– stroški ureditve trajnega nasada (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka
s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov za
ostala območja;
vendar največ do 1.500,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10%. Mladi kmetje morajo upoštevati določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št.
1698/2005.
2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov – razpisna vsota: 3.000 EUR:
– manjše agromelioracijska dela: do
40% vrednosti investicije oziroma do 50%
na območjih z omejenimi dejavniki vendar
ne več kot 500,00 EUR/ha (planiranje, priprava zemljišča in zatravitev) za največ 2
ha po kmetiji,
– za pravo ureditev pašnikov za nadzorovano pašo domačih živali in obor za rejo
gojene divjadi: do 40% vrednosti investicije
oziroma do 50% na območjih z omejenimi
dejavniki vendar ne več kot 150,00 EUR/ha.
Pašniki morajo biti urejeni v skladu z veljavnimi standardi za posamezno živalsko vrsto.
Pri tem je najmanjša upravičena površina za
ureditev pašnika 1 ha in največja 5 ha,
– ureditev dostopov na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti,
poti v trajnih nasadih): do 40% vrednosti
investicije oziroma do 50% na območjih
z omejenimi dejavniki vendar ne več kot
400,00 EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažna dela in material za drenažo.
Potrebna dokumentacija:
– vloga: Obrazec 1,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami,
– predračuni,
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje kolikor je to potrebno,
– fotokopija TTR vlagatelja.
2. ukrep:
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Predmet pomoči:
1. Sofinanciranje zavarovalnih premij za
zavarovanje kmetijske proizvodnje v tekočem letu – razpisna vsota: 3.000,00 EUR
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Namen ukrepa je s povečanjem obsega
zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja,
ki jih na plodovih in posevkih naredijo naravne nesreče kot so spomladanska pozeba,
toča, požar, udar strele, vihar in poplave
ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni
živali.
Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija,
v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
imajo sedež v Občini Poljčane in sklenejo
zavarovanje kmetijsko proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred
nevarnostjo toče, spomladansko pozebo,
požarom, udarom strele, viharjem in poplavami,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– razliko med višino sofinanciranja
zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanja živali zaradi
bolezni.
Potrebna dokumentacija:
– vloga: Obrazec 2,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,
– fotokopija veljavne zavarovalne police,
– fotokopija TTR vlagatelja.
3. ukrep:
Zagotavljanje tehnične podpore
Izobraževanje – razpisna vsota 2.000,00
EUR
Namen ukrepa je izboljšati učinkovitost in
strokovnost v kmetijstvu ter prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje, svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na
tekmovanjih, publikacije in spletne strani.
Upravičenci:
1. registrirani izvajalci
Občina z upravičenci sklene pogodbo,
v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti
letni program dela in dokazila, zahtevana
z javnim razpisom. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem
območju na podlagi opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine
proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj
za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali
organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov
za izvedbo programov usposabljanja (pre-

davanja, informativna izobraževanja, krožki,
tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorarji izvajalcev,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti
niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi
stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe:
– stroški storitev.
3. Stroški publikacij (katalogov, spletišč),
ki predstavljajo dejanske podatke o pro
izvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo proizvajalci
enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne
strani).
4. Na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na
njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški najemnih razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade na tekmovanjih in
ocenjevanjih.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Potrebna dokumentacija:
– vloga: Obrazec 3,
– finančno ovrednoten program.
4. Ukrep:
Pomoči de minimis
Predmet pomoči:
1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in dopolnilno dejavnost
– razpisna vsota: 6.000,00 EUR.
Ukrep je usmerjen v ohranjanje delovnih
mest na podeželju in ustvarjanje novih ter izboljšanje dohodkovnega položaja in trženja
na kmetijskih gospodarstvih.
Podpora naložbam v nove dopolnilne dejavnosti in posodobitve že obstoječih dopolnilnih dejavnosti.
Cilj ukrepa je več kmetijskih gospodarstev z registrirano dopolnilno dejavnostjo
na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe v:
1. predelavo kmetijskih proizvodov,
(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in
škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih
olj in maščob, pripravljenih krmil za živali,
drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov),
2. neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov na kmetijah,
3. neposredno prodajo kmetijskih pro
izvodov izven kmetije,
4. turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost – ogled kmetije in njenih
značilnosti in ogled okolice kmetije, prikaz
vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, turistični
prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja
športnih rekvizitov, oddajanje površin za
piknike),
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5. dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo, peka v kmečki
peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in
dišavnic, vezenje ...),
6. pridobivanje in prodajo energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
7. storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
8. izobraževanje na kmetijah, povezano
s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
9. zbiranje in kompostiranje organskih
snovi,
10. aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd. iz lastnega cvetja in drugih okrasnih
rastlin.
Upravičenci:
Kmetijsko gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo sedež
v Občini Poljčane in so vpisane v register
kmetijskih gospodarstev.
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno
z računalniško programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in
usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo projekta.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov, vendar
največ do 2.000,00 € na kmetijsko gospodarstvo.
Upravičenci morajo po končani investiciji
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu,
skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo
o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji.
Dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Potrebna dokumentacija:
– vloga: Obrazec 4,
– potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,
– finančno ovrednoten program, ki ga
pripravi kmetijsko svetovalna služba Slovenska Bistrica z ustreznimi prilogami,
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še
ni registrirana,
– predračuni,
– lokacijsko informacijo oziroma gradbeno dovoljenje kolikor je to potrebno.
III. Splošni pogoji:
1. Na razpis se lahko prijavijo pri posameznem ukrepu navedeni upravičenci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– podajo izjavo, da za posamezen namen še niso prejeli sredstev iz državnega ali
občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa, dokažejo višino sredstev z ustrezno dokumentacijo,
– podajo izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– niso podjetje v težavah.
2. Upravičenec lahko pridobi nepovratna
sredstva največ za dva ukrepa. Najnižji zne-

sek dodeljenih sredstev za posamezni ukrep
znaša 20 EUR.
3. Investicija mora biti zaključena pred
izplačilom sredstev, najkasneje pa do 1. 12.
2008.
4. Sredstva pridobljena po tem razpisu
se štejejo kot državna pomoč oziroma pomoč po pravilu de minimis. Občina Poljčane
bo o dodeljenih pomočeh poročala v skladu
z veljavno zakonodajo.
5. Vloga mora biti v celoti izpolnjena in
vsebovati vse zahtevane priloge. Vloge so
na voljo na internetnem naslovu http://www.
poljcane.si, v sprejemni pisarni Občine Poljčane in na sedežu Kmetijske svetovalne
službe v Slovenski Bistrici.
6. Vloge je potrebno oddati v zaprti kuverti ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Poljčane, Bistriška c. 65, 2319
Poljčane, označeno z oznako: »Ne odpiraj
– javni razpis kmetijstvo 2008«, do objave
obvestila o zaprtju javnega razpisa oziroma porabe sredstev na posamezni postavki.
Obvestilo o zaprtju javnega razpisa oziroma
porabi sredstev bo objavljeno na enak način, kot je bil objavljen javni razpis.
7. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo
imenuje župan Občine Poljčane. Upravičene vloge bodo obravnavane po datumu in
uri prispetja na Občino Poljčane, in sicer po
zaporedju prispetja vlog. Komisija bo vloge
obravnavala na 14 dni od datuma objave
javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolne vloge bo komisija vlagatelja pozvala k dopolnitvi v skladu
z določili zakona o splošnem upravnem postopku.
8. Z upravičenci bo Občina Poljčane
sklenila pogodbe, v katerih bodo opredeljeni
podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
9. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka.
Zahtevek mora biti dostavljen na Občino
Poljčane najkasneje do 1. 12. 2008.
10. Dodatne informacije dobite na Občini Poljčane, Klavdija Majer, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane ali po tel. 802-92-24
ter na Kmetijski svetovalni službi v Slovenski Bistrici, Ljubljanska cesta 93, tel.
805-58-80. Vprašanja se lahko posredujejo
tudi po elektronski pošti na naslov: klavdija.majer@poljcane.si.
Občina Poljčane
Št. 410-63/2008-2-301
Ob-3551/08
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65,
2319 Poljčane, na podlagi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2008 (Ur. l.
RS, št. 14/08) in Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Poljčane
(Ur. l. RS, št. 100/07) objavlja
razpis
sredstev za investicijska posojila
s subvencionirano obrestno mero
v kmetijski dejavnosti na območju
Občine Poljčane za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa in razpisna
sredstva: razpisna vsota posojil s subvencionirano obrestno mero za naložbe v kmetijska gospodarstva v Občini Poljčane za
leto 2008 znaša 154.300,00 EUR. Posojila
se plasirajo preko NLB d.d. – podružnica
Podravje, Titova cesta 2, Maribor, s katero
Občina Poljčane sklene ustrezno pogodbo
o medsebojnem sodelovanju pri obravnavanju dolgoročnih posojil. Subvencionirane
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obresti, ki jih občina nakaže banki za upravičenca, predstavljajo državno pomoč.
2. Upravičenci
Upravičenci so:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Poljčane
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine in
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter
– kmetijska gospodarstva, ki se že ali
se bodo ukvarjala z dopolnilno dejavnostjo
na kmetijskem gospodarstvu, so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Občini
Poljčane.
3. Splošni pogoji upravičenosti: naložba
mora biti v skladu s standardi skupnosti in
ekonomsko upravičena. Kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih
ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobro počutje živali. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju
prostora in varstvu okolja. Pomoč se lahko
dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso
podjetja v težavah.
4. Namen posojila
Posojila se dodelijo za:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka,
mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– ureditev trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v izgradnjo in obnovo objektov
in naprav ter nakup opreme za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
5. Posojilni pogoji in višina posojila: obrestna mera za posojilo je 3% fiksna s 6-mesečnim moratorijem. Doba vračanja posojila
znaša do 5 let. Posojilojemalec prične vračati
posojilo po 6-mesečnem moratoriju. Možna
višina posojila je do 50% vrednosti celotne
naložbe vendar ne več kot 24.000 €. Možne
oblike zavarovanja posojila so zavarovanje
s hipoteko na nepremičninah, premičninah,
poroštvom oziroma druga ustrezna oblika
zavarovanja. V primeru zavarovanja s hipoteko, cenitev zastavljene nepremičnine
opravi pooblaščeni cenilec banke, vrednost
pa mora znašati vsaj dvakratni znesek kredita. Ostali pogoji so v skladu z akti banke.
6. Potrebna dokumentacija: za posojilo
je potrebno oddati izpolnjeno vlogo, ki je
dostopna v tajništvu Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, na spletni strani Občine
Poljčane http://www.poljcane.si, na sedežu
Kmetijske svetovalne službe v Slovenski Bistrici, na sedežu NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor in na sedežu
NLB d.d., Poslovalnica Slovenska Bistrica.
Ob izpolnjeni vlogi je potrebno predložiti še
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naslednja dokazila in drugo dokumentacijo: potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
potrdilo o opravljanju kmetijske dejavnosti,
zemljiškoknjižni izpisek posestva (lahko pridobi občina iz uradnih evidenc), potrdilo o tržnih viških v preteklem letu, program o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga
pripravi pristojna Kmetijsko svetovalna služba, ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo
predračun ali račun o izdelavi, v primeru
naložb povezanih z graditvijo objektov ustrezna prostorska dokumentacija (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje ...). Prejeta
dokumentacija se prosilcem ne vrača.
7. Obravnavanje vlog: prispele vloge bo
obravnavala Komisija, ki jo imenuje župan.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni
z odločbo najkasneje 20 dni po zaključenem razpisu.
8. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vloge je najkasneje do
vključno 2. 6. 2008 do 12. ure.
Vloga se vloži pri NLB d.d., Poslovalnica
Slovenska Bistrica, Trg svobode 26 ali pri
NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor. Obravnavale se bodo samo
dokumentacijsko popolne in pravočasno prispele vloge.
Prosilci, ki jim bo posojilo odobreno, sklenejo pogodbo z NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova cesta 2, Maribor. Prejemniki
državnih pomoči so dolžni omogočiti nadzor
nad porabo sredstev.
V primeru nenamenske porabe sredstev,
so prejemniki dolžni povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Pri tem se obresti
računajo od dneva nakazila.
9. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko prosilci dobijo pri NLB d.d.,
Poslovalnica Slovenska Bistrica, Trg svobode 26, Slovenska Bistrica, vsak petek
od 14.30 do 16. ure ali na tel. 805-06-50,
pri NLB d.d. – podružnica Podravje, Titova
cesta 2, Maribor, v poslovnem času, tel.
234-45-20 (Majda Ganzitti) in na Občini Poljčane, Bistriška c. 65, Klavdija Majer, tel.
802-92-24. Vprašanja se lahko posredujejo
tudi po elektronski pošti na naslov: klavdija.majer@poljcane.si.
Občina Poljčane
Št. 68/2008
Ob-3554/08
Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah objavlja na podlagi Pravilnika o izvajanju ukrepov za pospeševanje razvoja podeželja v Občini Šentilj
(MUV, št. 32/2007) ter Odloka o rebalansu
proračuna Občine Šentilj za leto 2008 (sprejet na 8. redni seji OS, 27. marca 2008)
razpis
za dodelitev sredstev državnih pomoči
(skupinske izjeme za razvoj podeželja,
za predelavo trženje in dopolnilne
dejavnosti – de minimis) in za dodelitev
sredstev za druge ukrepe, ki ne
predstavljajo državnih pomoči v Občini
Šentilj za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe
državnih pomoči in za druge ukrepe za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja
kmetijstva in podeželja v skladu z veljavno
zakonodajo.
Vsebinsko se predmet javnega razpisa
deli na tri sklope:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
A) Ukrepi državne pomoči za primarno
kmetijsko proizvodnjo – skupinske izjeme.
B) Ukrepi državne pomoči za predelavo, trženje in dopolnilne dejavnosti – de
minimis.
C) Drugi ukrepi.
II. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
2008 v skupni višini 150.665,56 €, oziroma
v naslednjih predvidenih zneskih po posameznih proračunskih postavkah:
Postavka

Okvirna višina v €

110213 vlaganje v posodabljanje kmetij

60.000,00

110212 vlaganje v urejanje pašnikov

9.000,00

110260 urejanje kmetijskih zemljišč

10.000,00

110214 sofinanciranje plačila zavarovalnih premij

200,00

110215 spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih
proizvodov

300,00

110216 zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem
sektorju

500,00

110235 vlaganja v predelavo, trženje in dopolnilne
dejavnosti

60.000,00

110236 promocija in trženje

1.500,00

110237 izobraževanje in usposabljanje v predelavi, trženju
in dopolnilni dejavnosti

6.453,16

110240 podpora prostovoljnim dejavnostim na področju
kmetijstva

2.712,40

Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski
postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke,
vendar samo med ukrepi na področju primarne kmetijske dejavnosti (ukrepi pod točko A) ter ločeno med ukrepi za predelavo,
trženje in dopolnilnim dejavnostmi (ukrepi
pod točko B).
III. Ukrepi
Za vse razpisane ukrepe pod točko A in
B, navedene v poglavju I – Predmet javnega
razpisa velja, da gre za državne pomoči, ki
se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč
za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve
sredstev s strani Občine Šentilj do dneva,
določenega v medsebojni pogodbi. Dokazila
– plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. Za upravičence pod točko C v poglavju I – Predmet
javnega razpisa, so v poglavji C posebej
navedeni načini koriščenja sredstev.
IV. Dokazila in pogoji za pridobitev sredstev ter omejitve
Potrebna dokazila in pogoji za vse ukrepe iz tega javnega razpisa so objavljeni
v razpisni dokumentaciji, katera je objavljena na spletni strani Občine Šentilj (www.
sentilj.si) in jo lahko dvignete na sedežu
Občinske uprave Občine Šentilj, Maistrova
ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
A) Ukrepi državnih pomoči za primarno
kmetijsko proizvodnjo – skupinske izjeme
A/1 Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za
vse ukrepe pod to točko ne sme preseči
400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je kmetijsko
gospodarstvo na območju z omejenimi mo-
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žnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih
javnih virov so sredstva dodeljena.
Bruto intenzivnost pomoči:
– Do 50% upravičenih stroškov naložb
na območjih z omejenimi dejavniki.
– Do 40% upravičenih stroškov naložb
na ostalih območjih.
– Najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 10.000 € na kmetijsko
gospodarstvo.
Upravičenci do pomoči:
– Kmetijsko gospodarstvo, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in je locirano v Občini Šentilj in katerih investicija, ki
je predmet pomoči, je locirana na območju
Občine Šentilj.
Strošek lastnega dela ni predmet sofinanciranja.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko
dodeli za:
A/1-1 Posodabljanje kmetij,
A/1-2 Urejanje pašnikov,
A/1-3 Urejanje kmetijskih zemljišč.
A/1-1 Posodabljanje kmetij
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
– Stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetiji (kadar je to
samostojna investicijska faza).
– Stroški materiala za gradnjo oziroma
adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij
na kmetiji ter ureditev izpustov.
– Stroški obnove fasad na kmetijskih
gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi,
gospodarska poslopja, skladišča oziroma
ne-stanovanjski objekti).
– Stroški nakupa kmetijske mehanizacije
(kadar se nabavlja rabljena oprema, velja
pogoj, da je predvideno osnovno sredstvo
ob nabavi največ do polovice amortizirano
– v skladu z veljavno zakonodajo na področju amortizacijskih stopenj).
– Stroški nakupa zemljišč, če le ta predstavlja največ 10% vrednosti investicije.
– Stroški opreme, vključno z računalniškimi programi.
– Stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter
opreme v rastlinjaku.
– Stroški nakupa in postavitev mrež proti
toči.
– Stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup
mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala.
A/1-2 Urejanje pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine.
Upravičeni stroški:
– Stroški nakupa opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo in
– strošek nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
A/1-3 Urejanje kmetijskih zemljišč
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč.
Upravičeni stroški:
– Stroški agromelioracij brez stroškov
drenaž.
A/2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Bruto intenzivnost pomoči:
– Podpora občine z upoštevanjem nacionalnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske

tekoče proizvodnje za tekoče leto znaša
razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje
posevkov in plodov ter zavarovanje živali
zaradi bolezni.
Upravičenci:
– Pooblaščene organizacije, ki opravljajo storitve zavarovanja za kmetijska gospodarstva iz občine in ki imajo sklenjene
pogodbe z Agencijo RS za kmetijske trge
in razvojne trge in so sklenile s kmetijskimi gospodarstvi iz Občine Šentilj (katera
so vpisana v register kmetijskih gospodarstev) prej navedeno zavarovanje za lokacije v Občini Šentilj.
Upravičeni stroški:
– Sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročajo bolezni.
– Sofinanciranje stroškov zavarovalnih
premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske
razmere.
A/3 Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
Bruto intenzivnost pomoči:
– Cilj pomoči je izboljšanje kakovosti,
konkurenčnosti in preusmeritve kmetijske
proizvodnje, izboljšanje kakovosti in konkurenčnosti v kmetijstvu. Občina Šentilj krije
do 50% stroškov v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem.
Upravičenci:
– So pravne in fizične osebe, ki so pristojne za izvajanje dejavnosti za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov in
zagotavljajo izvajanje storitev tako, da so
dostopne vsem kmetijskim proizvajalcem
na območju občine (na podlagi objektivno
opredeljenih pogojev). Kolikor opravljajo to
storitev skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije, članstvo v takih skupinah
ne sme biti pogoj za dostop za storitve. Vsak
prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne
stroške za zagotavljanje storitev.
Upravičeni stroški:
– Stroški za izvedbo tržne raziskave za
tisto področje, za katero bo največje zanimanje zainteresiranih proizvajalcev (vendar
najmanj deset udeležencev).
– Stroški priznanih certifikacijskih organov za prvo potrditev sistema zagotavljanja
kakovosti.
A/4 Zagotavljanje tehnične podpore
v kmetijskem sektorju
Namen je zagotavljanje višjega nivoja
izobraženosti in strokovne usposobljenosti
kmetov, in sicer za:
– Izobraževanje in usposabljanje kmetov.
– Organizacije tekmovanj in sejmov
izven Občine Šentilj, vendar so posebnega
pomena za občino ter sodelovanje na njih.
– Sofinanciranje kataloga za vinogradništvo podravske regije.
Bruto intenzivnost pomoči:
– Do 50% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Omejitev:
– Sofinanciranje tekmovanja oračev se
izvede v skladu z opredeljeno bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine
150,00 €.
– Sofinanciranje kataloga za vinogradništvo se izvede v skladu z opredeljeno bruto
intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine 150,00 €.
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Upravičenci so:
– Fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to
ustrezno usposobljeni ter zagotavljajo, da
je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi
objektivno opredeljenih pogojev.
Upravičeni stroški:
– Stroški na področju izobraževanja in
usposabljanja kmetov za varstvo pri delu in
za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi.
– Stroški na področju organizacije tekmovanj – za tekmovanje oračev.
– Stroški na področju katalogov za pripravo in izdelavo le-teh, kadar predstavljajo
dejanske podatke iz dane občine ali pro
izvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
zadevni proizvajalci enake možnosti, da so
predstavljeni v publikaciji.
B) Ukrepi državne pomoči za predelavo, trženje in dopolnilne dejavnosti – de
minimis
Najvišji znesek – skupna pomoč de minimis dodeljena kateremukoli upravičencu ne
sme presegati 200.000 € bruto v katerem
koli obdobju treh proračunskih let, in sicer
ne glede na to, iz katerih sredstev so dodeljena. Zgornja meja pomoči predstavlja
bruto znesek pomoči izražen v denarni dotaciji pred odbitkom davka oziroma drugih
dajatev.
Upravičenci so podrobneje določeni
v razpisni dokumentaciji.
B/1 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov in v dopolnilno dejavnost
na kmetiji
Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih
gospodarstev s širjenjem dopolnilnih dejavnosti ter predelave kmetijskih proizvodov na
kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– Bruto intenzivnost pomoči znaša do
50% priznanih stroškov, vendar lahko najvišji znesek dodeljenih pomoči za posamezno kmetijsko gospodarstvo za vse namene
tega ukrepa znaša največ 10.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Upravičeni stroški:
– Stroški projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilno dejavnost, predelavo in
trženje kmetijskih proizvodov na kmetijskih
gospodarstvih.
– Stroški nakupa opreme in naprav za
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov.
– Stroški materiala za gradnjo ali obnovo
objekta za dopolnilne dejavnosti na kmetijah
ali trženje kmetijskih proizvodov.
B/2 Promocija in trženje proizvodov in
storitev
Cilj pomoči je povečanje prepoznavnosti
storitev in proizvodov s kmetijskih gospodarstev, ki niso proizvodi primarne kmetijske
proizvodnje.
Bruto intenzivnost pomoči:
– Do 50%, vendar do višine in za namen,
ki je priznan v letnem programu kmetijstva
v Odloku o proračunu Občine Šentilj za leto
2008.
Upravičeni stroški:
– Stroški priprave in izdelave prospekta
tematsko turistično pot »Jesenska pot«.
– Stroški vključitve, označbe in embaliranja vina kot produkta blagovne znamke
»Dobrote iz Občine Šentilj«.
B/3 Izobraževanje in usposabljanje na
področju predelave in trženja in dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji
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Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja izobraženosti in strokovne usposobljenosti kmetov.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% priznanih stroškov.
Upravičeni stroški:
– Stroški ene strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji
ter s predelavo in trženjem kmetijskih pro
izvodov.
– Stroški kotizacij seminarjev, izobraževanja in predavanj za področje dopolnilnih
dejavnosti, trženja in predelave.
Omejitve:
– Sofinanciranje stroškov ene strokovne
ekskurzije se izvede v skladu z opredeljeno
bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ
do višine 2.000,00 € in ob upoštevanju pogoja, da mora biti najmanj 10 udeležencev
strokovne ekskurzije, ki so naši občani.
– Sofinanciranje stroškov kotizacij seminarjev, izobraževanja in predavanj se izvede v skladu z opredeljeno bruto intenzivnostjo pomoči, vendar največ do višine
4.453,16 €.
C) Drugi ukrepi, ki ne predstavljajo državnih pomoči
C/1 Sofinanciranje dejavnosti društev
v Občini Šentilj, ki promovirajo kmetijsko
dejavnost in razvoj podeželja
Upravičenci:
Društva, ki se ukvarjajo s promocijo
kmetijske dejavnosti in razvojem podeželja
v Občini Šentilj in so registrirani v skladu
s pristojno zakonodajo o društvih in imajo
sedež na območju Občine Šentilj.
Merila in točkovanje je podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Sofinancirajo se naslednje aktivnosti
v skladu z letnim planom kmetijstva: čebelarstvo, aktivnosti kmečkih žena in promocija konjeništva
V. Merila in točkovanje: merila in točkovanje za pridobitev sredstev iz tega javnega
razpisa so opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki je priloga tega razpisa.
VI. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 9. maja 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo«
dostaviti na naslov Občina Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo prispele
na sedež Občine Šentilj do 9. maja 2008
do 12. ure oziroma poslane priporočeno po
pošti s poštnim žigom vključno do 9. maja
2008. Na hrbtni strani kuverte morata biti
naziv in polni naslov prijavitelja.
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija za
odpiranje vlog bo izločila iz postopka vse
nepravočasno prispele vloge. Prijavitelje
pravočasno prispelih vlog, vendar nepopolnih, pa bo pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni
od dneva odpiranja vlog. Če vloge ne bodo
dopolnjene v zadanem roku, bodo zavržene.
Popolne vloge bo obravnavala petčlanska
strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru sprememb in dopolnitev (tako
vsebinskih kot časovnih) ima Občina Šentilj
pravico le-te uvesti in jih objaviti na spletnem naslovu Občine Šentilj: www.sentilj.si,
vendar najkasneje do pet dni pred iztekom
roka za oddajo vlog.
Župan Občine Šentilj lahko kadarkoli
s sklepom prekine postopek javnega razpisa in dodelitve sredstev.
Občina Šentilj

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 410-32/2008
Ob-3556/08
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2008 (Uradni list RS,
št. 125/07) in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/05;
v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo
v Mestni občini Koper za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
proračunskih sredstev za sofinanciranje
ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja
za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se
realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb
podjetij, in sicer:
A) Sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:
– za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
– za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
– za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in
nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).
B) Sofinanciranje stroškov promocije
malih in srednjih podjetij:
– za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
C) Sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– za stroške realizacije samozaposlitve
osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje
– območna služba Koper (v nadaljevanju:
ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– za stroške dela plače zaposlitve osebe,
ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba in spada v skupino težje zaposljivih
oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07),
– za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik
z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo
in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna
oseba,
– za stroške realizacije samozaposlitve
ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
1. Splošni pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– podjetja, ki imajo sedež v Mestni občini Koper ali investirajo na območju Mestne
občine Koper,
– fizične osebe, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve in
– drugi subjekti, v skladu s pravilnikom.
Za podjetje se štejejo:
– mikro, majhne in srednje velike gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje
iz Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 10/08,
26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSreg-B in 67/07
– ZTFI) in
– samostojni podjetniki.

Do sredstev za izvedbo ukrepov niso
upravičena podjetja, ki:
– so na dan prijave v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
– so bila na dan 31. 12. 2007 v stanju kapitalske neustreznosti po 11. členu Zakona
o finančnem poslovanju podjetij, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/97),
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– sodijo v sektor transporta, ladjedelništva, jeklarstva, premogovništva, kmetijstva
in ribištva.
2. Posebni pogoji:
Za ukrepe pod A):
– da zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za
kritje stroškov posamezne investicije. Investicija se mora ohraniti na območju občine
vsaj pet let po prejemu sredstev.
Za ukrepe pod B):
– da se udeležijo določenega sejma ali
razstave doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C):
– da podjetja zagotovijo novo zaposlitev
za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev
pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v zadnjih dveh
letih,
– da podjetja zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije,
imajo stalno bivališče na območju Mestne
občine Koper, spadajo v skladu z veljavnim
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih
oseb in so prijavljeni na ZRSZ najmanj en
mesec pred dnevom zaposlitve,
– da brezposelne osebe v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev in so pri ZRSZ vključene v program
spodbujanja samozaposlovanja. Dejavnost
se mora opravljati na območju Mestne občine Koper (poslovni prostori in sedež morata
biti na območju Mestne občine Koper),
– da so osebe v postopku izgubljanja
zaposlitve, so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju
Mestne občine Koper in v obdobju določenim z razpisom, uresničijo samozaposlitev.
III. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina proračunskih sredstev, ki
je na razpolago za izvedbo javnega razpisa,
je 55.000,00 €.
Okvirna višina sredstev za posamezne
ukrepe je naslednja:

za ukrepe pod A) 40.000,00 €,
za ukrepe pod B) 4.000,00 €,
za ukrepe pod C) 11.000,00 €.

Proračunska sredstva se dodeljujejo kot
nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
IV. Upravičeni stroški in višina sredstev
Upravičeni stroški sofinanciranja so:
Za ukrepe pod A):
– stroški nakupa naprav in nove strojne
opreme ter celovite obnove obstoječe pro
izvodnje,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve
poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa patentov, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega
znanja ter posebne programske opreme.
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Višina dodeljenih sredstev:
– za investicije ne sme preseči 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja in 47,5% za
srednja podjetja, in sicer ne glede na to, iz
katerih javnih virov (sredstva občinskega,
državnega proračuna ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Najvišji možni odobreni znesek za sofinanciranje posamezne investicije je
4.500,00 €.
Za ukrepe pod B):
– stroški najema, postavitve in delovanja
stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali
razstavi doma ali v tujini.
Za ukrepe pod C):
– za samozaposlitev do 5 minimalnih
mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid; sredstva
se dodeli v enkratnem znesku, pod pogojem, da bo samozaposlitev trajala najmanj
dve leti,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko b) in d) 21. člena pravilnika, ki se
zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu, do
7 minimalnih mesečnih plač v enkratnem
znesku,
– za posamezno novo delovno mesto
pod točko c) 21. člena pravilnika, ki se zagotavlja vsaj še dve leti po prejemu sredstev,
do 9 mesečnih plač pripravnika za določeno
delovno mesto v enkratnem znesku.
Zgornja višina dodeljenih sredstev za izvedbo tega ukrepa za posameznega upravičenca ne sme preseči navedene višine, in
sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov
(sredstva občinskega, državnega proračuna, sredstev ZRSZ ali mednarodnih virov)
so sredstva dodeljena.
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo imeti sedež in poslovne prostore
na območju Mestne občine Koper. Dejavnost se mora ohraniti vsaj še dve leti po
realizaciji samozaposlitve.
V. Merila za ocenitev vlog
Za ukrepe pod A):
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– delež lastnih sredstev v investiciji,
– inovativnost investicije,
– pričakovani učinki tehnološke posodobitve,
– pričakovani učinki investicije na razvoj
delovnih mest.
Za ukrepe pod B):
– finančna stabilnost in likvidnost prosilca,
– izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih,
– promocija izdelkov lastnega razvoja,
– panožne povezave promocijskih aktivnosti.
Za ukrepe pod C):
Merila za subvencioniranje novih delovnih mest in samozaposlovanja:
– uresničljiv poslovni načrt,
– proizvodne dejavnosti ali poslovne storitve s področja socialnega skrbstva,
– storitvene dejavnosti.
Merila za subvencioniranje dela plače
zaposlitve težje zaposljivih oseb:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– je mlajša od 25 let in iskalec prve zaposlitve, ki je pridobil strokovno ali poklicno
izobrazbo pred manj kakor dvema letoma,
– ima poklic, ki se uvršča med suficitarne
na podlagi objavljenega seznama,
– je starejša od 50 let,

– je dolgotrajno brezposelna oseba, kar
pomeni, da je brezposelna 12 mesecev
v zadnjih 16 mesecih ali, če gre za osebo,
mlajšo od 25 let, je brezposelna šest mesecev v zadnjih osmih mesecih,
– sama skrbi za enega ali več otrok, ki so
stari manj od 26 let, če se redno šolajo, ali
katere zakonec je brezposeln,
– invalid ali oseba, pri kateri je bila ugotovljena zaposlitvena oviranost ali upad delovne sposobnosti
Merila za subvencioniranje dela plače
osebe, ki išče prvo zaposlitev:
– finančna stabilnost in likvidnost delodajalca,
– delež zaposlenih delavcev za nedoločen čas pri delodajalcu,
– zaposlovanje na razvojno usmerjenih
delovnih mestih in projektih,
– zaposlovanje suficitarnih poklicev (za
koprsko območje),
– predložen program uvajanja.
Prednostni kriteriji za razpisane ukrepe
so sestavni del prijavnih obrazcev v razpisnih dokumentacijah.
Vse prispele vloge bo ocenila strokovna
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Koper. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih
sredstev s strani kandidata in višine proračunskih sredstev za leto 2008 bo strokovna
komisija določila višino sredstev za posamezen ukrep.
VI. Obdobje za porabo sredstev
Obdobje za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva je proračunsko
leto 2007. Upoštevani bodo vsi izbrani realizirani ukrepi:
– pod A) v obdobju od 16. 10. 2007 do
vključno 10. 10. 2008,
– ostali ukrepi pa od 31. 10. 2007 do
vključno 30. 10. 2008.
VII. Razpisni rok in razpisna dokumentacija
Javni razpis se zaključi 4. 6. 2007 ob
12. uri.
Razpisna dokumentacija obsega:
– navodila za izdelavo vloge,
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezen
ukrep,
– vzorec pogodbe za sofinanciranje posameznega ukrepa.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dvignejo v Sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v času
uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Koper: www.
koper.si, za člane Obrtne zbornice pa je
razpisna dokumentacija dosegljiva tudi na
Območni obrtni zbornici Koper, Staničev trg
1, 6000 Koper in člane Primorske gospodarske zbornice Koper v Kopru, Ferrarska 2,
vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
VIII. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih za posamezen razpisan
ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisnih dokumentacijah.
Popolna vloga mora biti do vključno 4. 6.
2008 do 12. ure oddana osebno v Sprejemno
pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper ali poslana kot priporočena
pošiljka do vključno dne 3. 6. 2008 (datum
poštnega žiga) na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne
odpiraj – Razpis podjetništvo – 410-32/2008
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– obvezna oznaka razpisanega ukrepa« (npr.
ukrep pod A), B) ali C) in s polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani.
Če kandidat prijavlja več ukrepov mora
vlogo za vsak ukrep poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in za vsak ukrep
predložiti popolno razpisno dokumentacijo,
sicer se vloga obravnava kot nepopolna.
Vloge, ki ne bodo poslane na zahtevan
način ali ne bodo prispele pravočasno, se
bodo štele za nepopolne in v nadaljnjem
postopku ne bodo obravnavane.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
razpisa
Strokovna komisija bo z odpiranjem vlog
začela 6. 6. 2008 in v roku 14 dni od zaključka razpisa vse kandidate s sklepom
obvestila o rezultatih razpisa.
Strokovna komisija bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo
kandidata, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti, ki
ne izpolnjuje pogojev določenih v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
Za nepravočasno se šteje vloga, ki ne
prispe na Mestno občino Koper do 4. 6.
2008 do 12. ure.
Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način, kot je navedeno v VIII. točki tega razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznih obrazcih,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva razpis in razpisne
dokumentacije.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo
dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na Uradu za
družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper na tel. 05/66-46-246 (Marko Gorišek) in 05/66-46-404 (Bruna Saksida-Pišot), člani Obrtne zbornice tudi na Območni
obrtni zbornici Koper na tel. 05/61-39-012
(Elide Laginja) in člani Primorske gospodarske zbornice Koper na tel. 05/66-25-832
(Irena Bartolič).
Mestna občina Koper
Št. 410-96/2008
Ob-3567/08
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://wwww.ilirska-bistrica.si objavljen javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje humanitarnih
programov 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: Zdenka Tomažič ali po elektronski
pošti: zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si
Občina Ilirska Bistrica
Št. 122-17/2008
Ob-3607/08
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi
Odloka o proračunu Mestne občine Nova
Gorica za leto 2008 (Uradni list RS, št. 32/07
in 33/08) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št.
14/06), objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih
in invalidskih dejavnosti v Mestni občini
Nova Gorica v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih in invalidskih dejavnosti
iz sredstev proračuna Mestne občine Nova
Gorica na področju:
– socialnega varstva,
– zdravstva,
– humanitarne dejavnosti,
– invalidske dejavnosti.
Predmet razpisa niso programi in projekti, ki so usmerjeni v:
– formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah,
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje
nepremičnin ali opreme,
– odhodkov za plače izvajalcev programov ali projektov,
– dejavnosti, ki predstavljajo izpolnjevanje zakonskih obveznosti Mestne občine
Nova Gorica.
Prijavitelji lahko na razpis prijavijo en
program ali največ tri projekte, ki morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so v javnem interesu mestne občine,
– so neprofitne oziroma nekomercialne
narave,
– vsebina programa oziroma projekta
mora ustrezati predmetu javnega razpisa.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja
vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno
vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca,
da se izvaja kontinuirano, tekom celega leta
in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno
zaporedje aktivnosti.
2. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci
humanitarnih in invalidskih dejavnosti, katerih delovanje ni financirano iz proračuna
v okviru posebnih proračunskih postavk:
– društva in zveze društev,
– nevladne organizacije.
3. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis
izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
drugo dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo v svojem članstvu tudi občane
mestne občine in izvajajo programe oziroma
projekte na območju mestne občine,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva
in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj
v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje
in izbor programov oziroma projektov,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na
podlagi razpisa predhodnega leta, če so na
njem sodelovali.
4. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa, je 58.820,00 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Prijavite se lahko samo na obrazcih
razpisne dokumentacije, ki jo dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob
sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddel-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ka za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si.
Prijava mora vsebovati vse zahtevane
priloge oziroma dokazila, ki so navedena
v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več projektov, mora za vsak posamični
projekt izpolniti ločen obrazec.
6. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni
razpis HID 2008 – Ne odpiraj«.
7. Rok za prijavo na razpis je do 12. 5.
2008 do 13. ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika
(soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora
biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Nepravočasne vloge pristojni oddelek
s sklepom zavrže. Nepopolno vlogo mora
prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če
tega ne stori, pristojni oddelek s sklepom
vlogo zavrže.
8. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa.
9. Merila za vrednotenje in izbor humanitarnih in invalidskih programov in projektov
so sestavni del razpisne dokumentacije.
10. Dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-352
(Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica
Ob-3622/08
Na podlagi sprejetega proračuna Občine Pivka za leto 2008 (Uradni list RS, št.
124/07 z dne 28. 12. 2007), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 62/00,
114/01 in 20/06), Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Pivka v obdobju 2007–2013 (Uradni list RS,
št. 57/07), Mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št.
priglasitve: K-BE019-5883563-2007), Mnenja Ministrstva za finance, št. priglasitve:
M001-5883563) in na predlog Odbora za
kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja in
turizem Občine Pivka z dne 31. 3. 2008,
Občina Pivka (v nadaljevanju občina) objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev finančne pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in podeželja v Občini Pivka v letu 2008
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev proračunskih sredstev (državnih
pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Pivka v letu 2008.
II. Splošne določbe in osnovni pogoji za
kandidiranje
Upravičenci:
Upravičenci po tem razpisu so navedeni
pri vsakem namenu razpisa.
Splošni finančni določbi:
1. Investicija na kmetiji, nakup opreme,
urejanje pašnikov, izvedba programa izobraževanja oziroma katera druga dejavnost,
ki se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet
prijave na razpis za dodelitev sredstev na
področju kmetijstva je lahko začeta pred
izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le

tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje
upravnega akta pa do 17. novembra 2008
(skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo
subvencije), z izjemo stroškov, sofinanciranih po namenu: sofinanciranje stroškov
nastalih pri arondaciji (pri izvedbi nakupa in
menjave kmetijskih zemljišč).
2. Dokazila/plačani računi za izvedene
investicije, ki jih upravičenec priloži skupaj
z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja.
III. Nameni razpisa
Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme
A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
– višina
razpisanih
sredstev:
10.000,00 EUR
Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke ...) za prirejo mleka, jajc in mesa,
naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, nakup in postavitev rastlinjakov in
plastinjakov, vključno s pripadajočo opremo.
V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe
komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne
dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro
izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen
če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje
porabe vode za najmanj 25%, za preproste
naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške
proizvodnje, za proizvodnjo proizvodov, ki
posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.
Upravičeni stroški: stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji
Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije
hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke ...), nakup materiala, opreme in stroški
novogradnje oziroma adaptacije pomožnih
živinorejskih objektov (razen sofinanciranja
adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive),
stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in
plastenjaka s pripadajočo opremo, stroški
izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji.
Sofinancira se do 30% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Pivka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjeno vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga 2008 – Sofinanciranje naložb
v kmetijska gospodarstva za primarno pro
izvodnjo,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje (če
gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje, če je to potrebno,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– načrt ureditve kmetijskega gospodarstva (priloga 1 k razpisnemu obrazcu 1).
A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zem
ljišč
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– višina razpisanih sredstev: 5.000,00
EUR
Sofinancirajo se naložbe v obnovo in
postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo
namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da
vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode
za najmanj 25%.
Upravičeni stroški: stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov,
stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, stroški izdelave načrta za
ureditev pašnika, stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe
vode za najmanj 25%.
Sofinancira se do 50% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2008 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvideni višini stroškov,
za katere se uveljavlja pomoč,
– ustrezno upravno dovoljenje za poseg
v prostor, če je to potrebno,
– mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema,
– fotokopijo dokazila o lastništvu za parcele, kjer je postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje,
– načrt postavitve pašnika oziroma namakalnega sistema (priloga 2 k razpisnemu
obrazcu 1).
A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški nakupa opreme
in čebelarskih pripomočkov.
Upravičeni stroški: stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov
(v skladu z zakonskimi zahtevami, predvsem panjev ter posode iz nerjaveče in netoksične kovine).
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci: čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Pivka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 1 – Vloga
2008 – Sofinanciranje naložb v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– predračune za nakup čebelarske opreme.
B. Sofinanciranje stroškov nastalih pri
arondaciji (pri izvedbi nakupa in menjave
kmetijskih zemljišč)
– višina razpisanih sredstev: 2.000,00
EUR
Sofinancirajo se stroški, nastali z zaokroževanjem zemljišč, in sicer stroški pravnih in
upravnih postopkov.
Upravičeni stroški: stroški notarskih overitev, sodnih in upravnih taks, brez kupnine.
Sofinancira se do 75% dejansko nastalih
stroškov pravnih in upravnih postopkov. Sofinancirajo se stroški, nastali v tekočem letu
(od 1. 1. 2008 do 17. 11. 2008).
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki
se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1
k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež
v Občini Pivka ali imajo v lasti oziroma v za-

kupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Pivka.
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 2 – Vloga
2008 – Sofinanciranje stroškov nastalih pri
arondaciji,
– mapne kopije,
– overjeno kupoprodajno pogodbo (ne
starejšo od enega leta) ali menjalno pogodbo,
– odločbo Upravne enote Postojna
o odobritvi pravnega posla (v primeru nakupa),
– potrdilo k menjalni pogodbi, ki ga izda
Upravna enota Postojna (v primeru menjave),
– dokazila o že nastalih stroških (fotokopije potrdil o plačilu) oziroma izjavo o predvidenih stroških pri izvedbi pravnega posla
nakupa oziroma menjave kmetijskih zemljišč
(ki bodo nastajali do 17. 11. 2008).
C. Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu
– višina razpisanih sredstev: 13.000,00
EUR
Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov
ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh
aktivnosti na področju kmetijstva oziroma
skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč (članstvo
v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za
dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca),
stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih
iz Občine Pivka) ter stroški vzpostavitve internetne strani).
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje ...).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu ali članu družine
ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Pivka in registrirana stanovska
(društva) in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva
in prehrane na območju Občine Pivka.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 3 – Vloga 2008 – Sofinanciranje tehnične podpore
v kmetijstvu,
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev ...).
Pomoči dodeljene po pravilu de minimis
D. Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu
– višina razpisanih sredstev: 1.000,00
EUR
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Sofinancirajo se programi izobraževanja,
usposabljanja in informiranja za področje
gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na
področju gozdarstva oziroma skupine pro
izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).
Upravičeni stroški: stroški organiziranja
programov usposabljanja in izobraževanja,
stroški udeležbe in organizacije na forumih,
tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah (potni stroški, stroški izdaje publikacij,
najemnine razstavnih prostorov, simbolične
nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca), stroški izdaje publikacij, katalogov (ki
predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Pivka) ter stroški vzpostavitve
internetne strani.
Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na
primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje ...).
Sofinancira se do 50% stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge
aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev
(neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali
članu družine ni dovoljeno).
Upravičenci: organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva, delujejo na območju Občine Pivka in registrirana
stanovska (društva) in interesna združenja
ter zveze, ki delujejo na področju kmetijstva,
gozdarstva in prehrane na območju Občine
Pivka.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo na razpisnem obrazcu 4 – Vloga 2008 – Sofinanciranje tehnične podpore
v gozdarstvu,
– predračune oziroma druga ustrezna
dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani
izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti,
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev ...).
E. Sofinanciranje naložb v dopolnilno
dejavnost
– višina razpisanih sredstev: 3.000,00
EUR
Sofinancirajo se naložbe za naslednje
namene: predelava kmetijskih proizvodov
(sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
zelišč, gozdnih sortimentov ...), turizem na
kmetiji, izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na
kmetiji, pridobivanje in prodaja energije iz
obnovljivih virov energije na kmetiji, kompostiranje organskih snovi.
Upravičeni stroški: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški nakupa opreme in
naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, stroški
materiala za gradnjo ali obnovo objekta za
dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov, promocija.
Sofinancira se do 40% dejansko nastalih
stroškov.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Pivka, ki se ukvarjajo ali se
bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
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v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Pivka.
Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, na razpisnem obrazcu 5 – Vloga
2008 – Naložbe v dopolnilno dejavnost,
– predračune oziroma druga dokazila (izjava vlagatelja) o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela),
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna
dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema finančnih
sredstev, v skladu s predpisi),
– pisno izjavo o faznosti investicije, iz
katere bo razvidno, da je investicija, s katero kandidirajo na ta razpis, del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetiji.
IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti:
investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2008 in bo predmet prijave na ta
razpis je lahko začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oziroma odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar pa se mora
smiselno zaključiti do 17. novembra 2008
(npr. zaključna ena izmed faz investicije na
kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila oziroma plačane račune za
dokončno izvedena dela izstaviti najkasneje
do 17. novembra 2008, skupaj z zahtevkom
za izplačilo sredstev.
V. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, ali osebno
v sprejemni pisarni občine. Odpiranje vlog
bo potekalo dvakrat, kandidati bodo vloge
lahko oddali do vključno 21. aprila 2008 oziroma do vključno 19. maja 2008.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj
– vloga na javni razpis kmetijstvo 2008«.
V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
ovojnici.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec iz
razpisne dokumentacije,
– vloga mora biti poslana v roku in na
način, ki je določen v tej točki besedila tega
razpisa.
VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Vloge, prispele na javni razpis odpira in
obravnava strokovna Komisija za odpiranje
vlog, imenovana s strani župana. Če Komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, pristojna
strokovna služba občinske uprave na predlog Komisije pozove prosilca, da jo v roku
8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne
dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne
obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah,
se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže.
Predlog Komisije o upravičenosti zahtevkov nato obravnava še Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo, razvoj podeželja in turizem Občine Pivka ter dokončno razdelitev sredstev
predlaga v potrditev županu. Komisija v primeru, ko zaprošena sredstva presegajo vsa
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razpisana razpoložljiva sredstva lahko zniža
odstotek sofinanciranja oziroma določi najvišjo višino sredstev na vlagatelja.
Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo Občina Pivka v osmih
dneh izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki bo
vseboval določbe o namenu, upravičenih
stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Pivka bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil
ter medsebojne pravice in obveznosti.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v V. točki tega razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Pivka: http://www.pivka.si ali
pa v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave
na razpis.
VIII. Dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel.
05/72-10-100 ali osebno pri strokovni sodelavki Tanji Avsec ali na elektronskem naslovu: tanja.avsec@pivka.si.
Občina Pivka
Št. 410-99/2008
Ob-3627/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila
Snežnik, št. 5/03), Pravilnika o spremembah
in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju
programov turističnih društev v Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 33/08 z dne 4. 4.
2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska
Bistrica za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 118/07
z dne 21. 12. 2007), objavlja župan Občine
Ilirska Bistrica
javni razpis
za sofinanciranje delovanja turističnih
društev v Občini Ilirska Bistrica v letu
2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena Pravilnika o sofinanciranju turistične
dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica.
Predmet sofinanciranja turistične dejavnosti društev na območju Občine Ilirska Bistrica so aktivnosti, ki se izvajajo v letu 2008
in praviloma obsegajo naslednje vsebine:
– izvajanje promocijske aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah doma in v tujini,
– izdajanje promocijskega materiala (zgibanke, razglednice),
– akcije na področju ohranjanja kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev,
urejanje in olepševanje okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih dejavnosti: urejanje in vzdrževanje
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti,
čistilne akcije ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, čezmejno sodelovanje,

– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za
namene pospeševanja turizma: organizacija
delavnic, predavanj, izobraževanje članov,
– oblikovanje in trženje turističnih pro
izvodov in turistične ponudbe kraja.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev so društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine
Ilirska Bistrica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju
turizma,
– da izvajajo organizirano redno aktivnost.
3. Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001424 Sofinanciranje turističnih društev, v višini 5.900,00 €.
4. Višina sofinanciranja: prijave na razpis bodo ovrednotene s točkami na podlagi
meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo sredstev: rok za
realizacijo aktivnosti je do 31. 12. 2008, rok
za oddajo zadnjega zahtevka ter finančnega in vsebinskega poročila je 20. 11. 2008,
za aktivnosti, ki se bodo izvajale v mesecu
decembru pa do 15. 1. 2008.
6. Vsebina prijave
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen prijavni obrazec s podatki
o vlagatelju,
– program dela društva s finančnim predračunom in viri sredstev,
– poročilo o že izvedenih delih,
– izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
– izjavo, da kopije priloženih dokumentov ustrezajo originalom,
– seznam članov društva s poravnano
članarino za tekoče leto.
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
dostopna je tudi na spletni strani občine,
http://www.ilirska-bistrica.si.
7. Rok in naslov za vložitev vloge
Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2008, do 11.
ure, osebno v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali kot priporočeno pošiljko na
isti naslov. Pisne vloge morajo biti poslane
v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in
naslovom pošiljatelja in označene z oznako
»Ne odpiraj – javni razpis – turizem 2008«.
Upoštevane bodo pravočasne in pravilno
opremljene vloge, ostale vloge bodo zavržene kot nepopolne.
8. Obravnava vlog
Vloge bo obravnavala tri-članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci prejeli najpozneje
v roku 30 dni od odpiranja prijav. S prejem
niki sredstev bo občina sklenila pogodbe
o sofinanciranju.
Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem dni od
odpiranja pisno pozove, da jo dopolni. Rok
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dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji
v navedenem roku ne dopolnijo se zavržejo.
Odpiranje vlog bo naslednji delovni dan po
izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog
ni javno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na tel. 05/714-13-61 ali osebno
pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu
tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-3629/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega
programa športa v RS (Uradni list RS, št.
24/00), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
56/07 in spremembe), Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa
v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 18/06)
in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07),
Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor in sofinanciranje izvajalcev
letnega programa športa v letu 2008
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert.
2. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa
športa v Občini Šentrupert za leto 2008 za
naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu:
strokovno izobraževanje, investicijsko vzdrževanje športnih objektov.
3. Za izvajalce letnih programov lahko
oddajo vloge na javni razpis:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo
društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenem roku,
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni
program športa v RS,
– imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Šentrupert za občane
Občine Šentrupert, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so
zasnovane tako, da združujejo člane na
področju regije (v tem primeru se upošteva
sorazmerni delež števila članov iz Občine
Šentrupert),
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje
načrtovanih programov športa,
– prijavljajo vsebine, ki so predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno
konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov,

– športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega
programa,
– izpolnjene pogodbene obveznosti, če
so v preteklem letu prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje vsebin športna vzgoja
otrok, mladine in študentov bo upoštevano
vrednotenje glede na število skupin udeležencev; programu, ki izpolnjuje pogoje glede števila udeležencev, razpisane vsebine
in obsega ur, se npr. za 80-urni program dodeli 80 točk na skupino, število udeležencev
lahko odstopa +/- 20%, višina sofinanciranja
je do 50% vrednosti posameznega prijavljenega programa, in sicer:
Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa),
– Naučimo se plavati (sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena, izven
redne dejavnosti vrtca),
– Ciciban planinec (sofinancira se strokovni kader in gradivo, izven redne dejavnosti vrtca),
– drugi programi redne vadbe, izven redne dejavnosti vrtca (sofinancira se strokovni kader in uporaba objekta).
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok:
– Zlati sonček (sofinancira se gradivo za
izvajanje programa; za 10-urni plavalni tečaj
v 1. razredu 9-letke, ki se izvaja izven redne
dejavnosti šole, se dodatno sofinancira strokovni kader in uporaba bazena),
– Krpan (sofinancira se gradivo za izvajanje programa),
– Naučimo se plavati (za 15-urne plavalne tečaje v zadnji triadi 9-letke, izvajanje izven redne dejavnosti, sofinancira se
strokovni kader in uporaba bazena; za tečaj
plavanja v okviru šole v naravi za 5. razred,
se sofinancira uporaba bazena),
– drugi 80-urni programi, izven redne dejavnosti šole (sofinancira se strokovni kader
in stroški uporabe objekta, če to ni šolski
objekt),
– šolska športna tekmovanja (občinska:
sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe, regijska in državna tekmovanja: sofinancirajo se stroški strokovnega kadra, prevoza in prehrane za tekmovalce),
– programi v počitnicah (za tečaje in krajše šole se sofinancira strokovni kader in
uporaba objekta, če to ni šolski objekt).
Interesna športna vzgoja mladine:
– za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in stroški uporabe objekta;
Interesna športna dejavnost študentov:
– za 80-urne programe se sofinancira
strokovni kader in stroški uporabe objekta.
Za ocenjevanje vsebin športne rekreacije bo upoštevano naslednje vrednotenje:
sofinancira se program, ki pri točkovanju na
podlagi meril iz 40. člena pravilnika zbere
najmanj 50 točk, število udeležencev lahko
odstopa +/- 20%, višina sofinanciranja je do
80% vrednosti posameznega prijavljenega
programa. Sofinancira se strošek uporabe
objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane, starejše od 65 let se
dodatno sofinancira strokovni kader.
Za ocenjevanje vsebin športa invalidov
se vrednoti program na podlagi meril iz 41.
člena pravilnika, sofinancira se do 50%
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vrednosti 80-urnega programa na skupino,
v kateri je 10 invalidov.
Pri strokovnem izobraževanju se sofinancirajo stroški plačanih kotizacij, in sicer:
– do višine 100% za pridobitev naziva
usposobljenosti, pod pogojem, da gre za
potrjene programe, katerih nosilci oziroma
izvajalci so nacionalne panožne zveze, Fakulteta za šport ali Športna unija Slovenije;
– do višine 50% za programe izobraževanj in izpopolnjevanj.
Za investicijsko vzdrževanje športnih
objektov lahko kandidira izvajalec, ki je
upravljalec javnega športnega objekta, vrednotenje se izvede po 44. členu pravilnika.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2008 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, v višini 2.200 EUR,
– športna rekreacija, v višini 2.500 EUR,
– šport invalidov, v višini 300 EUR,
– strokovno izobraževanje, v višini 1.000
EUR,
– vzdrževanje športnih objektov, v višini
1.000 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008,
v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
8. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo takoj po
objavi tega razpisa, prevzame se jo lahko osebno na sedežu naročnika, kontaktna
oseba je Danica Grandovec ali na spletni
strani www.sentrupert.si, do roka za oddajo
vlog.
9. Rok in način predložitve vlog: vloge na
javni razpis morajo biti predložene v roku 30
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika,
z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga
na javni razpis za šport 2008« in navedbo
naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov:
Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232
Šentrupert. Vloga, ki prispe po roku, se ne
odpira in se vrne vlagatelju.
10. Postopek dodelitve sredstev in rok,
v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu
javnega razpisa: odpiranje prejetih vlog vodi
strokovna služba. Odpirajo se samo v roku
predložene in pravilno označene vloge po
vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje
tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene
v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna služba opravi pregled popolnih vlog in vlog, ki so
bile v roku dopolnjene ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v javnem
razpisu. Na podlagi vrednotenja, strokovna
služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži občinskemu
svetu, ki o tem odloči s sklepom. Občinska
uprava je dolžna v roku 15 dni obvestiti vse
vlagatelje o odločitvi občinskega sveta. Občinska uprava mora hkrati s sklepom o izbiri
pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se
vlagatelj v roku 30 dni ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje. Za dodelitev sredstev se sklene
pogodba med občino in izvajalcem letnega programa športa, s katero se dogovori-
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jo medsebojne pravice in obveznosti glede
izvedbe programov ter glede sofinanciranja
izbranega programa v skladu s predpisi, ki
urejajo porabo proračunskih sredstev.
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel.
07/343-46-07.
Občina Šentrupert
Št. 43000-0001-2008/2
Ob-3633/08
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, objavlja
na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 in
127/06), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št 59/06), 21.
člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja
gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
v Občini Vojnik in koncesijski akt (Ur. l. RS,
št. 62/04, 87/06, 27/08 in 33/08)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe za urejanje
pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti
1. Koncedent: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč ter pokopališke in
pogrebne dejavnosti na pokopališču v Vojniku.
3. Urejanje pokopališča v Vojniku po vsebini predstavlja: vzdrževanje pokopališča,
razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov, prekopavanje grobov in urejanje
zapuščenih grobišč ter zajema zlasti naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov
ter snega,
– odvoz odpadkov na legalizirano odlagališče,
– košnjo zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti in parkirišč na območju pokopališča,
– manjša vzdrževalna dela na objektih
in napravah,
– vodenje katastra pokopališča,
– določanje posameznih zvrsti grobov,
– ostala dela, ki sodijo v ta okvir dejavnosti.
Pokopališke dejavnosti se izvajajo na pokopališču in obsegajo zlasti naslednje:
– zagotavljanje uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti (obvestilo pogrebnikom, angažiranje pevcev, govornika, trobentača, postavitev ozvočenja,
priprava cvetja v košaro, uskladitev in vodenje protokola),
– izkop in zasip jame oziroma ureditev
prostora za žarni pokop,
– zaščita grobov pokopališča ob izvajanju pogrebnih svečanosti,
– osnovna ureditev groba (za žarni pokop – zalitje pokrova žarne niše s silikonom,
prekritje z zemljo in s ploščo spomenika,
odstranitev cvetja in čiščenje plošče; za klasični pokop – zasutje jame, položitev cvetja
na gomilo oziroma na stojalo, odstranitev
cvetja in kamenja, ureditev osnovne gomile,
odstranitev presežka zemlje na deponijo),
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališča in zajema:
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– urejanje dokumentacije.
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Razpisana koncesija se lahko podeli le
enemu koncesionarju.
Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, če so po naravi združljive
s to koncesijo.
4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 5 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe
ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri
koncesionarja.
5. Koncesijska dajatev: koncesionar za
urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost
plačuje koncesijsko dajatev. Minimalni znesek koncesijske dajatve znaša 5.000 EUR.
Najmanj polovico predlagane dajatve mora
koncesionar plačati najkasneje do 30. 6.,
drugo polovico pa do 30. 12. tekočega leta.
Koncesijska dajatev se zavaruje z bančno
garancijo, ki mora biti v vrednosti dvakratne
ponujene koncesijske dajatve in se koncedentu izroči ob podpisu pogodbe.
6. Koncesionarju se za urejanje pokopališča in pokopališko dejavnost podeli javno
pooblastilo.
7. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in
drugi, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
koncesionarja za podelitev koncesije:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa,
– da podajo izjavo, da bodo zagotovili
potrebno število delavcev, usposobljenih za
izvajanje prevzetih del,
– da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi
sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
– da imajo poravnane davke in prispevke,
– da imajo poravnane vse obveznosti do
Občine Vojnik,
– da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave,
– da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu
z določbami v Zakonu o pokopališkem redu
in drugih podzakonskih predpisih,
– da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in
materialne opremljenosti,
– da na podračun Občine Vojnik, odprt
pri UJP Žalec, št. 0133 9010 0003 082,
sklic 43000-0001-7, plačajo varščino v višini 3.000 EUR za izvajanje gospodarske
javne službe, ki se bo izbranemu kandidatu
zadržala za čas izvajanja koncesije. Varščina se izbranemu koncesionarju vrne najkasneje v 30 dneh po prenehanju koncesijske
pogodbe zaradi poteka časa ali odpovedi
koncedenta v njeni nominalni višini v času
plačila. Če izbrani koncesionar ne podpiše
pogodbe, se mu vplačana varščina zadrži.
V primeru prenehanja pogodbe na strani
koncesionarja se vplačana varščina šteje za
proračunski prihodek. Neizbranim kandidatom se varščina brezobrestno vrne 8 dneh
po dokončni izbiri koncesionarja.
8. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, zlasti akt o ustanovitvi,
– izjava, da bo ponudnik zagotovil ustrezno število delavcev,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti,
– izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,

– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom, ki na dan oddaje ponudbe ne
sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo Občine Vojnik o poravnanih
obveznostih,
– dokazilo o vplačani varščini v višini
3.000 EUR na podračun Občine Vojnik, odprt pri UJP Žalec, št. 0133 9010 0003 082,
sklic 43000-0001-7,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave,
– dokazilo o referenci,
– predlagano višino letne koncesijske
dajatve,
– izjavo o akceptu razpisne dokumentacije in zlasti podpisano pogodbo,
– izjavo, da ponudnik soglaša s priloženim cenikom iz razpisne dokumentacije, ki
se bo letno dejansko povišal v skladu s stopnjo rasti življenjskih stroškov,
– program izvajanja dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti,
– izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki
se razpisuje, potekalo v skladu z določbami
v Zakonu o pokopališkem redu in drugih
podzakonskih predpisih.
9. Merili za izbiro koncesionarja:
– reference ponudnika:
– brez referenc: 0 točk,
– z referencami (če je ponudnik že
opravljal dejavnost iz pokopališke dejavnosti): 20 točk;
– višina koncesijske dajatve:
– do 5.000 EUR = 0 točk,
– 5.001 EUR – 6.000 EUR = 10 točk,
– 6.001 EUR – 7.000 EUR = 20 točk,
– 7.001 EUR – 8.000 EUR = 30 točk,
– 8.001 EUR – 9.000 EUR = 40 točk,
– 9.001 EUR – 10.500 EUR =
50 točk,
– 10.501 EUR – 12.000 EUR =
60 točk,
– 12.001 EUR – 14.000 EUR =
70 točk,
– 14.001 EUR in več = 80 točk.
Posamezni merili sta ovrednoteni v točkah. Seštevek obeh meril lahko znaša največ 100 točk. Izbran bo ponudnik, ki bo
dosegel najvišje število točk. V primeru, da
več ponudnikov doseže enako število točk,
bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število
točk pri merilu višina koncesijske dajatve.
V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk in gre hkrati za najboljše
ponudnike, bo izbran tisti, ki je ponudil nominalno najvišjo koncesijsko dajatev.
10. O izbiri med prijavljenimi ponudniki odloča 5-članska komisija, ki jo imenuje
Občinski svet Občine Vojnik. Član komisije
je po svoji funkciji tajnik Občine Vojnik. Odločbo o izbiri izda tajnik Občine Vojnik, ki je
dolžan upoštevati odločitev komisije. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko
pogodbo župan.
11. Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila in informacije sta Mojca Skale
in Maja Čagalj Godec (tel. 03/780-06-20),
vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
12. Rok za predložitev ponudbe: prijave
z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno
posredovati na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, z oznako »Ne odpiraj!
– Javni razpis koncesija pokopališče Vojnik«, na hrbtni strani mora biti navedeno
ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo
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na sedež Občine Vojnik prispeti najkasneje
14. 5. 2008 do 11. ure.
13. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na
sedežu Občine Vojnik takoj po predložitvi
dokazila o plačilu stroškov v višini 40 EUR
za razpisno dokumentacijo na podračun, odprt pri UJP Žalec, št. 0133 9010 0003 082,
sklic 43000-0001-7.
14. Javno odpiranje ponudb bo dne
14. 5. 2008 ob 15. uri v sejni sobi Občine
Vojnik. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo
s pisnim pooblastilom.
15. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se štejejo kot neveljavne
in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave.
16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
17. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
Občina Vojnik
Ob-3634/08
Na podlagi 8. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
18/06, 19/06 – popr., 34/07), sklepa 30. redne seje občinskega sveta z dne 11. 10.
2006 ter v skladu s 55. členom Uredbe
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07) Občina Prevalje
objavlja
razpis – javno zbiranje ponudb
za najem poslovnega prostora z letnim
vrtom in teraso
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Občinska
uprava, Trg 2a, Prevalje, tel. 02/824-61-10,
faks 02/824-61-24.
2. Predmet oddaje v najem in opis predmeta, ki se oddaja v najem: nepremičnina, ki
se oddaja v najem, v naravi predstavlja gostinski lokal (v nadaljevanju: poslovni prostor)
v izmeri 41,90 m², moško in žensko toaleto
v skupni izmeri 16,56 m², odkrito teraso v izmeri 48,00 m², letni vrt v izmeri 64,60 m²,
prostor za objektom v površini 210,00 m²,
prostor pred objektom, namenjen za postavitev otroških igral v površini 231,00 m² in 5
parkirnih mest v skupni površini 68,75 m² in
je locirana na parc. št. 614/4 – poslovna stavba v izmeri 194 m² ter delu parc. št. 614/1,
pripisano pri vl. št. in 115, k.o. Farna vas.
Najemojemalec krije vse obratovalne stroške
poslovnega prostora, ki se oddaja v najem.
Gostinski lokal, ki se daje v najem se nahaja
v objektu Ugasle peči 1, Prevalje, ki je lociran
v okviru športnega kompleksa Prevalje.
3. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od ponudbe, organizator javnega zbiranja
ponudb pa zadrži njegovo varščino. Najemodajalec lahko v takem primeru sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.
Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5
let z možnostjo podaljšanja.
4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo
o vplačani varščini v višini 10 odstotkov letne ponudbene cene, tj. v višini 445,92 EUR.
Plačana varščina se uspelemu ponudniku
vračuna v najemnino, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
zaključka dneva javnega zbiranja ponudb.
5. Ponudbena cena: najnižja ponudbena
cena za nepremičnino, ki je predmet jav-

ne ponudbe, znaša neto vrednost 371,60
EUR/mesečno brez DDV.
6. Čas in naslov za oddajo ponudbe:
pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo ali
oddajo v zaprti ovojnici na naslov Občina
Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, s pripisom
»Javna ponudba za najem poslovnega prostora v objektu Ugasle peči 1 – ne odpiraj!«. Ponudbe, prispele po pošti ali oddane
v tajništvu občine, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene in prispele do
25. 4. 2008 do 12. ure. Na zadnji strani
kuverte mora biti naveden naziv in naslov
ponudnika.
7. Odpiranje ponudb in morebitna dodatna pogajanja: odpiranje ponudb bo komisijsko dne 28. 4. 2008 ob 9. uri, v sejni sobi
Občine Prevalje. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko
komisija opravi z najugodnejšimi ponudniki
dodatna ustna pogajanja. Morebitna ustna
pogajanja bodo dne 6. 5. 2008 ob 9. uri na
naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje
– sejna soba.
8. Znesek višanja: najnižji znesek višanja mesečne najemnine je 20 EUR neto
brez DDV.
9. Način in rok plačila najemnine: najemnik mora prvi mesečni obrok najemnine
plačati v roku 8 dni od izstavitve fakture na
TRR Občine Prevalje št. 01375-0100010242.
Če najemnik ne poravna najemnine v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Najemnino bo mogoče kompenzirati z najemnikovi vlaganji v najeti prostor, ki povečuje vrednost objekta in ki bodo predhodno
odobrena s strani najemodajalca. Najemnik
dokazuje vlaganja s predloženimi verodostojnimi fakturami, potrjenimi s strani najemodajalca. Najemojemalec najete nepremičnine ne sme oddajati v podnajem. Vsa
dela na najeti nepremičnini vrši najemojemalec pod nadzorom najemodajalca.
10. Drugi pogoji:
a) Nepremičnina se najema po načelu
videno-najeto.
b) Ponudbe lahko predložijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
imena oziroma firme in naslova ponudnika,
kontaktne številke ponudnika, predmeta ponudbe in ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10% od letne ponudbene cene v višini
445,92 EUR na TRR Občine Prevalje št.
01375-0100010242, z navedbo »Plačilo varščine-Ugasle peči 1«. Uspelemu ponudniku
bo plačana varščina enkratno všteta v najemnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena
v 8 dneh od dneva izbora najugodnejšega
ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne
bo sklenil najemne pogodbe oziroma izpolnil
obveznosti iz pogodbe v določenem roku,
bo vplačana varščina zapadla v korist Občine Prevalje;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe star največ 15 dni, odločbo
upravnega organa za opravljanje dejavnosti
oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p.
staro največ 15 dni;
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV in kontaktno telefonsko številko;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v razpisu javnega
zbiranja ponudb;
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– številko banke in številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se
vrne vplačana varščina v primeru neuspele
ponudbe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke). Potrdilo ne
sme biti starejše od 15 dni;
– potrdilo banke, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja
za pravne osebe in s.p). Tuja pravna oseba
mora predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahtevajo potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR);
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 15 dni (samo za pravne osebe in s.p.);
– notarsko overjeno pooblastilo za sodelovanje pri javnem zbiranju ponudb, če je
oseba zastopnik;
– reference: dokazilo o registrirani gostinski dejavnosti;
– izjavo, da bo ponudnik samostojno
pridobil obratovalno dovoljenje za gostinski lokal;
– program in terminski plan prenove poslovnega prostora in zunanje ureditve letnega vrta, terase ter ostalega kar se daje
v najem, ki ga pripravi ponudnik (zavedena
mora biti tudi investicijska vrednost izvedbe
prenove).
d) Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali ki bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali s pogoji v nasprotju
s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo
vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od ponudbene cene.
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo izpolnjeval pogoje in ki bo organizatorju javnega
zbiranja ponudb ponudil najvišjo najemnino
za mesečni najem ponujene nepremičnine,
vendar najmanj v višini ponudbene cene,
ki bo izpolnjeval ustrezne reference in ki
bo pripravil najugodnejši program prenove
in terminski plan slednjega oziroma, ki bo
najuspešnejši na eventualnih dodatnih pogajanjih.
Izbira najugodnejšega ponudnika bo izvedena s strani pooblaščene komisije za
odpiranje in obravnavanje ponudb. Navedena komisija bo za izbor najugodnejšega ponudnika izvedla točkovanje: 60 točk znaša
najugodnejša ponujena cena; 10 točk znašajo reference (registrirana gostinska dejavnost); program prenove in terminski plan
(izvedba prenove do 30. 6. 2008 znaša 20
točk, izvedba do 30. 8. 2008 znaša 10 točk,
izvedba do 30. 9. 2008 znaša 5 točk); višina investicij (vložek v prenovo nad 30.000
točk znaša 5 točk, vložek nad 50.000 EUR
znaša 10 točk).
e) Izbrani ponudnik mora v roku 15 delovnih dni od poziva skleniti s z Občino Prevalje pogodbo, ki jo pripravi občina ter plačati celotno mesečno najemnino v roku 8
dni od izstavljene fakture ter stroške objave
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tega razpisa v Uradnem listu RS, v nasprotnem primeru lahko občina k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega
ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki
pogodbe noče podpisati.
Izbrani ponudnik nosi na najetem delu
nepremičnine vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, kanalščine, vodarine, elektrike, stroške zemeljskega plina, ki
ga najemodajalec obračuna skladno z najemnikovo kvadraturo notranjih prostorov
v površini 58,46 m², stroške zavarovanj in
druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih
sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine.
Najemnik bo moral pred obratovanjem
poslovnega prostora, prostor ob glavnem
vhodu v poslovni prostor v predelu hodnika pregraditi z vgradno montažno steno ter
napraviti preboj za vrata ter slednja vgraditi
namesto svetlobnih prizem za vhod v slačilnice. Navedena dela skupaj z vgradnim materialom izvede najemnik na lastne stroške
pod nadzorom najemodajalca tako, da bo
montažna stena fizično popolnoma razmejila slačilnice od najetega poslovnega prostora. Najemnik na lastne stroške poskrbi za
priklop na električno energijo. Sanitarije, ki
se dajejo v najem, morajo biti v času javnih
prireditev, ki se odvijajo v okviru športnega
kompleksa dana na razpolago tretjim osebam brezplačno, najemnik mora ves čas
skrbeti za red in čistočo. Najemnik mora
skrbeti, da ne bo kakorkoli onemogočen intervencijski dostop do parc. št. 614/7, k.o.
Farna vas. Najemniku najetih parkirišč na
noben način ni dovoljeno zagrajevati.
Najemnik mora najeto nepremičnino primerno urediti s klopmi, z igrali za otroke,
na katerih je predhodno opravljen A-test in
vzdrževati najeti poslovni prostor ter okolico tako, da vsakodnevno opravlja čiščenje in odstranjevanje morebitne steklovine,
smeti, ter preostalih an/organskih odpadkov s športnih površin ter površin, ki jih
ima v najemu; odpiralni čas, ki ga določi
najemodajalec urediti v skladu z odpiralnim časom celotnega športnega kompleksa
v katerem se gostinski lokal nahaja; mora
izdelati evidenco uporabe igralnih površin
ter jo z uporabniki terminsko usklajevati;
mora vršiti nadzor nad uporabo igrišč in
vzdrževanjem reda; gostom ponuditi primerno gostinsko ponudbo; ustrezno zatemniti okna, ki se nahajajo na zahodni strani objekta, ki se daje v najem ter ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
Najemnik mora na najetem delu prostora JV za objektom na lastne stroške urediti prostor, s primerno protihrupno ograjo
oddaljeno najmanj 4 m od parc. št. 614/2,
k.o. Farna vas (postavitev ograje, mora biti
izvedena tako, da bo obiskovalcem najete
nepremičnine preprečila pogled na parc. št.
614/2, k.o. Farna vas) ter hkrati z ograjo primernih dimenzij zaščititi celoten predel najetega prostora in oseb, živali in stvari, ki se
bodo nahajale na njem ter tako zaščititi tudi
vse udeležence cestnega prometa pod škarpo. Kakršnakoli škoda povzročena s strani
najemnika oziroma tretjih oseb, ki nastane na najeti nepremičnini oziroma v zvezi
najetimi nepremičninami, v celoti bremeni
najemnika. Najemnik mora o nastali škodi
nemudoma obvesti najemodajalca.
V najemnino se vštevajo le stroški, ki povečujejo vrednost objekta, preostale zade-
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ve, ki jih najemnik postavi na nepremičnino,
so izključni strošek najemnika ter jih mora
po končanem najemnem razmerju odstraniti ter na nepremičnini vzpostaviti prvotno
stanje. To ne velja za vgrajene materiale
v poslovni objekt.
Najemnik v zimskem času na lastne stroške skrbi za dostopno pot do lokala (čiščenje parkirišč, poti do poslovnega prostora).
f) Ponudbe bo odpirala in obravnavala
posebna komisija. Vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od dneva izbora
najugodnejšega ponudnika, o eventualnih
dodatnih pogajanjih pa nemudoma.
g) Obveznost najemodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko
komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Občina lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek oddaje v najem, ne
da bi za to navedla razloge. Ob morebitni
ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom.
h) Ogled nepremičnine je možen ob
predhodni najavi. Podrobnejše informacije
dobite pri tajniku Občine Prevalje, Stanku
Kumpreju, na tel. 02/824-61-14.
Občina Prevalje
Št. 671-0003/2008-502
Ob-3698/08
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo), Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (Uradni
list RS, št. 57/05 in 24/06) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št.
39/99, … 23/07) objavlja Občina Ravne na
Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2008
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z letnim programom
športa Občine Ravne na Koroškem za leto
2008 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje športnih programov:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke,

– promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev),
– program preživljanja prostega časa
otrok med počitnicami.
3.2. Promocijske športne prireditve.
3.3. Programe za mladino.
3.4. Pokrivanje neposrednih stroškov
obratovanja javnih športnih objektov za izvajanje LPŠ.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v Občini
Ravne na Koroškem.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno
dejavnost najmanj 36 tednov na leto,
– da so registrirani in delujejo že najmanj
leto dni,
– da delujejo zakonito.
4.3. Merila in kriteriji za izbor: izbrani
programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa
v javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem (uradni list RS, št. 57/05, 24/06) ter
letnim programom športa Občine Ravne na
Koroškem za leto 2008.
4.3.1. Sredstva, namenjena za programe za mladino, se bodo delila po ključu
udeležbe otrok in učencev na posameznem
objektu v času zimskih počitnic.
Sredstva za pokrivanje neposrednih stroškov obratovanja javnih športnih objektov
za izvajanje LPŠ se bodo financirala Športnemu zavodu ter klubom, ki imajo objekt
v najemu ter se v navedenem objektu izvaja
letni program športa.
5. Okvirna višina sredstev:
1. Sofinanciranje športnih programov
v višini 117.270 €.
2. Promocijske športne prireditve v višini 4.800 €.
3. Programi za mladino v višini
17.400 €.
4. Pokrivanje neposrednih stroškov
obratovanja javnih športnih objektov za izvajanje LPŠ 132.000 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti
v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem pri Andreji Jezernik ali pošljejo na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačni-
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kova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako
»Sofinanciranje programov športa v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2008«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma je
prispela po pošti do vključno 12. 5. 2008,
do 10. ure.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo komisija opravila 12. 5. 2008 ob 14. uri
v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30
dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu z razpisno dokumentacijo, katere del je
računalniški program, ki jo od 11. 4. 2008
dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na
Koroškem pri Andreji Jezernik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na
Občini Ravne na Koroškem pri Mariji Vrhovnik Čas (02/82-16-007).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2008.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-3549/08
Krajevna skupnost Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci, na podlagi Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) ter Sklepa Sveta Krajevne skupnosti
Beltinci z dne 13. 12. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Beltinci,
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine:
a) parc. št. 1930/21, 1930/22, 1930/23,
1930/24, 1930/25, 1930/26, 1930/27,
1930/28, 1930/29, 1930/30, 1930/31,
vl. št. 2302, k.o. Beltinci, v skupni izmeri
10179 m2,
b) parc. št. 1930/34, 1930/35, 1930/36,
1930/37, 1930/38, 1930/39, 1930/40,
1930/41,1930/42, 1930/43 in 1930/44,
vl. št. 2302, k.o. Beltinci, v skupni izmeri
8669 m2.
Nepremičnine pod točko a) predstavljajo
v naravi pašnik v izmeri 10179 m2, v k.o.
Beltinci, ki se nahaja v območju zazidalnih
predelov kraja Beltinci. Predmetne nepremičnine pod točko a) so delno komunalno
opremljene (mimo pelje delno asfaltirana
pot) in namenjene za stanovanjsko gradnjo. Nepremičnine, ki so predmet prodaje,
ležijo v JZ delu kraja Beltinci in so locirane
ob Cankarjevi ulici. Skladno z občinskim
odlokom o PUP je na predmetnih nepremičninah predvidena in dovoljena gradnja
stanovanjskih hiš.

Nepremičnine pod točko b) predstavljajo
v naravi pašnik v izmeri 8669 m2, v k.o. Beltinci, ki se nahaja območju zazidalnih predelov kraja Beltinci. Predmetne nepremičnine
pod točko b) komunalno niso opremljene,
namenjene pa so za stanovanjsko gradnjo.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo
v JZ delu kraja Beltinci in locirane v drugi
oziroma tretji vrsti vzporedno s Cankarjevo
ulico. Skladno z občinskim odlokom o PUP
je na predmetnih nepremičninah predvidena
in dovoljena gradnja stanovanjskih hiš.
Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje pod točko a), je 13 EUR/m2
zemljišča z DDV.
Izhodiščna cena nepremičnin, ki so predmet prodaje pod točko b), je 13 EUR/m2
zemljišča z DDV.
Mapno kopijo, besedilo razpisa in obrazce za pripravo ponudbe je mogoče dobiti
v prostorih Krajevne skupnosti Beltinci in
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ulica
2, 9231 Beltinci, vsak delovni dan od 9. do
14. ure.
III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja.
IV. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnine tako pod točko a) kot
tudi pod točko b) se prodajajo po sistemu
»videno-kupljeno« in so prosta vseh bremen.
2. S tem razpisom se izključno prodajajo
vse nepremičnine, ki so navedene v točki a)
in b) skupaj oziroma v celoti. Prodaja posamičnih parcel navedenih pod točko a) oziroma b) v skladu s tem razpisom ni možna.
3. Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
4. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika
oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravica skleniti kupoprodajno pogodbo in kupnino poravnati v petnajstih dneh od
izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavine prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za
vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal
kupcu po prejemu celotne kupnine.
5. V izhodiščni ceni niso vključene davščine, stroški pogodbe, zemljiškoknjižnega
urejanja in stroškov, ki izhajajo iz pogojev
soglasodajalcev (morebitne prestavitve ali
ojačitve komunalnih vodov), ki jih plača kupec.
6. Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek-varščino v višini 10%
od ponujene cene za vse parcele skupaj
na transakcijski račun Krajevne skupnosti
Beltinci, 01202 6450782640. Ponudbi mora
predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od
ponujene cene.
7. Ponudnik je vezan na dano ponudbo
45 dni od dneva oddaje ponudbe.
8. Kupec je dolžan začeti z gradnjo na
zemljišču najpozneje v roku šestih mesecev od sklenitve prodajne pogodbe. Kolikor
kupec ne začne z gradnjo v roku 6 mesecev
po datumu sklenitve kupoprodajne pogodbe
je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini
5.000 EUR za vsak mesec zamude oziroma
prekoračitve roka.
9. Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno
za nepremičnine, ki so navedene pod točko
a) in b), ki so predmet razpisa in izpolnjuje
vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji
sodelovanja.
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V. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da
so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma
imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje
z izpisom iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 60 dni, samostojni podjetniki pa
predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije, izdano od AJPES-a.
VI. Ponudba
Ponudba bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:
1. Izpolnjen obrazec podatki o ponudniku
(priloga št. 1).
2. Dokazilo o sedežu ponudnika:
– pravna oseba – gospodarska družba
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
– samostojni podjetnik – posameznik –
predloži potrdilo o vpisu v Poslovni register
Slovenije, izdano s strani AJPES,
– fizična oseba – kopija osebnega dokumenta.
3. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu
pogojev javnega razpisa (priloga št. 2).
4. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne cene na obrazcu ponudba
(priloga št. 3).
5. Potrdilo o plačilu varščine 10% od ponujene cene.
Dokumenti (razen osebnih dokumentov)
ne smejo biti starejši od dveh mesecev do
dneva odpiranja ponudb; zadošča predložitev fotokopij dokumentov. V primeru, da
bo prodajalec naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na
vpogled.
Ponudba se bo štela za pravočasno,
če je predložena najkasneje do vključno
23. 4. 2008 do 12. ure, na naslov Krajevne
skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2, 9231
Beltinci. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako,
kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnin krajevne skupnosti Beltinci.«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in
žig ponudnika.
Prodajalec bo upošteval le pravočasne in
pravilne ponudbe.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Krajevne skupnosti Beltinci, Mladinska ulica 2,
9231 Beltinci, dne 24. 4. 2008 ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati
z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo postopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb, ki jo je imenoval predsednik
sveta Krajevne skupnosti Beltinci. Komisija
bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno oziroma kupnino za vse parcele iz točk a) in b)
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in se zavezal začeti gradnjo stanovanjskih
hiš v roku šestih mesecev.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
VIII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Krajevni skupnosti Beltinci, Mladinska
ulica 2, 9231 Beltinci, pri Tereziji Maučec,
od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro,
na tel. 031/546-908.
Krajevna skupnost Beltinci
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informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSKP bo predlagatelje
o svojem izboru obvestila najkasneje v 3
tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
začelo 14. 5. 2008. Rezultati razpisa bodo
uradno veljavni po izteku pritožbenega roka,
ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku
predloge strokovne komisije potrdi upravni
odbor DSKP.
Društvo slovenskih
književnih prevajalcev

Ob-3555/08
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja

Ob-3557/08
Zdravstveni dom Trbovlje, 1420 Trbovlje,
Rudarska cesta 12, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03) in programa prodaje nepremičnega in premičnega
premoženja objavlja

javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2008
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za leto
2008. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in
humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko
refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij
iz naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnika DSKP), ki je del razpisne dokumentacije. Podeljene bodo delovne in rezidenčne štipendije ter prevajalske
premije za vrhunske dosežke v kategorijah
perspektivni in uveljavljeni prevajalec. Prijavljanje za štipendije poteka po zvrsteh,
razvrstitev kandidatov po kategorijah pa
opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij v različnih zvrsteh so v zgoraj
omenjenem Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo
dne 11. 4. 2008 in se zaključi dne 11. 5.
2008.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega: Pravilnik DSKP, besedilo razpisa, prijavni list. Predlagatelj mora
ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo,
ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno)
11. 5. 2008 kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji strani:
Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz naslova
knjižničnega nadomestila. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja in
njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 11. 5.
2008.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8).
Dopolnjevanje vlog je mogoče samo
v razpisnem roku – z nujno oznako vloge,
na katero se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne

javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je stanovanje št. 15,
ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica Sallaumines 9a, Trbovlje, v skupni površini 69,60 m2 in je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah,
v podvložku št. 2536/66 k.o. Trbovlje. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima
sklenjeno najemno pogodbo za neprofitno
najemnino za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 50.600,00 EUR.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od torka, 1. 4.
2008 v tajništvu Zdravstvenega doma Trbovlje na naslovu Rudarska cesta 12, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del
obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
torka, 22. 4. 2008, do 12. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje, z oznako: Ponudba
za nakup stanovanja na Sallauminesu 9a
– Ne odpiraj.
5. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Zdravstvenega doma Trbovlje.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni
list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime,
priimek, naslov, davčno številko, matično
številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno
in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu.
6. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 20 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo

in poravnati kupnino v celoti najkasneje
v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne
pogodbe, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
7. Izbrani ponudnik plača vse stroške
v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev stanovanja, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
8. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
direktorica Zdravstvenega doma Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 23. 4. 2008 ob 12. uri v sejni sobi
Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska
cesta 12, 1420 Trbovlje.
11. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločala direktorica. Odpiranje ponudb
bo opravila posebna komisija. Komisija bo
po zaključku postopka predlagala direktorici
izbor najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Dodatne informacije so na voljo
na tel. 03/56-24-202. Kontaktna oseba je
Tatjana Jevševar.
Zdravstveni dom Trbovlje
Ob-3706/08
Šolski center Postojna, Višja strokovna
šola, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,
na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) in na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje
v naziv predavatelja višje šole (Ur. l. RS, št.
29/06) objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
strokovne šole
za program: poslovni sekretar za naslednje predmetno področje:
1. Koncepti in veščine komuniciranja
– za program: strojništvo za naslednja
predmetna področja:
1. energetika,
2. avtomatizacija in robotika,
3. snovanje, konstruiranje in avtomatizacija orodij,
4. izdelava, preizkušanje in vzdrževanje
orodij,
5. poslovno sporazumevanje in vodenje.
Skladno s 33. in 34. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l.
RS, št. 86/04) ter z 92. in 96. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo), bo naziv predavatelj
višje šole podeljen kandidatu, ki izpolnjuje
predpisane pogoje glede:
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– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 91/98, 33/96
in 54/96) – Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe
Poslovni sekretar in Odredba o izobrazbi
predavateljev in drugih strokovnih delavcev
v programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Strojništvo,
– delovne dobe – najmanj tri leta delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 20/06 – Merila za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10 dneh na naslov:
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola,
Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, s pripisom prijava na razpis.
Šolski center Postojna
Višja strokovna šola
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Javne dražbe
Ob-3696/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in 94/07), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06
in 139/06) in sprejetega letnega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
za leto 2007/2008 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/896-34-24, faks
01/896-34-60, e-mail: obcina.litija@litija.si.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je zemljiška parcela
1523/5 z vrsto rabe – travnik, k.o. Hotič,
v izmeri 1.133 m2. Nepremičnina se nahaja
v območju »LI – 3SM/5100«.
Nepremičnina, ki je predmet prodaje je
obremenjena s služnostno pravico dostopa
in dovoza v korist vsakokratnega lastnika
nepremičnine s parc. št. 1350/29, k.o. Hotič.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
4. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje,
je izklicna cena 130.000,00 € brez vključenega DDV-ja, dražitelji lahko dvigajo ceno
za večkratnik zneska 10.000,00 €, kar je
najnižji znesek višanja. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje DDV-ja, ki se prišteje
k prodajni ceni in ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine: kupnino
poravna kupec na transakcijski račun Občine Litija št. 01260-0100002491 v osmih
dneh od sklenitve prodajne pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino. Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine in stroškov povezanih
s pravnim poslom.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 7. 5. 2008 v veliki sejni sobi
Občine Litija – 1. nadstropje, Jerebova ulica
14, 1270 Litija, z začetkom ob 10. uri. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino
Litija, Jerebova ulica 14, Litija, posredovati
prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za
udeležbo mora prispeti v vložišče Občine
Litija, najkasneje do 6. 5. 2008 do 12. ure.
7. Višina varščine
Interesenti so dolžni najkasneje do
vključno 5. 5. 2008, vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Litija št. 01260-0100002491, s pripisom »Plačilo varščine za javno dražbo«.
Najugodnejšemu dražitelju bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na dražbi, bo var-

ščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po
zaključku javne dražbe.
V primeru, da interesent plača varščino
za nepremičnino, ki je predmet razpisa javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se
varščina ne povrne.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov: vsa pojasnila v zvezi
s prodajo in ogledom nepremičnine lahko
zainteresirani ponudniki dobijo na Občini
Litija na tel. 01/896-34-58 ali na e-mail: manja.sarbek@litija.si.
9. Opozorilo: vodja dražbe lahko s soglasjem župana Občine Litija ustavi postopek prodaje vse do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin ter se pravočasno prijavijo tako, da:
– plačajo varščino in predložijo dokazilo
o plačilu,
– predložijo izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni – za pravne
osebe ali fotokopijo osebnega dokumenta
– za fizične osebe,
– predložijo potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih,
– predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih
mesecih niso imeli blokiranega TRR – velja
za pravne osebe in s.p.,
– davčno številko za fizične osebe ali
identifikacijsko številko za DDV za pravne
osebe,
– overjeno pooblastilo (pri upravni enoti
ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi,
če se javne dražbe udeleži pooblaščenec,
– številko transakcijskega računa in ime
banke za primer vračila varščine.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine overjeno pri upravni enoti
ali pri notarju. Organizator bo pravočasno
potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
Interesenti, ki ne bodo predložili teh dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom
dražbe.
11. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– dražbo bo vodila komisija imenovana
pri županu,
– draži lahko tisti, ki se je do vključno dne
6. 5. 2008 do 12. ure, pravočasno prijavil
na dražbo ter predložil dokazila navedena
pod 10. točko,
– pooblaščenec dražitelja mora predložiti
overjeno pooblastilo s strani upravne enote
ali notarja,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,

– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
– dražba je končana, ko je vodja dražbe
trikrat izklical isto najvišjo ponudbo,
– ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku javne dražbe (morebitne ugovore
reši takoj vodja dražbe),
– javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi 20% DDV plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije
po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene
pogodba najkasneje v 15 dneh po končani
dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj
ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
Občina Litija
Št. 125/2008
Ob-3563/08
Družbe GOZD Ljubljana d.d., Gozdno
gospodarstvo Celje d.o.o. in Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o., s sedežem Tržaška
cesta 2, 1000 Ljubljana, objavljajo na osnovi
9.a člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 34/96 in 70/00) v nadaljevanju
Uredba, ter letnega aneksa št. 1/08 h koncesijski pogodbi poziv ponudnikom za sodelovanje na
javni dražbi
za prodajo oblega lesa listavcev,
ki bo 18. 4. 2008, ob 13. uri, v sejni
sobi na sedežu družb, Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana:
I/1. GOZD Ljubljana d.d. nudi naslednje
blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče)
v skupni količini 750 t oziroma ca. 750 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša
34.200,00 € in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladišču Litija
(železniška postaja).
II/1. GG Celje d.o.o. nudi naslednje blago:
– goli listavcev (les za lesne plošče) v skupni količini 1.000 t oziroma ca.
1.000 m3;
Izklicna vrednost za celoto znaša
45.840,00 € in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladiščih Rogatec in Imeno (železniški postaji).
III/1. GG Brežice d.o.o. nudi naslednje
blago:
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– goli listavcev (les za lesne plošče)
v skupni količini 750 t oziroma ca. 750 m3.
Izklicna vrednost za celoto znaša
35.445,00 € in vsebuje 20% DDV.
Oblovina se nahaja na skladiščih Brežice (železniška postaja) in Sevnica (Savska
cesta).
Javna dražba je pisna. Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti in zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj – javna dražba
za prodajo oblega lesa listavcev« prodajalcu
na naslov Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Rok za predložitev ponudb in plačilo varščine je najkasneje 17. 4. 2008 do 14. ure.
Celotni razpisni pogoji se dvignejo proti plačilu 42 € na sedežu družb, vsak dan
med 10. in 12. uro, pri Peskar Janezu
(01/241-02-38), od dneva objave dalje.
GOZD Ljubljana d.d.
GG Celje d.o.o.
GG Brežice d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 76/2008
Ob-3564/08
Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija razpisuje na podlagi 36. in 37. člena Statuta Gozdarskega
inštituta Slovenije prosto delovno mesto
direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– ima doktorat znanosti iz gozdarstva ali
iz področij temeljnih dejavnosti Inštituta ter
izpolnjuje pogoje za odgovornega nosilca
projektov ARRS,
– ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih nalog,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje raziskovalnega dela,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon oziroma ustrezen predpis.
Izbrani kandidat bo na razpisano mesto
imenovan za pet let.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
– vizijo dela in razvoja Gozdarskega inštituta Slovenije,
– življenjepis,
– bibliografijo,
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Prijava na razpis«.
Kandidati bodo povabljeni na predstavitev svoje vizije dela in razvoja Gozdarskega
inštituta Slovenije.
Vse potrebne dokumente (Program dela
JRO, Poročilo o delu GIS 2007) lahko kandidati prejmejo v upravi Gozdarskega inštituta
Slovenije.
Vse prijavljene kandidate bomo o izboru
obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Gozdarski inštitut Slovenije
Ob-3565/08
Razpisna komisija, ki jo je imenoval
nadzorni svet Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o., Mladinska ulica
2, 9231 Beltinci, objavlja na podlagi določil
Statuta podjetja razpis za delovno mesto
direktorja Komune, javno komunalnega podjetja Beltinci d.o.o.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične ali družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delih;
– državljanstvo RS;
– predložitev programa poslovanja podjetja za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 4 leta.
K prijavi je potrebno poleg programa
poslovanja podjetja predložiti še naslednja
dokazila:
– notarsko overjeno kopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS;
– dokazila o delovnih izkušnjah na vodstvenih delovnih mestih;
– potrdilo pristojnega organa o nekaznovanju kandidata in potrdilo o tem, da kan-

didat ni v kazenskem postopku (potrdili na
smeta biti starejši od 1 meseca).
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj in programom poslovanja podjetja kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Komuna, javno komunalno podjetje
Beltinci d.o.o., Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, s pripisom »ne odpiraj – razpis za
direktorja«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v zakonsko določenem roku.
Komuna, javno komunalno podjetje
Beltinci d.o.o.
Razpisna komisija
Ob-3609/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke Marije
Murnik iz Kranja razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Mariji Murnik iz Kranja.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje pogoje iz. 1., 2., 3., 4. in 7. točke
prvega odstavka 8. člena Zakona o notariatu. Poleg splošnih zahtev, določenih z zakonom, morajo prijavljeni kandidati imeti vsaj
pet let praktičnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu, od tega najmanj eno leto pri notarju,
na sodišču, pri odvetniku, na tožilstvu ali pri
državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-11/2008
Ob-3682/08
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) in Odloka
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
za območje Občine Bohinj ter v skladu z 10.
členom Akta o ustanovitvi zavoda (Uradni
vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 3/00, 3/03),
Svet zavoda Turizem Bohinj objavlja javni
razpis za zasedbo delovnega mesta
direktorja javnega zavoda Turizem
Bohinj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo najmanj univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali
podobne smeri,
– imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– organizacijske sposobnosti,
– poznavanje specifičnosti turistične ponudbe in potreb razvoja turizma na območju
Bohinja,

– višji nivo znanja angleškega ali nemškega jezika,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– predstavljanje in zastopanje zavoda,
– vodenje dela poslovanja zavoda skladno s sprejeto poslovno politiko, plani, programi razvoja ter sklepi sveta zavoda,
– izdaja odločb, ki se nanašajo na delo
zavoda na prvi stopnji,
– organizacija in koordinacija dela delavcev v zavodu, nudenje strokovne pomoči ter
skrb za delovno disciplino,
– pripravljanje predpisov, aktov in sklepov zavoda za obravnavo na svetu zavoda,
– odgovarjanje za zakonitost dela za
voda,
– izvrševanje sklepov sveta zavoda,
– odločanje o zaposlovanju,
– skrb za pravilno vodenje poslovnih
knjig, za pravočasno sestavo letnega poročila in pripravo finančnega načrta zavoda,
– priprava letnega poslovnega poročila,
na zahtevo sveta zavoda,
– predlaganje uporabe dobička in pokrivanja izgube,
– sprejemanje splošnih aktov zavoda,
razen tistih, ki so v pristojnosti drugih organov,
– opravljanje drugih nalog, določenih
s predpisi, aktom o ustanovitvi, statutom in
sklepi sveta zavoda,
– koordiniranje globalnih aktivnosti na
področju promocije, trženja in razvoja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada višji nivo znanja angleškega ali nemškega jezika,
4. kratek življenjepis z referencami o dosedanjem delu,
5. svoje poglede na nadaljnji razvoj turizma v Bohinju in vloge zavoda pri tem
razvoju.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za mandatno obdobje 4 leta
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih zavoda Turi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zem Bohinj, Triglavska cesta 30, Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni razpis za prosto delovno mesto direktor
javnega zavoda Turizem Bohinj« na naslov:
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264
Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS in na spletnih
straneh Občine Bohinj.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Turizem Bohinj
Št. 110-289/2007-03110
Ob-3683/08
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
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. 110-343/2007-03110
Ob-3684/08
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. 110-39/2008-03110
Ob-3685/08
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.
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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. 110-35/2008-03110
Ob-3686/08
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.
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.
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Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 100-4/2008-1
Ob-3697/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) župan Občine Žužemberk objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje ter za opravljanje
premoženjsko pravnih zadev v Občinski
upravi Občine Žužemberk.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo arhitekturne, gradbene ali
geodetske smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– poznavanje dela z računalnikom;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– oblikovanje sistemskih rešitev na področju urejanja prostora in urbanističnega
načrtovanja,
– vodenje projektnih skupin,
– priprava strokovnih predlogov in druge
najzahtevnejše naloge,
– vodenje in odločanje v zahtevnih in
manj zahtevnih upravnih postopkih,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje
nalog s področja gradnje,
– planiranje in usklajevanje investicij,
– usklajevanje in nadzor nad delom izvajalcev,
– izdaja lokacijskih informacij, soglasij za
posege v prostor in odločanje v upravnih
postopkih,
– izvajanje nalog po navodilih župana
oziroma direktorja.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Žužemberk
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec z možnostjo napredovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine
Žužemberk ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Urbanist«, na naslov: Občina
Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Natečaj bo objavljen tudi
na spletni strani Občine Žužemberk. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si z dokazili, pri
čemer je veljavnost prijave pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Občina Žužemberk si pridržuje pravico,
da ne izbere nobenega kandidata.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Vlado Kostevc, direktor občinske uprave.
V besedilu javnega natečaja so uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični
obliki, veljajo pa za oba spola.
Občina Žužemberk
Št. 110-81/2008
Ob-3701/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu
v Ljubljani.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):

a) 2 prosti mesti pomočnikov okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za
tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-82/2008
Ob-3702/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
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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 pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo), mora prijava
kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
pomočnika državnega tožilca, mora prijavi
priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma
funkcijo pomočnika od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 351-6/2008
Ob-3723/08
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije objavlja v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 2/04 in 33/07), 21. členom Zakona o javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02
in 51/04) in 11. členom Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet RS (Ur.
l. RS, št. 30/03, 59/03, 54/07) javni natečaj
za imenovanje
direktorja Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
1. imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo,
2. imeti mora najmanj deset let delovnih
izkušenj,
3. je strokovnjak na področju dela javne
agencije,
4. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
5. biti mora državljan Republike Slovenije, ker odloča v upravnih stvareh.
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 delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
v katero oseba kandidira. Delovne izkušnje
se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna čas opravljanja dela in
stopnja izobrazbe.
Kot kriteriji za poznavanje, ali je kandidat
strokovnjak na področju dela agencije, se
bodo ugotavljale:
1. delovne izkušnje glede na zahtevnost
in obseg delovnega področja, kjer se bo
upoštevalo dosedanje delo kandidata v zasebnem ali javnem sektorju na področju
dela, ki je podobno oziroma vsebinsko primerljivo delovnemu področju Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije
ter
2. znanje, in sicer v delu, ki se nanaša
na:
– poznavanje problematike področja
dela Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije,
– strokovne uveljavljenosti na področju
Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije,
– poznavanja načel in razvojnih usmeritev delovanja Javne agencije za železniški
promet Republike Slovenije,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev s poudarkom na delovanju
Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije,
– poznavanje delovanja institucij in pravnega reda Evropske unije s področja dela
Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti še:
1. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj
in naslednja dokazila:
1. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
2. fotokopijo diplome,
3. potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše
od treh mesecev.
Direktorja bo imenovala Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »Javni natečaj« na
naslov Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, in sicer v roku 8 dni od te objave.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 45 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj. O izbiri oziroma neizbiri
bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep.
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Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 02/234-14-26
(Viktorija Strašek).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-3727/08
Na podlagi sklepa sveta zavoda, ki je bil
sprejet na 6. redni seji dne 27. 3. 2008 in
48. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07)
Svet javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Šolski center Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur, razpisuje delovno
mesto
1. ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole – SPSŠ (m/ž).
Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 92., 96. ter
97. členom Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – UPB5), in sicer:
– Ima najmanj visokošolsko izobrazbo.
– Izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v šoli.
– Ima opravljen strokovni izpit v skladu
z zakonom.
– Ima pridobljeno pedagoško – andragoško izobrazbo.
– Ima naziv svetnik, svetovalec ali mentor vsaj 5 let.
– Ima opravljen ravnateljski izpit ali ga
bo pridobil najkasneje leto dni po začetku
mandata.
– Ima 5 let izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
– Ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
– Ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
– Da predloži program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje pod 143., 145.
146., 148., 149. členu ZOFVI ter 43. členu
ZOFVI.
Kandidat mora vlogi priložiti tudi potrdilo
o nekaznovanosti (107/a člen ZOFVI), staro
največ 8 dni ter program vodenja šole (58.
člen ZOFVI).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela za kandidata je takoj oziroma po imenovanju.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (s potrdilom o izobrazbi,
nazivu, delovnih izkušnjah, o nekaznovanosti idr., s kratkim življenjepisom ter programom vodenja) pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Šolskega centra
Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur, z oznako »prijava na razpis za ravnatelja SPSŠ«.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po končanem postopku.
Svet javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Šolski center Šentjur
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Št. 110-83/2008-03110
Ob-3750/08
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 vrhovnega sodnika
na Kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave

Št. 013-4/2008-2
Ob-3738/08
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 ponovno 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, 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. Javni poziv je namenjen ponovnemu
predlaganju kandidatov za tri predstavnike
zaposlenih in delodajalcev, kot novih članov Sveta Republike Slovenije za visoko
šolstvo.
3. Predstavnike delodajalcev lahko predlagajo gospodarska interesna združenja,
zbornice in Vlada Republike Slovenije, predstavnike zaposlenih pa reprezentativni sindikati.
4. 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.
5. Predloge za članstvo v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo predlagatelji
posredujejo pisno. V imenu pravne osebe
mora predloge posredovati pooblaščena
oseba pravne osebe.
6. 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 vse kandidate
je treba priložiti izjavo predlaganega kandidata, da se strinja s kandidaturo, in kratko
utemeljitev predloga.
7. 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 25. 4. 2008. Šteje se,

da je predlog pravočasen, če je bil oddan
priporočeno po pošti vključno do 25. 4. 2008
ali oddan osebno tega dne.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 007-16/2008/5
Ob-3569/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodnega izvedenca:
1. Miha Poljanec se razreši kot sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje
ekonomije – ekonomije, splošno, z dnem
28. 3. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-3608/08
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Škofljica o sprejetju posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem št.
7, sprejetega na 12. redni seji, dne 12. 2.
2008, ter sklepa Občinskega sveta Občine
Škofljica o sprejetju posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem št.
16, sprejetega na 13. redni seji, dne 18. 3.
2008, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, 1291 Škofljica, tel. 01/360-16-00,
faks 01/360-16-10.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb so
naslednje nepremičnine:
– parc. št. 667/84, barjanski travnik, v izmeri 671,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št.
983, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/86, barjanski travnik, v izmeri 180,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št.
983, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/87, barjanski travnik, v izmeri 1.044,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št.
983, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/88, barjanski travnik, v izmeri 72,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št.
983, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/111, barjanski travnik,
v izmeri 472,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/113, barjanski travnik,
v izmeri 225,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/114, barjanski travnik,
v izmeri 380,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/115, barjanski travnik,
v izmeri 253,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;

– parc. št. 667/116, barjanski travnik,
v izmeri 403,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/118, barjanski travnik,
v izmeri 302,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/119, barjanski travnik,
v izmeri 398,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/120, barjanski travnik,
v izmeri 309,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/121, barjanski travnik,
v izmeri 388,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/123, barjanski travnik,
v izmeri 342,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/124, barjanski travnik,
v izmeri 475,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/125, barjanski travnik,
v izmeri 402,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/140, njiva, v izmeri
170,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/141, njiva, v izmeri
190,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/155, barjanski travnik,
v izmeri 480,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/156, barjanski travnik,
v izmeri 481,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/158, barjanski travnik,
v izmeri 472,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/159, barjanski travnik,
v izmeri 485,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/161, barjanski travnik,
v izmeri 80,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/185, barjanski travnik,
v izmeri 1.037,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/188, barjanski travnik,
v izmeri 324,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/190, barjanski travnik,
v izmeri 406,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/191, barjanski travnik,
v izmeri 478,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek
št. 240, k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/144, njiva, v izmeri
185,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/145, njiva, v izmeri
211,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/146, njiva, v izmeri
212,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
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– parc. št. 667/147, njiva, v izmeri
167,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/148, njiva, v izmeri
321,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/149, njiva, v izmeri
158,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/151, njiva, v izmeri
151,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 667/152, njiva, v izmeri
170,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2419,
k.o. Lanišče;
– parc. št. 737/266 (nastala iz 737/65),
barjanski travnik, v izmeri 154,00 m², v deležu 1/1, ZK vložek št. 2216, k.o. Lanišče;
– parc. št. 737/267, (nastala iz 737/65),
barjanski travnik, v izmeri 54,00 m², v deležu
1/1, ZK vložek št. 2216, k.o. Lanišče.
Celotna površina vseh zemljišč, ki
so predmet javnega zbiranja ponudb je
12.702,00 m². Prodajajo se kot celota.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, se nahajajo v območju urejanja ŠPD 9/1 (VP 9/1,
ZN) – obrtno podjetniška cona. Funkcionalne enote F 12 do F 23 – gradnja obrtno
servisnih, poslovnih, proizvodnih ter skladiščnih objektov v obsegu drobnega gospodarstva, gradnje trgovskih, gostinskih, servisnih objektov za spremljajoče dejavnosti, ki
so vezane na osnovno obrtno, poslovno ali
proizvodno dejavnost. Komunalna in prometna infrastruktura je določena s projektom
št. 7278, ki ga je izdelalo podjetje Projekt
d.o.o., Nova Gorica, oktober 2003/marec
2004 in je sestavni del javnega razpisa (vpogled vsak delovni dan od 8. do 12. ure od
dneva objave javnega zbiranja ponudb, po
predhodnem dogovoru).
Navedena zemljišča niso komunalno
opremljena.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč.
4. Ocenjena vrednost nepremičnin,
ki so predmet javnega zbiranja ponudb
znaša 102,00 EUR/m² oziroma skupaj
1.295.604,00 EUR brez DDV.
5. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od ponujene
cene, in sicer:
– način plačila: virmansko,
– št. računa: račun Občine Škofljica, odprt pri UJP, št. 01323-0100000956,
– sklic na številko: 00 16016.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez
obresti vrnjena v 30 dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dodatne informacije in ogled nepremičnin
Ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišča in vpogled v projektno dokumentacijo vsak delovni dan od
dneva objave javnega zbiranja ponudb
v Uradnem listu Republike Slovenije, do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med
8. in 12. uro, na naslovu: Šmarska cesta 3,
Škofljica, po predhodnem dogovoru. Ogled
zemljišč, ki so predmet prodaje, je mogoč
vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb, in sicer, od 8. do 12.
ure, na lokaciji zemljišč, po predhodnem
dogovoru.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kontaktni osebi sta Nataša Kotar, tel.
01/360-16-15 in Gabrijela Golob, tel.
01/360-16-27.
7. Pisna ponudba za nakup mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika (podatki o kupcu);
– navedbo nepremičnin, ki so predmet
ponudbe;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti;
– kopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, oziroma izpisek iz
poslovnega registra za s.p., ki ne sme biti
starejši od 30 dni;
– davčno številko za fizične osebe oziroma Id za DDV za pravne osebe;
– 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;
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja
z vsemi pogoji javnega razpisa.
8. Drugi pogoji prodaje:
– predmetna zemljišča se prodajajo kot
zaključena celota;
– zemljišča so naprodaj po načelu videno – kupljeno;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni, od prejema obvestila o izbiri, skleniti
z Občino Škofljica kupoprodajno pogodbo.
Če uspeli ponudnik v določenem roku ne
sklene pogodbe, varščina zapade v korist
prodajalca in velja, da je kupec odstopil od
pogodbe;
– 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 najugodnejšega ponudnika je cena, ob predpostavki izpolnjevanja
in sprejemanja vseh pogojev. Najugodnejši
ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno in
izpolnjuje vse razpisne pogoje. Šteje se, da
če ponudnik ne izpolnjuje vseh bistvenih
pogojev za sodelovanje na javnem zbiranju
ponudb, da je njegova ponudba neveljavna;
– ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec
pozval k dopolnitvi. Po prejemu dopolnjenih
ponudb bo prodajalec izbral najugodnejšega
ponudnika;
– prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja brezplačno služnostno
pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja
objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture. Omejitve se vpišejo v zemljiško
knjigo;
– izbrani ponudnik se z nakupom predmetnega zemljišča zavezuje zgraditi tudi
potrebno komunalno opremo v skladu
s projektom št. 7278, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.o.o., Nova Gorica, oktober
2003/marec 2004, pod nadzorom in v soglasju prodajalca, kar se uredi s posebno
pogodbo o opremljanju (v skladu z določilom 78. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07));

– rok za začetek gradnje komunalne in
prometne infrastrukture je eno leto od sklenitve prodajne pogodbe.
9. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni po obojestranskem podpisu pogodbe in prejetega računa
s strani Občine Škofljica. Plačilo kupnine
v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na način
in v roku določenem v pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto brez izvedbe
posebnega postopka.
10. Lastninska pravica: plačilo celotne
kupnine in sklenitev pogodbe o opremljanju
sta pogoja za pridobitev lastninske pravice
na zemljiščih.
11. Rok za oddajo ponudb: ponudba
mora biti podana v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov:
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica (vložišče), najkasneje do 28. aprila 2008
do 12. ure. Upoštevane bodo samo pisne
ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 28. 4. 2008
do 12. ure vročene Občini Škofljica v zaprti
ovojnici s pripisom »Javno zbiranje ponudb
– zemljišča POC – zadeva št. 7113-10/2008
– Ne odpiraj!«
12. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni po
roku za oddajo ponudbe.
13. 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. O najugodnejšem
ponudniku bo odločil župan, katerega odločitev je dokončna.
14. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 28. 4. 2008 ob 13.
uri, na naslovu Občina Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica, sejna soba.
15. 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.
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.
16. Ta objava ne zavezuje prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Škofljica lahko vse do sklenitve pravnega
posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti,
prodajalec pa je dolžan vrniti že vplačane varščine v roku 30 dni od izdaje sklepa
o ustavitvi postopka.
Občina Škofljica
Ob-3624/08
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
43. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št.
84/07 in 94/07) in sklepa Mestnega sveta
Občine Ptuj sprejetega na 16. seji, dne
25. marca 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor št. 5, v 1. etaži poslovno stanovanjske stavbe, v izmeri 88,70 m2, Krempljeva ul. 4, Ptuj, vl. št.
736/5, nepremičnine 5.E, k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti 112.800,00 € – prostor je
zaseden z najemnikom za določen čas;
1.2. poslovni prostor v izmeri 55,30 m2,
v 2. etaži poslovno stanovanjske stavbe
Cankarjeva ul. 5, Ptuj, vlož. št. 751/10, nepremičnina 10.E, k.o. Ptuj, po izhodiščni
vrednosti 81.000,00 € – prostor ni zaseden
z najemnikom;
1.3. poslovni prostor v izmeri 44,28 m2,
v 1 in 2 etaži stavbe Krempljeva ul. 10, Ptuj,
vlož. št. 739/8, nepremičnine 7.E, k.o. Ptuj,
po izhodiščni vrednosti 70.775,00 € – prostor ni nezaseden z najemnikom.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 28. 4. 2008, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
poslovnega prostora«. Osebno prenesene
ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg
1, Oddelek za gospodarske javne službe,
investicije, kakovost in gospodarstvo, soba
št. 29/II, najkasneje do 12. ure.
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 končanem postopku javnega zbiranja ponudb, 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 izhodiščne vrednosti nepremič
nine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 6. 5. 2008, ob 13. uri, v sobi
št. 29/II na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine Ptuj poravnanih vseh morebitnih zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij

višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. 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.
7. Poslovni prostori se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel
lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 26/II, tel.
02/748-29-66 – kontaktna oseba Asja Strop
nik.
Mestna občina Ptuj
Ob-3630/08
Na podlagi Odloka o programu prodaje
državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS,
št. 114/07) in Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 123/03,
140/06 in 95/07) RTH, Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje
(v nadaljevanju: RTH d.o.o.) in Občina Hrastnik, ki ju zastopa komisija za vodenje in
nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe
RTH d.o.o., ki jo predstavlja poslovni delež
v družbi Toplarna Hrastnik d.o.o., (v nadaljevanju: komisija), objavljata
poziv za javno zbiranje ponudb
za nakup poslovnega deleža družbe
Toplarna Hrastnik d.o.o.
1. Predmet prodaje je 100% poslovni
delež:
a) 90,60% poslovni delež RTH d.o.o.
v družbi Toplarna Hrastnik, podjetje za pro
izvodnjo, distribucijo in prodajo toplotne
energije, d.o.o. Hrastnik, Ulica prvoborcev
5a, Hrastnik in
b) 9,40% poslovni delež v lasti Občine
Hrastnik.
Pretežna dejavnost družbe Toplarna Hrastnik d.o.o. je oskrba s paro in toplo vodo,
proizvodnja električne energije v elektrarnah, od katerih posamezna enota presega
1 MW in ne presega moči 10 MW.
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2. Ponudba za nakup poslovnega deleža
družbe iz točke 1. mora vsebovati naslednje
elemente:
a) ceno za nakup poslovnega deleža;
b) način in rok plačila kupnine;
c) v primeru odloženega plačila kupnine
primerno zavarovanje plačila kupnine;
d) poslovni načrt družbe za obdobje 5 let,
ki ga predloži ponudnik s prikazom podatkov
o predlogu razvojne strategije družbe ter
z naslednjimi dodatnimi elementi: (i) ohranitev oziroma povečevanje proizvodnje – toplote za daljinsko ogrevanje in elektrike ter
distribucije toplote za daljinsko ogrevanje,
(ii) načrt investicij s terminskim planom in viri
financiranja, (iii) posledice za zaposlovanje
(ohranitev delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti);
e) podatke o finančnem in poslovnem
položaju kupca ter reference na področju
dejavnosti družbe, ki je predmet prodaje;
f) izjavo, da je ponudba zavezujoča.
3. K ponudbi so ponudniki dolžni priložiti:
a) izpisek iz sodne ali druge evidence,
ki izkazuje registracijo ponudnika – pravne
osebe pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu države, v kateri ima ponudnik svoj sedež;
b) poslovno in finančno bonitetno poročilo ponudnika; ponudniki – pravne osebe
so dolžne k ponudbi priložiti bilanco stanja
in izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta ter revizijsko poročilo za zadnja
tri poslovna leta, kolikor je družba zavezana
k reviziji letnih izkazov v skladu s predpisi
države, v kateri ima ponudnik svoj sedež ali
kolikor z njimi razpolaga;
c) reference ponudnika na področju dejavnosti družbe, ki je predmet prodaje;
d) izjavo o tem, da ponudnik nastopa
v svojem imenu in za svoj račun oziroma če
ponudnik / ponudniki nastopa(jo) v okviru
konzorcija, mora(jo) to primerno razkriti;
e) dokazilo o vplačani varščini.
4. RTH d.o.o., ki v tem postopku po
pogodbi zastopa tudi Občino Hrastnik, bo
ponudnikom za pripravo ponudbe omogočil dostop do dodatnih podatkov o družbi,
ogled družbe in razgovor z vodstvom družbe. Ponudnikom, ki bodo zainteresirani za
nakup poslovnega deleža družbe Toplarna
Hrastnik d.o.o., bo RTH d.o.o. proti podpisu
pogodbe o zaupnosti in plačilu nepovratnega zneska 500,00 EUR dostavil Informacijski memorandum zadevne družbe.
5. Rok za predložitev ponudb je 12. 5.
2008 do 12. ure. Za pravočasne se bodo
štele ponudbe, ki bodo prispele na sedež
RTH d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Slovenija, najkasneje do 12. 5. 2008 do 12.
ure, po lokalnem času, v izvirniku v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup poslovnega deleža v družbi
Toplarna Hrastnik d.o.o. – ne odpiraj«. Ponudbe so lahko v slovenskem ali angleškem
jeziku. Komisija lahko kadarkoli podaljša rok
za predložitev ponudb.
6. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka za predložitev ponudb
vplačati na transakcijski račun RTH d.o.o.
št. 26330-0011210706 varščino v znesku
50.000,00 EUR. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino,
drugim ponudnikom pa vrnjena v nominalnem znesku po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so:
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a) višina kupnine za nakup poslovnega
deleža;
b) način in rok plačila kupnine;
c) načrt investicij in viri financiranja;
d) ohranitev delovnih mest oziroma povečevanje zaposlenosti;
e) ohranitev oziroma povečevanje pro
izvodnje – toplote za daljinsko ogrevanje in
elektrike ter distribucije toplote za daljinsko
ogrevanje;
f) ohranitev oziroma povečanje ostalih
dejavnosti;
g) boniteta in reference ponudnika.
8. Komisija lahko kadarkoli ustavi ali prekine postopek prodaje poslovnega deleža,
ne da bi za to navedla razloge.
9. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje ali s katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10. Ne glede na pogodbena določila
o uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim ponudnikom, takšna pogodba ne bo
pričela veljati, če Vlada Republike Slovenije
ne bo izdala soglasja.
11. Dodatne informacije v zvezi s tem pozivom za javno zbiranje ponudb lahko ponudniki pridobijo pri kontaktni osebi prodajalca
mag. Poloni Lajevec, tel. 03/562-61-44, faks
03/565-21-30, in sicer vsak delavnik od 9.
do 11. ure.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Trbovlje
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Evidence sindikatov
Št. 101-10/2008-2
Ob-2952/08
Pravila Sindikata podjetja Certus d.d.,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 12. 5. 1993, pod
zaporedno številko 31 ter vpisano spremembo z dne 19. 3. 2001, zaporedna številka 6,
so bila spremenjena in sprejeta na zboru
sindikata dne 11. 1. 2008 in odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata VEOLIA Slovenija, Mlinska ulica 1, p.p. 97, 2001 Maribor,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata in sedež sindikata, ki odslej glasi: Sindikat podjetja VEOLIA Slovenija,
s sedežem sindikata v Mariboru, Mlinska
ulica 1.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 8, z dne 6. 3. 2008.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-132/2006-46
Ob-3574/08
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad)
je dne 17. 03. 2008 proti družbam Adria
Cargo Koper d.o.o., Pristaniška ulica 8,
Koper, Adria-Tow, d.o.o. Koper, Vojkovo
nabrežje 38, Koper, Agemar S.r.l., Piazza
Duca degli Abruzzi 1a, 34132 Trst, Italija, Cambiaso & Risso d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 30, Koper, Capris d.o.o.,
Pristaniška ulica 12, Koper, E. H. Harms
Car Shipping Koper d.o.o., Ankaranska
cesta 5b, Koper, Eurosea, d.o.o. Portorož, Senčna pot 10a, Portorož, Fersped
d.d., Parmova ulica 37, Ljubljana, Globus,
d.o.o. Koper, Krpanova ulica 11a, Koper,
Interagent d.o.o. Interagent Ltd., Vojkovo
nabrežje 30, Koper, Interliner Agencies
d.o.o., Ankaranska cesta 5, Koper, Jadroagent d.o.o. Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, Jadroagent International d.o.o. Koper, Pristaniška ulica 45,
Koper, Lon.Mar d.o.o., Vojkovo nabrežje
38, Koper, Mediamar d.o.o., Ferrarska
ulica 8, Koper, Medsea Shipping Agency
d.o.o., Ankaranska cesta 7, Koper, Meridiana Shipping Agency d.o.o., Ankaranska
cesta 7, Koper, Savica d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, Seikomar, d.o.o., Črna
vas 89, Ljubljana, Transagent, d.o.o.,
Koper, Vojkovo nabrežje 30a, Koper, in
Transmar, d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje
30a, Koper, na podlagi 23. člena ZPOmK,
po uradni dolžnosti, uvedel postopek ugotavljanja kršitve 5. člena v povezavi s 3.
členom ZPOmK in 81. člena Pogodbe ES.
Verjetnost kršitve izhaja iz Priporočljivega
cenika pomorsko prometnih agencijskih storitev (v nadaljevanju: Priporočljiv cenik), ki
so ga sprejele navedene družbe, kot članice
Zveze pomorsko prometnih agencij Slovenije (v nadaljevanju: Zveza), na redni letni
skupščini Zveze dne 15. 06. 2006, in na podlagi Priporočljivega cenika izdanih pro forma
računov. Za Priporočljiv cenik je verjetno, da
predstavlja sporazum med podjetji o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj oziroma
učinek je preprečevanje, oviranje oziroma
izkrivljanje konkurence v Republiki Sloveniji.
Iz pro forma računov pa verjetno izhaja, da
so navedene pomorske agencije usklajeno
nastopile z zaračunavanjem agencijskih storitev po Priporočljivem ceniku.

Urad poziva fizične in pravne osebe,
ki imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu prijavijo svojo udeležbo
v 30 dneh od objave, in da pošljejo pisna
mnenja o postopku ter dokumente, ki bi
lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom
ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki
izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-43/2008-7
Ob-3575/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
31. 3. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil,
da je nameravana koncentracija družb Salinen International GmbH, Wirerstrasse
10, 4820 Bad Ischl, Austria, in Prosol, Pro
izvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Ob železnici 14, 1000 Ljubljana, skladna
s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
izključnega nadzora družbe Salinen International GmbH v družbi Prosol d.o.o. na podlagi pogodbe o prodaji poslovnega deleža,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alinee drugega odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije, ki zadeva
sektor proizvodnje in prodaje soli, ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-29/2008-6
Ob-3611/08
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 27. 3.
2008 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb ArcelorMittal Distribution
GmbH, Hakortstrasse 21, D-40880 Ratin-

gen, Nemčija (v nadaljevanju: ArcelorMittal), in Wagner Unternehmensbeteiligung
GmbH, Schärdinger Strasse 63, A-4910
Ried im Innkreis, Avstrija (v nadaljevanu:
WUB), skladna s pravili konkurence in da ji
Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
pogodbe o nakupu in prenosu poslovnega
deleža, ki je bila sklenjena dne 19. 12. 2007.
Na podlagi te pogodbe je družba ArcelorMittal pridobila izključni nadzor nad družbo
WUB.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
v zvezi obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-153/2007-9
Ob-3724/08
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 3. 4. 2008
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno z drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 64/07
– ZPOmK-UPB2; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašena koncentracija podjetij
v smislu tretje alineje drugega odstavka 11.
člena ZPOmK, ki naj bi nastala z ustanovitvijo skupnega podjetja Prevent PUR d.o.o.,
Pameče 150, 2380 Slovenj Gradec, s strani podjetij Prevent Global d.d., Kidričeva
ulica 6, 2380 Slovenj Gradec, in Prevent
DEV GmbH, Hannoversche Strasse 2c,
D-38448 Wolfsburg, Nemčija, ni podrejena
določbam ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
sta družbi Prevent Global d.d. in Prevent
DEV GmbH del iste ekonomske celote medsebojno povezanih gospodujočih in odvisnih
podjetij, zato z obravnavano transakcijo na
trgu ne prihaja do trajnih sprememb nadzora. Priglašena ustanovitev skupnega podjetja
Prevent PUR d.o.o. je tako z vidika pravil
konkurenčnega prava primerljiva z ustanovitvijo hčerinske družbe oziroma notranjo rastjo
ekonomske celote podjetij in ne predstavlja
koncentracije v smislu 11. člena ZPOmK,
zato ni podrejena določbam ZPOmK in je
Urad ni pristojen vsebinsko presojati.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 08-020-000214
Ob-3612/08
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št.
13/07 – UPB1 in 102/07 – ZDRad) ter skladno s 104. členom Zakona o medijih (Uradni
list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem Sveta
za radiodifuzijo št. 0012-23/2008/2 z dne
25. 3. 2008, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Karlovica K45 (za pokrivanje območja
naselja Ilirska Bistrica).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje televizijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05).
2.2 Televizijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja
za izvajanje televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– predvajati mora lokalno usmerjen program z območja Občine Ilirska Bistrica;
– program mora v tedenskem oddajnem
času vsebovati poleg informativnih in kulturno-umetniških programskih vsebin vsaj
še dve izmed ostalih programskih vsebin, ki
so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list
RS, št. 77/02).
2.6 Ponudnik s ponujenim programom
v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno
ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več kot 20
km od razpisanega geografskega območja
pokrivanja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu.
Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala
popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni

v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih
vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin
in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki
predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal
obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku
dodelila pravico do uporabe radiodifuznega
kanala Karlovica K45.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0–10 točk)
3.2 Politična nevtralnost programa
Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0–4
točke)
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko
raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0–10 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
(0–12 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki že oddajajo
ponujeni program v soseščini razpisanega
območja, imajo prednost pred tistimi, ki že
oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju in pred tistimi, ki ponujajo nov
program. (0–12 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane radiodifuzne frekvence sega v Občino Ilirska Bistrica. Za pozitivno mnenje pristojnega organa
Občine Ilirska Bistrica o utemeljenosti pokrivanja območja občine z novim programom,
pridobljeno po objavi razpisa, dobi ponudnik
6 točk. (0–6 točk)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisane radiodifuzne frekvence sega v Občino Ilirska Bistrica.
Ponudnik s sedežem v Občini Ilirska Bistrica
dobi 6 točk, če ponudbi priloži zagotovilo,
pridobljeno po objavi razpisa, da občina,
v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisane
frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni televizijski program. (0–6 točk)
3.8 Ekonomsko stanje prosilca
Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo
točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo

kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega
števila redno zaposlenih v letih 2006–2007.
(0–6 točk)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa
in imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo
o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje televizijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točk glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje ponudbe. (0–8 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov
– gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0–6 točk)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število
let delovanja ponudnika kot izdajatelja televizijskega programa na področju radiodifuzije. (0–6 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–6 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80.
in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list
RS, št. 110/06-UPB1 in 69/06 – ZOIPub).
Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe
o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 5 točk, ponudnik, ki ponudbi
kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0
točk. (0–5 točk)
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali
podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri
izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše
območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem
na območju, kateremu je program namenjen. (0–3 točke)
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 12. 5. 2008
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
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Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti
prispela na naslov agencije po izteku roka,
bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo
v primeru osebne dostave izdala potrdilo
o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in
v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije:
Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 14. 5.
2008 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah
tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Franc Kovačič, tel. 01/583-63-71, elektronski naslov:
franc.kovacic@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Ob-3623/08
Družba MNP2, investicije in upravljanje naložb, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000
Ljubljana, v skladu s 629. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja
obvestilo, da namerava izvesti delitev družbe po postopku oddelitve z ustanovitvijo novih družb.
Družba MNP2 d.o.o. je v ta namen kot
prenosna družba Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče) predložila delitveni načrt z vsemi prilogami.
Družbenikom je na sedežu družbe v Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, omogočen
pregled delitvenega načrta in vseh ostalih
listin v zvezi z delitvijo.
Vsakemu družbeniku bo družba najmanj
14 dni pred zasedanjem skupščine družbe,
ki bo odločala o delitvi, skupaj z vabilom za
skupščino poslala vse listine v zvezi z delitvijo.
Vsakemu upniku in svetu delavcev bo
družba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Vse navedene listine bodo predložene
tudi na zasedanju skupščine, ki bo odločala
o delitvi. Na začetku obravnave na skupščini
bo direktor ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta in pred odločanjem o soglasju
za delitev družbenike obvestil o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe,
v obdobju od sestave delitvenega načrta do
zasedanja skupščine.
MNP2 d.o.o.
direktor družbe
Ob-3576/08
Podkrižnik – Puškarstvo Iztok Podkrižnik s.p., Loke 33, 3333 Ljubno ob Savinji, matična številka 5586185, v skladu
z določili 75. člena Zakona o gospodarskih
družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) objavlja,
da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom podjetja na
prevzemno družbo v skladu s 673. členom
ZGD-1. Kot obračunski datum prenosa bo
določen 30. 6. 2008, prenos podjetja pa bo
po predvidevanjih vpisan v sodni register
v mesecu juliju 2008.
Podkrižnik – Puškarstvo
Iztok Podkrižnik s.p.
Ob-3577/08
Prevozništvo, Pfeifer Franc s.p., Nizka
26, 3332 Rečica ob Savinji, matična številka
5185834, v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju:
ZGD-1) objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom
podjetja na prevzemno družbo Pfeifer prevozništvo, trgovsko in lesno-predelovalno
podjetje, d.o.o., Prihova 21, 3331 Nazarje,
z matično številko 5401291000, v skladu
s 673. členom ZGD-1. Kot obračunski datum prenosa bomo določili 1. 7. 2008, prenos podjetja pa bo po predvidevanjih vpisan
v sodni register v mesecu avgustu 2008.
Pfeifer Franc s.p.

Ob-3740/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah se z dnem 1. 1. 2008 s.p. preoblikuje
v d.o.o. z imenom PET-BM d.o.o., s sedežem na Clevelandska 43, Ljubljana.
PET-BM d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-3739/08
Preklic
Preklicujem 14. skupščino družbe Skupina KIK Kamnik d.d., Fužine 9, 1240 Kamnik,
ki je bila sklicana za 21. 4. 2008 ob 13. uri
v prostorih družbe Equity d.o.o., Žebljarska
5, 1240 Kamnik, ker je skupščino sklicala
neveljavno izvoljena uprava Skupine KIK
Kamnik d.d.
Uprava družbe Skupina KIK Kamnik d.d.
Igor Kren, univ. dipl. ekon.
Št. 13/46
Ob-3558/08
Na podlagi Statuta delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
X. skupščino
delniške družbe Loterija Slovenije, d.d.,
ki bo v četrtek, 15. maja 2008, v sejni
sobi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 99,
1000 Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na
predlog uprave se izvoli za predsedujočo
skupščine Neveno Teo Gorjup in dva preštevalca glasov mag. Andreja Vozliča in Vido
Keržič.
Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu, obravnava ter sprejem predloga sklepa o uporabi
bilančnega dobička za poslovno leto 2007
ter razprava in podelitev razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa št. 2.1: skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007 ter s poročilom nadzornega sveta družbe o načinu in obsegu
preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2007 s stališčem do revizijskega
poročila.
Predlog sklepa št. 2.2:
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednjo delitev bilančnega dobička za leto 2007:
Bilančni dobiček 2007: 5.957.742 EUR,
– za dividende 2.748.360 EUR,
– za nagrado nadzornemu svetu 42.000
EUR,
– preneseni čisti dobiček 3.167.382
EUR.

Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v 90 dneh od dneva zasedanja
skupščine, nagrada nadzornemu svetu pa
najkasneje v 30 dneh od dneva zasedanja
skupščine.
Predlog sklepa št. 2.3: v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah skupščina
potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
revidiranje računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2008 imenuje
Auditor Revizijska družba d.o.o. Ptuj.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo neposredno delničarji, v korist katerih bodo tri
dni pred izvedbo skupščine delnice delniške družbe Loterija Slovenije, d.d. vknjižene
v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri KDD,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo za udeležbo na skupščini osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu
družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo,
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje tudi revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ter obrazložene predloge sklepov,
bo na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, in sicer od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi, razen predloga k točki 3 dnevnega
reda, morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez 30 minut. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Loterija Slovenije, d.d.
uprava – predsednik uprave
Tim Kocjan
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Ob-3559/08
Uprava družbe Nika DUS d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
15. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 16. maja 2008, ob 12. uri,
na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba nima bilančnega
dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2007.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2007.
Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS,
d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delnice sedem dni pred sejo vknjižene v delniški
knjigi družbe.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 11. 4. 2008 do 16. 5. 2008 med
9. in 11. uro.
Nika DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-3560/08
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi
10. člena statuta sklicuje
14. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 16. maja 2008, ob 12.30,
na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2007 nima
bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2007.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2007.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino vpisa-
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ni v delniško knjigo družbe. Delničarji Nike
RIS, d.d. se skupščine lahko udeležijo tudi
po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta je na voljo na
sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 11. 4. 2008 do 16. 5. 2008 med
9. in 11. uro.
Nika RIS, d.d.
Polonca Šušterič, direktorica
Ob-3561/08
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur. l. RS, št. 67/07) ter na
podlagi 10. člena Statuta Nika, Investiranje
in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250
Brežice, uprava družbe sklicuje
17. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 16. maja 2008, ob 13. uri,
na sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2007.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Čisti dobiček, ki na dan 31. 12. 2007
znaša 117.676,43 €, ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico članom
uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto
2008.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska
20, Ljubljana, vsak delavnik od 11. 4. 2008
do 16. 5. 2008 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.ljse.si.
Udeležba na skupščini
Delničarji Nike, Investiranje in razvoj,
d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(16. 5. 2008 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovna skupščina 30. 5. 2008 ob
13. uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-3562/08
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,

Koroška c. 57, Muta, uprava in nadzorni
svet sklicujeta
14. skupščino
delniške družbe Hypos – Muta,
podjetje za hidravliko
in pnevmatiko, d.d., Koroška c. 57,
2366 Muta,
dne 13. 5. 2008 s pričetkom ob 13. uri,
v prostorih družbe Hypos – Muta, d.d., Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za
leto 2007.
Predlog sklepa:
– Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni
dobiček za leto 2007 v višini 745.159,93
EUR nerazporejen.
– Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava njuno delo v poslovnem letu
2007.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2008.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije
poslovanja za leto 2008 se imenuje revizijska hiša Plus revizija d.o.o. Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance, Špruha
19, 1236 Trzin.
5. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2008.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 2008.
5. Vprašanja in pobude.
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da najkasneje deset dni pred sejo skupščine shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu
delnic na sedežu družbe, oziroma najkasneje
tri delovne dni pred zasedanjem skupščine
v pisni obliki potrdijo svojo udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
njenega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.
Gradivo za skupščino vključno z čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled
20 dni pred zasedanjem skupščine, vsak
delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu na
sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne
nasprotne predloge pisno posredujejo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po katerem se prične ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Hypos – Muta, d.d.
uprava in nadzorni svet
Ob-3566/08
Na podlagi določil 7.3. točke Statuta
družbe Vinag, sadjarstvo in vinarstvo d.d.,
Trg svobode 3, Maribor, uprava družbe sklicuje
11. skupščino
delniške družbe Vinag, sadjarstvo
in vinarstvo d.d.,
ki bo v sredo, dne 14. 5. 2008, ob 8. uri,
v degustacijski sobi na sedežu družbe, Trg
svobode 3, v Mariboru.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
»Za predsednika skupščine se izvoli
Bogdan Pečuh in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Miloš Lešnik, ki bo sestavil notarski zapisnik.«
3. Seznanitev z letnim poročilom Vinag
d.d in skupine povezanih družb za leto
2007, revizorjevim poročilom in poročilom
nadzornega sveta o pregledu letnega poročila in predloga uporabe dobička, odločanje
o uporabi bilančnega dobička ter odločanje
o podelitvi razrešnice.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na osnovi revidiranega letnega poročila Vinag d.d. in skupine povezanih družb
za leto 2007 in poročila nadzornega sveta
o pregledu letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička, skupščina sprejme sklep:
»Bilančni dobiček družbe Vinag d.d. za
leto 2007 v znesku 491.292,21 EUR ostane
nerazporejen in se o njem odloča v naslednjih poslovnih letih.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu
podeli razrešnico za delo v letu 2007.«
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
»Za revizorja za poslovno leto 2008 se
imenuje revizijsko družbo SN revizija d.o.o.
iz Ljubljane, Puharjeva ulica 13.«
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v tajništvo
družbe Trg svobode 3, Maribor, vsaj tri dni
pred zasedanjem skupščine ter bo ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja hranjeno
na sedežu družbe.
Prijava in udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
osebno ali s priporočeno pošto, dostavijo
družbi tako, da le-ta prejme najkasneje tri
dni pred sejo skupščine.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe, Trg svobode 3, Maribor, vsak delovni dan med 9. in
13. uro, od dneva objave sklica skupščine
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Vinag d.d.
uprava družbe
Ob-3613/08
Uprava in nadzorni svet družbe Hermes
SoftLab programska oprema d.d. na podlagi 295. člena ZGD in XXXIII. člena statuta
družbe sklicujeta
izredno skupščino
delničarjev Hermes SoftLab programska
oprema d.d.,
ki bo dne 15. 5. 2008 ob 15. uri, v prostorih Hermes SoftLab d.d. na Litijski 51,
Ljubljana, v veliki dvorani, ob prisotnosti
predsednika skupščine odvetnika Pavleta
Pense in notarke mag. Nine Češarek, in
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
1.1. Za nadzornika glasovanj se izvolita
Saša Ovsenik in Barbara Grah.
2. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepov nadzornega sveta:
2.1. Z dnem 15. 5. 2008 se Branislav
Djurić za dobo 4 let izvoli za člana nadzornega sveta družbe.
2.2. Z dnem 15. 5. 2008 se Vojislav Genić za dobo 4 let izvoli za člana nadzornega
sveta družbe.
3. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Sprejmejo se dopolnitve in spremembe statuta družbe v predlagani vsebini.
4. Plačila članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Z dnem 15. 5. 2008 se v celoti razveljavi sklep skupščine z dne 27. 7. 2006 in se
nadomesti z naslednjim: Člani nadzornega
sveta za opravljanje funkcije v nadzornem
svetu družbe niso upravičeni do sejnin ali
drugih nadomestil za delo, razen povrnitve
potnih in ostalih stroškov. Člani nadzornega
sveta so upravičeni do zavarovanja njihove
odgovornosti kot članov nadzornega sveta.
V skladu s statutom družbe se ima pravico udeležiti zasedanja skupščine vsak
delničar, ki ni v zamudi z vplačilom vpisanih delnic in če je vpisan v delniško knjigo
družbe in če je svojo udeležbo prijavil družbi
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Udeležba se lahko prijavi osebno
ali po telefonu, telegramu, telefaksu, s priporočeno pošto ali po elektronski pošti, ki
mora prispeti na sedež družbe najkasneje
tri delovne dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarja na zasedanju skupščine lahko
zastopa drug delničar ali tretja oseba pod
pogojem, da predloži pisno pooblastilo takšnega delničarja pred zasedanjem skupščine.

Št.

36 / 11. 4. 2008 /

Stran

1417

Če skupščina, sklicana ob 15. uri ne bo
sklepčna, se ob 15.30 (30 minut po prvem
sklicu) ponovno opravi skupščina delničarjev
ne glede na odstotek prisotnega kapitala.
Gradivo za skupščino vključno s spremembami in dopolnitvami statuta z utemeljitvijo je na voljo na sedežu v pravni pisarni
družbe na Litijski 51, 1000 Ljubljana, od
objave sklica do vključno 3 delovne dni pred
zasedanjem skupščine, vsak delovni dan
od 11. do 13. ure in na elektronskem mediju
družbe.
Hermes SoftLab d.d.
uprava družbe
Gregor Smrekar, predsednik uprave
Branka Jerše, članica uprave
Ob-3614/08
Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške
družbe CPG, d.d., Industrijska cesta 2,
Kromberk, Nova Gorica, uprava sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe CPG, d.d.,
ki bo v četrtek, 22. 5. 2008 ob 9. uri,
v Novi Gorici na Industrijski cesti 2 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina družbe izvoli
Sebastjana Mavriča za predsednika skupščine, Andreja Bandlja in Nives Simčič za
preštevalca glasov in ugotovi prisotnost notarke Zdenke Gustinčič.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila družbe CPG, d.d. za poslovno leto 2007.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predlog uprave in
nadzornega sveta, da se bilančni dobiček,
ki po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša
2.212.059 €, uporabi za naslednje namene:
– del bilančnega dobička v višini 0,17 €
bruto na kosovno delnico se razdeli delničarjem, vpisanim na dan skupščine v delniški knjigi CPG, d.d. kot imetniki kosovnih
delnic s pravico do dividende. Dividende
se izplačajo v 90-ih dneh po sprejemu tega
sklepa na skupščini družbe,
– o uporabi preostalega dela bilančnega
dobička bo odločeno v prihodnjih poslovnih
letih (preneseni dobiček).
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
družbe za poslovno leto 2007.
5. Nagrada in plačilo za delo članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov družbe
izplača nagrada za leto 2007 v skupnem
bruto znesku 16.538 €.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja družbe za poslovno
leto 2008 imenuje revizorska hiša Revizijski
center d.o.o., družba za revizijo, Ulica Grad
nikove brigade 4, 1000 Ljubljana.
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Udeležba na skupščini in glasovanje
Gradivo, letno poročilo za leto 2007 skupaj z revizorjevim poročilom in poročilo nadzornega sveta za skupščino so delničarjem
na vpogled vsak delovni dan družbe od 12.
do 13. ure od objave sklica do dneva zasedanja skupščine, v tajništvu uprave na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine napovejo na sedežu družbe.
Prijavljene udeležence prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred predvidenim pričetkom skupščine, da prijavijo
svojo navzočnost pri v predlogu predvidenih
preštevalcih glasov.
CPG, d.d.
uprava – direktor
Jože Brecelj, dipl. inž. grad.
Ob-3626/08
Na podlagi 416. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1, likvidacijski upravitelj in likvidacijski odbor sklicujeta
1. sejo skupščine
delniške družbe Gorenjska oblačila, d.d.
– v likvidaciji,
ki bo v četrtek 15. 5. 2008, ob 11. uri,
v prostorih družbe, Bleiweisova cesta 30,
Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina podeli vodenje seje skupščine likvidacijskemu upravitelju in izvoli dva preštevalca glasov ter ugotovi, da na skupščini prisostvuje vabljena
notarka Marija Murnik.
2. Seznanitev delničarjev s predlogom
poročila o poteku likvidacijskega postopka
in razdelitvi premoženja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
o poteku likvidacijskega postopka in razdelitev premoženja.
3. Predlog za izbris družbe Gorenjska
oblačila, d.d. – v likvidaciji iz sodnega registra.
Predlog sklepa: registrskemu organu na
sodišču se predlaga izbris družbe Gorenjska
oblačila, d.d. – v likvidaciji iz registra.
4. Razrešitev likvidacijskega upravitelja
in likvidacijskega odbora.
Predlog sklepa: razreši se likvidacijski
upravitelj Izidor Bajec in likvidacijski odbor:
Žarko Ždralič, Ani Klemenčič in Samo Hlad
nik z dnem izbrisa družbe Gorenjska oblačila,
d.d. – v likvidaciji iz registra na sodišču.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled v pisarni na Bleiweisovi cesti 30, Kranj vsak delavnik od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so na dan seje skupščine družbe Gorenjska oblačila, d.d. – v likvidaciji vpisani
v Centralnem registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci, ki pisno prijavijo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
11.30, z istim dnevnim redom. Na ponovnem
zasedanju skupščine se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gorenjska oblačila, d.d. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
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Ob-3725/08
Na podlagi 26. člena Statuta delniške
družbe Koloniale Veletrgovina d.d. – v likvidaciji, Maribor, Tržaška cesta 39, likvidacijski upravitelj sklicuje
16. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d. –
v likvidaciji,
ki bo v ponedeljek, dne 19. 5. 2008 ob
10. uri. Skupščina bo pri notarju Jože Sikošek, Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine
in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2007.
3. Podelitev razrešnice likvidacijskemu
upravitelju.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo likvidacijskega upravitelja v poslovnem letu 2007 in mu podeli razrešnico.
4. Razrešitev likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: z mesta likvidacijskega
upravitelja se razreši mag. Milan Škof, Stanežiče 3h, Ljubljana - Šentvid.
5. Imenovanje likvidacijskega upravitelja.
Predlog sklepa: za likvidacijskega upravitelja se imenuje Matej Vovko, Vojkova 73,
Ljubljana.
6. Razno.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, je delničarjem na voljo na sedežu družbe Koloniale Veletrgovina
d.d. – v likvidaciji v Mariboru, Tržaška 39,
vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi
pri KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo oddajo
osebno ali jo s priporočeno poštno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki in posredovani likvidacijskemu
upravitelju v roku sedmih dni po objavi tega
sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 1. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 9.30 dalje. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.30,
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Koloniale Veletrgovina d.d. –
v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-3751/08
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana,
vabi delničarje na

17. skupščino
družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 15. 5. 2008 ob 10. uri
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana,
v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane kot predsednik
ter Robert Ernestl in Andraž Šuligoj kot preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog uprave
in nadzornega sveta se na dan 31. 12.
2007 ugotovljeni bilančni dobiček v višini
47.440.088,48 € v skladu z določbami 230.,
282. in 293. člena ZGD – 1 uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 12.309.175,90 € oziroma 5,90 € bruto
na delnico;
2. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 22.911.139,42 €;
3. prenos v preneseni dobiček v znesku
12.219.773,16 €, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo
druge rezerve iz dobička leta 2000 in 2001.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 19. 5. 2008, na način, določen
s sklepom uprave.
V skladu z določilom 294. člena ZGD – 1
skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2008 revizijsko družbo
BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprememba statuta s spremembo
načina obveščanja delničarjev, uskladitvijo
navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in druge redakcijske spremembe
ter s spremembo načina upravljanja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme spremembe
Statuta družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, in sicer sprememba načina obveščanja delničarjev,
uskladitev navedbe dejavnosti z novo standardno klasifikacijo in druge redakcijske
spremembe, na predlog nadzornega sveta
pa sprememba načina upravljanja družbe
z uvedbo enotirnega sistema upravljanja.
Sprememba statuta začne veljati z dnem
vpisa v sodni register.
6. Imenovanje članov upravnega od
bora.
Predlog sklepa:
Za člane upravnega odbora družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana, se kot predstavnike delničarjev za
mandatno obdobje šestih let imenujejo:
– Viktor Baraga,
– Dari Južna,
– Marko Kryžanowski,
– Boštjan Napast,
– Ljubo Peče,
– Milan Podpečan,
– Kristjan Sušinski,
– Bojan Šrot.
7. Plačila članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Plačilo za delo v upravnem odboru se
določi z upoštevanjem osnove. Osnova se
izračuna tako, da se sešteje povprečna plača
v Republiki Sloveniji, kot jo objavlja Statistični
urad Republike Slovenije, in povprečna plača
zaposlenih v družbi Petrol d.d., Ljubljana, potem pa se seštevek deli z 2. Pri izračunu se
uporabijo zadnji znani podatki za trimesečno
povprečje navedenih zneskov.
Za delo v upravnem odboru predsedniku upravnega odbora pripada mesečno plačilo v višini osemkratnika osnove, članom
upravnega odbora pa v višini sedemkratnika
osnove. Poleg mesečnega plačila za delo
so predsednik in člani upravnega odbora
upravičeni do povračila stroškov, skladno z
veljavnimi predpisi.
Za delo v vsaki posamezni komisiji
upravnega odbora pripada članu upravnega odbora dodatek v višini do največ 20%
mesečnega plačila.
Plačila se izplačujejo mesečno, do 15.
dne v mesecu za pretekli mesec.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 17.
skupščini delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz
Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v
delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem
registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 12. 5. 2008.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta ter s predlogom spremembe Statuta
družbe, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana, od dneva objave sklica do
dneva skupščine, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
podpredsednik uprave
Igor Irgolič

Razširitve dnevnih redov
Ob-3726/08
Na podlagi določb ZGD-1 in na zahtevo
delničarjev Franca Glihe in Mitje Jenka, ki
sta lastnika 64,16% delnic družbe Opalit
d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja razširitev dnevnega reda 3. skupščine delniške
družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Savlje
89, 1000 Ljubljana, ki je sklicana za dne 7.
maja 2008, s pričetkom ob 14. uri, v poslovnih prostorih notarja Borisa Kosija v Mariboru, Partizanska cesta 13, z naslednjo
dodatno točko dnevnega reda:
7. Povečanje osnovnega kapitala družbe
in sprejem sprememb Statuta.
Predlog sklepa:
7.1. Osnovni kapital družbe, ki
znaša 25.020,00 EUR se poveča za
65.469,00 EUR tako, da namesto dosedanjih 25.020,00 EUR po povečanju znaša
90.489,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s konverzijo terjatve, ki
jo ima do družbe upnik Iskra Mehanizmi
d.d. po pogodbi o kratkoročnem kreditu št.
1/2008 z dne 10. 2. 2008 in z rokom vračila 31.3. 2008 v skupni višini 64.791,56
EUR (glavnica 64.270,80 EUR, obresti 520,78 EUR) v osnovni kapital družbe in plačilom denarnega vložka v višini 677,44 EUR. Družba izda za povečan
osnovni kapital 15.700 navadnih kosovnih
delnic na ime. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev je v celoti izključena.
7.2 Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta v skladu s sprejetim sklepom.
Zahteva in predlog delničarjev z utemeljitvijo glasovalnega predloga je od dneva te
objave do dneva skupščine na vpogled na
osnovi telefonske prijave na sedežu družbe,
in sicer vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Opalit d.d.
uprava
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Zavarovanja terjatev
SV 219/2008
Ob-3741/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Ksenije Košar
Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 219/2008
z dne 7. 4. 2008, je enosobno stanovanje
št. 1, v izmeri 64,20 m2, v večstanovanjskem
objektu Gorkega ulica 025, 2000 Maribor,
ki stoji na parceli št. 852 k.o. Tabor, katerega lastnica je zastavna dolžnica Nada
Ilić, EMŠO 0501964505429, stanujoča Ulica
10. oktobra 3, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 28. 12. 2007, sklenjene
med družbo Mixajlo d.o.o. kot prodajalko
in zastavno dolžnico kot kupovalko, ter na
podlagi originalne overjene kupoprodajne
pogodbe št. 217-41/2004-02/03-1 z dne
22. 4. 2004, sklenjene med Javnim medobčinskim stanovanjskim skladom Maribor,
kot prodajalcem in družbo Mixajlo d.o.o.,
kot kupovalko, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 04, Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
28.350,00 CHF s pripadki.
SV 267/08
Ob-3742/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 267/08 z dne 7. 4. 2008,
je bila zastavljena nepremičnina -stanovanje
v stanovanjski hiši Gregorčičeva 6, stanovanje v drugem nadstropju v izmeri 60,67 m2,
ki v naravi obsega sobo v izmeri 23,88 m2,
kuhinjo v izmeri 18 m2, kopalnico v izmeri
4,71 m2, predsobo v izmeri 2,08 m2 ter klet
v izmeri 7,52 m2 in klet v izmeri 4,48 m2,
vpisani v vložek št. 1548, k.o. Celje, identifikator nepremičnine pa v času sklepanja
tega notarskega zapisa še ni znan, vse
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, matična
številka 5446546, za denarno terjatev banke
- upnice po pogodbi o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. VE01 282399010
v višini 143.000,00 CHF, z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 1,65%
p.a., kar znaša na dan 18. 3. 2008 skupaj
4,61% p.a. z efektivno obrestno 4,70% p.a.,
po pogojih veljavnih na dan 19. 3. 2008 ter
ob predpostavki enkratnega črpanja kredita,
z zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom
oziroma zamudnimi obrestmi, določenimi
z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah banke, skupaj z ostalimi stroški in
pripadki, z zapadlostjo kredita 31. 3. 2037
oziroma je zapadlost pred tem rokom odvisna od odstopa upnice, kot vse izhaja iz
navedene pogodbe.
SV 285/08
Ob-3743/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 285/08 z dne 4. 4.
2008, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri
70,51 m2, katerega lastnik je Mohar Srečko,
roj. 31. 8. 1958, stanujoč Begunje na Gorenjskem 161, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Begunje 161,
4275 Begunje na Gorenjskem, z identifikacijsko št. 657.ES in leži na parc. št. 107/18,
ki je pripisana pri vl. št. 1307 k.o. Begunje,

v zemljiški knjigi okrajnega sodišča v Radovljici, skupaj s pripadajočim solastninskim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah ter pripadajočim zemljiščem, zastavljeno v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, 6000 Koper, enotna identifikacijska
številka 5092221, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000,00 EUR s pp. z zapadlostjo 30. 4. 2018.
SV 57/07
Ob-3744/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 57/07 z dne 13. 2.
2007 in dodatka k temu sporazumu, opr. št.
SV 376/07 z dne 18. 10. 2007, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj Gradca, je bila nepremičnina – stanovanjski del št. 6 v tretji etaži,
v izmeri 60,85 m2, z ident. št. dela stavbe
30/6, na naslovu Javornik 27, Ravne na
Koroškem, vpisano pri podvložku št. __/6,
k.o. Ravne, ki stoji na parc. št. 92/2, vpisano pri vl. št. 184 k.o. Ravne, last zastavitelja
Ferk Damjana do celote, zastavljena v korist
upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljub
ljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.000,00 CHF, v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB za CHF na dan plačila,
z dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili, določeni s to pogodbo.
SV 207/08
Ob-3745/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,
opr. št. SV 207/08 z dne 4. 4. 2008, je nepremičnina z ident. št. dela stavbe 2122-103-6,
stoječa na parc. št. 197/10, k.o. Huje, Okrajnega sodišča v Kranju, ki v naravi predstavlja stanovanje v 2. nadstropju na naslovu
Planina 30, Kranj, v skupni izmeri 44,14 m2,
stoječem na parc. št. 197/10, k.o. Huje, v lasti Almira in Suvade Mehmedović, Savska
cesta 36, Kranj, vsakega do ½, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 2008,
sklenjene med prodajalko Doro Gorjanc,
Gubčeva ulica št. 03, Kranj ter kupcema
Almirom in Suvado Mehmedović, zastavljena v korist UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000, Ljubljana, matična št.
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 94.000,00 CHF, z obrestno mero
v višini veljavnega 12-mesečnega Liborja in
obrestne marže v višini 1,60% letno, z efektivno obrestno mero v višini 4,69% letno,
po pogojih veljavnih na dan 26. 3. 2008 in
ob predpostavki enkratnega črpanja kredita,
z rokom vračila v 336-mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti
zapade 30. 4. 2036, z možnostjo predčasne
zapadlosti oziroma enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19. točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. KR01
272693020, z vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 213/08
Ob-3746/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič,

opr. št. SV 213/08 z dne 7. 4. 2008, je nepremičnina – stanovanje v prvem nadstropju
stanovanjske stavbe, s pripadajočo kletjo,
v skupni izmeri 71,95 m2, na naslovu Cankarjeva cesta 22, Tržič, stoječe na parc.
št. 57/3, k.o. Tržič, v lasti Marijana Jurkića,
Partizanska ulica 23, 4290 Tržič, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 17. 3. 2008, sklenjene s prodajalcem Halidom Mulalićem,
Cankarjeva cesta 22, Tržič, zastavljena
v korist UniCredit Banka Slovenija d.d.,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546000, za zavarovanje denarne terjatve višini 85.300,00 CHF, z obrestno mero
v višini veljavnega 12-mesečnega Liborja in
obrestne marže v višini 1,60% letno, z efektivno obrestno mero v višini 4,66% letno,
po pogojih veljavnih na dan 20. 3. 2008 in
ob predpostavki enkratnega črpanja kredita,
z rokom vračila v 360-mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja anuiteta in kredit v celoti
zapade 30. 4. 2038, z možnostjo predčasne
zapadlosti oziroma enostranskega odstopa
od kreditne pogodbe s strani upnice v primerih, določenih v 19. točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF št. KR01
272273010, z vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih banka imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 606/2008
Ob-3747/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 606/2008 z dne 3. 4.
2008, sta bili nepremičnini, in sicer:
– poslovni prostor št. 9, v izmeri 42,39 m2,
ki se nahaja v II. nadstropju objekta B, ki stoji na parc. št. 422/10, vpisanem pri vložku
št. 41, k.o. Melje in pripadajoči del skupnih
površin v izmeri 7,60 m2, kar predstavlja
hodnik in sanitarije v II. etaži in stopnišče,
na naslovu Melje, Ulica heroja Šaranoviča
79-29, kot glavna nepremičnina,
– poslovni prostor št. 10 v izmeri
20,57 m2, ki se nahaja v II. nadstropju objekta B, ki stoji na parc. št. 422/10, vpisanem
pri vložku št. 41, k.o. Melje in pripadajoči
del skupnih površin v izmeri 3,69 m2, kar
predstavlja hodnik in sanitarije v II. etaži in
stopnišče, na naslovu Melje, Ulica heroja
Šaranoviča 79-29, kot druga nepremičnina,
last zastaviteljice Simone Bojanovič,
EMŠO 2511961505927, stanujoče Maribor,
Pod Pohorjem 023, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3. 2008,
sklenjene med Kajzer Tadejem s.p., Ptujska c. 327c, Dogoše, kot prodajalcem in
Simonovič Bojano, stanujočo Razvanje, Pod
Pohorjem 023, kot kupovalko, zastavljena
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 78.500,00 CHF s pripadki
oziroma v euro protivrednosti po prodajnem
podjetniškem tečaju upnice za CHF na dan
plačila, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve 31. 3. 2033.
SV 607/2008
Ob-3748/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 607/2008 z dne 8. 4. 2008,
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je stanovanje D.3N.ST15 v III. nad. v izmeri
85,89 m² stanovanjske površine, št. etaže
6, z ident. št. dela stavbe 0659/0064/020,
v Mariboru, Žitna ulica 10, k.o. Tabor, shramba SD15 v kleti I v izmeri 4,29 m² nestanovanjske površine, št. etaže 2 z iden. št. dela
stavbe 0659/0063/529 v Mariboru, Žolgarjeva ulica 17, k.o. Tabor, parkirno mesto
II.KB-PM 59 v kleti II v izmeri 12,33 m² nestanovanjske površine, št. etaže 1 z ident.
št. dela stavbe 0659/0063/368, v Mariboru,
Žolgarjeva ulica 17, k.o. Tabor, last Perša
Lidije do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 6. 2007 in zemljiškoknjižnega
dovolila z dne 17. 3. 2008, zastavljeno v korist upnice Sparkasse d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 152.000,00 CHF
s pripadki.
SV 199/08
Ob-3749/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 199/08 z dne 4. 4. 2008,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to trisobno stanovanje (v izmeri
117,05 m2) z vsemi pripadajočimi prostori v prvem nadstropju Osojnikove ceste 7,
Ptuj, ki stoji na parc. št. 1120/2, ki je pripisana k z.k. vl. št. 647 k.o. Ptuj, katerega lastnik
na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 2.
2008 in aneksa k prodajni pogodbi z dne
1. 4. 2008, sklenjene s prodajalko Kristino
Murat do celote, je dolžnik Boštjan Majcenovič, stanujoč Jadranska ulica 15, Ptuj,
zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d. Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 124.300,00 CHF s p.p.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 41/2007

Os-3708/08
Popravek
Oklic St 41/2007 (Os-3455/08), objavljen
v Uradnem listu RS, št. 33 z dne 4. 4. 2008,
se dopolni tako, da se v drugi vrstici oklica,
za datumom, dne 21. 5. 2008 doda še ura
»ob 9. uri«.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 4. 2008
St 10/2008
Os-3578/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2008 sklep z dne 2. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 20. 2. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Sinaja, storitve in trgovina d.o.o., Koroška c. 64, Velenje, ki ga zastopa odvetnik
Željko Leljak iz Maribora in je dne 2. 4. 2008
ob 14. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Sinaja, storitve in trgovina d.o.o.,
Koroška c. 64, Velenje (matična številka:
2154404, ID št. za DDV: 56412231).
Odslej se firma glasi: Sinaja, storitve
in trgovina d.o.o., Koroška c. 64, Velenje
(matična številka: 2154404, ID št. za DDV:
56412231) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-10-08).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2008 ob 10. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2008

St 83/2007
Os-3579/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 83/2007 sklep z dne 2. 4. 2008:
To sodišče je dne 7. 12. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Naj-Naj posredn. in trg. na debelo
Nebojša Šoškić s.p., Vizjakova ulica 13,
Ljubečna in je dne 2. 4. 2008 ob 15. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Naj-Naj posredn. in trg. na debelo, Nebojša
Šoškić s.p., Vizjakova ulica 13, Ljubečna
(matična številka: 1486225, ID št. za DDV:
SI75449978).
Odslej se firma glasi: Naj-Naj posredn.
in trg. na debelo Nebojša Šoškić s.p., Vizjakova ulica 13, Ljubečna (matična številka: 1486225, ID št. za DDV: SI75449978)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-83-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2008 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2008
St 78/2007
Os-3580/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 78/2007 sklep z dne 2. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 5. 11. 2007 ob 15.09
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Bar Havana, Zvezdana Bedrač s.p., Rimska cesta 41, Šempeter v Savinjski dolini, z dne
5. 11. 2007 in je dne 2. 4. 2008 ob 11. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Bar Havana, Zvezdana Bedrač s.p., Rim-

ska cesta 41, Šempeter v Savinjski dolini
(matična številka: 1260421, ID št. za DDV:
SI73640093).
Odslej se firma glasi: Bar Havana, Zvezdana Bedrač s.p., Rimska cesta 41, Šempeter v Savinjski dolini (matična številka:
1260421, ID št. za DDV: SI73640093) –
v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-78-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2008 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2008
St 12/2008
Os-3581/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 12/2008 sklep z dne 2. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 4. 3. 2008 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Alfabit trgovina, storitve, proizvodnja
d.o.o., Rečica ob Savinji 150, Rečica ob
Savinji, z dne 20. 2. 2008 in je dne 2. 4.
2008 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Alfabit trgovina, storitve, pro
izvodnja d.o.o., Rečica ob Savinji 150, Rečica ob Savinji (matična številka: 1550128,
ID št. za DDV: SI31315674).
Odslej se firma glasi: Alfabit trgovina,
storitve, proizvodnja d.o.o., Rečica ob Savinji 150, Rečica ob Savinji (matična številka: 1550128, ID št. za DDV: SI31315674)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-12-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2008 ob 9.30, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2008
St 80/2007
Os-3582/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 80/2007 sklep z dne 2. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 29. 11. 2007 ob
13.30 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Epsicom VNG, Gradbeništvo, trgovina,
storitve d.o.o., Mariborska 86, Celje z dne
29. 11. 2007 in je dne 2. 4. 2008 ob 10. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Epsicom VNG, Gradbeništvo, trgovina, storitve
d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka: 5876311, ID št. za DDV: SI43305571).
Odslej se firma glasi: Epsicom VNG,
Gradbeništvo, trgovina, storitve d.o.o., Mariborska 86, Celje (matična številka: 5876311,
ID št. za DDV: SI43305571) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Iz-

ločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca 00 1110-80-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2008 ob 9. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 4. 2008
St 60/2007
Os-3583/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2007 sklep z dne 3. 4. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Kameraj export-import, trgovina d.o.o.,
Ivanke Uranjek 1, Žalec – v stečaju (matična številka: 5645425, ID št. za DDV:
32634501), se zaključi, v skladu z dol. 99/II
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Kameraj,
export-import, trgovina d.o.o., Ivanke Uranjek 1, Žalec – v stečaju (matična številka:
5645425, ID št. za DDV: 32634501), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2008
St 65/2007
Os-3584/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 65/2007 sklep z dne 4. 3. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gostilna Gaberje Matej Ramšak s.p.,
Kidričeva ul. 6, Celje – v stečaju (matična številka: 1863355, ID št. za DDV:
SI63408368), se zaključi v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gostilna Gaberje Matej Ramšak s.p., Kidričeva ul. 6, Celje – v stečaju (matična številka: 1863355,
ID št. za DDV: SI63408368), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 4. 2008
St 14/2007
Os-3585/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2007 z dne 1. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Tomasi pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Ferrarska 14, Koper.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 4. 2008
St 179/2007
Os-3586/08
To sodišče je s sklepom St 179/2007
dne 3. 4. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Frizerski salon Pšajd Lidija s.p., Vevška cesta 55, Ljubljana-Polje,
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matična številka 5110881, davčna številka
57994765, šifra dejavnosti 93.021.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Andreja Terpotec, Clevelandska 47, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
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 23. 6. 2008 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
St 63/2003
Os-3587/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Flowtex Geoprojekt d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega
odreda 10 – v stečaju za dne 26. 5. 2008
ob 12.15, v razpravni dvorani št. V, Oddelka
za gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c.
7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
St 19/2008
Os-3588/08
To sodišče je s sklepom St 19/2008
dne 31. 3. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Otrino, d.o.o., Ljubljana,
Štepanjsko nabrežje 4a, matična številka
2226251000, št. reg. vl. 14492800, davčna
številka 59545640.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
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 30. 6. 2008 ob 13. uri v razpravni dvorani št. I. tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008
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St 202/2002
Os-3589/08
To sodišče je dne 31. 3. 2008 v stečajnem postopku nad dolžnikom Zadruga S z.b.o. – v stečaju, Gosposvetska
10, izdalo popravni sklep k sklepu opr. št.
St 202/2002 z dne 26. 2. 2008.
Upniki si lahko popravljen osnutek za
glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi
10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008
St 84/2006
Os-3590/08
To sodišče je s sklepom St 84/2006 dne
28. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom OZ Obrt – oprema z.o.o., Na
trati 11, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2008
St 145/2007
Os-3591/08
To sodišče je s sklepom St 145/2007 dne
28. 3. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Križmanič Alan s.p. – v stečaju,
Nusdorferjeva ulica 3, Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2008
St 43/2008
Os-3592/08
To sodišče je s sklepom St 43/2008 dne
31. 3. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Alpinum Zlatorog, turistično
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 51,
matična številka: 1798634, davčna številka:
18730647.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina 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 € in največ
164,20 € 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 20. 6. 2008 ob 10.15, v razpravni dvorani št. 5 Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
31. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 3. 2008
St 5/95
Os-3593/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/95
z dne 1. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Gradis Gradbeno
podjetje Maribor p.o. – v stečaju, Maribor,
Gosposvetska cesta 29, ker so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2008
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St 36/2008
Os-3594/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2008 dne 31. 3. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom 81 PET,
Grozd za gradnjo hiš d.o.o., Pesnica pri
Mariboru 20a, Pesnica, šifra dejavnosti:
41.100, matična številka: 1890158, davčna
številka: SI71984658.
Odslej firma glasi 81 PET, Grozd za gradnjo hiš d.o.o., Pesnica pri Mariboru 20a,
Pesnica – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi mag.
Dita Kastelic s.p., Svetozarevska 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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.: 011008450088006, sklicna številka odobritve:
00 01-0010362008,
– za
fizične
osebe
št.:
011008450088103, sklicna številka odobritve:
00 01-0010362008.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 7.
2008 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 31. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2008
St 9/2008
Os-3595/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/2008 sklep z dne 4. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 7. 2. 2008 ob 15.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Visual
Production d.o.o., Video in TV produkcija, Celje, Plečnikova 22, z dne 7. 2. 2008
in je dne 4. 4. 2008 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Visual Production
d.o.o., Video in TV produkcija Celje, Plečnikova 22 (matična številka: 5415390, ID št. za
DDV: SI91446759).
Odslej se firma glasi: Visual Production
d.o.o., Video in TV produkcija Celje, Plečnikova 22 (matična številka: 5415390, ID št. za
DDV: SI91446759) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đordevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova

terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-9-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. junija 2008 ob 13.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2008
St 82/2006
Os-3596/08
1. Likvidacijski postopek nad družbo A Plus&Žnidarič&CO d.n.o., Ul. Jožeta Godca 4, Limbuš, matična številka:
161929, davčna številka: 68707592, se
v skladu z 99/I in 182/I členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v likvidacijsko 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
likvidacijski dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2008
St 121/2007
Os-3597/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 121/2007 dne 31. 3. 2008 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Stroking
podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve d.o.o., Miklavška c. 49, Hoče, šifra dejavnosti: 68.200, matična številka: 5078229,
davčna številka: 74338889.
Odslej firma glasi Stroking podjetje za
gostinstvo, trgovino in storitve d.o.o., Miklavška c. 49, Hoče – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
mag. Dita Kastelic s.p., Svetozarevska 10,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
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.: 011008450088006, sklicna številka odobritve:
00 01-00101212007,
– za fizične osebe št.: 011008450088103, sklicna številka odobritve:
00 01-00101212007.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 7.
2008 ob 9.15, v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 31. 3.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 31. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 41/2005
Os-3598/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Zidarstvo in keramičarstvo Bratuša
Ciril s.p. – v stečaju, Stari trg 1, Ljutomer,
matična številka 5580529000 in davčna številka 63219581, se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL), zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 31. 3. 2008
St 68/2007
Os-3599/08
To sodišče je dne 28. 3. 2008 s sklepom, opr. št. St 68/2007, v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Brumec Sebastijan s.p. – Podjetniško in poslovno svetovanje, Lovrenc na Dravskem polju 128/a
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 3. 2008
St 62/2007
Os-3600/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Immobiliare Invest, storitve in
trgovina d.o.o., Prešernova ulica 26, Ptuj,
ki bo dne 6. 5. 2008, ob 9. uri, v sobi 26/II
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča, soba 20/I, v času uradnih ur,
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 28. 3. 2008
St 72/94
Os-3601/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Donna
– Tina proizvodno in trgovsko podjetje
d.o.o. – v stečaju, Ozka ul. 1, Slovenj
Gradec, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika Donna – Tina pro
izvodno in trgovsko podjetje d.o.o. – v stečaju, Ozka ul. 1, Slovenj Gradec, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 31. 3. 2008
St 8/2008
Os-3602/08
I. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Prodajalna Nejc, Borut
Razgoršek s.p., Trg 4. julija 30, Dravograd, matična številka 5525883, davčna
številka 99455030.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Majda Ambrož s.p., Mariborska c. 11,
Radlje ob Dravi,
– Orfis, Podjetje za ekonomske, organizacijske in trgovske storitve d.o.o., Ozare
23, Slovenj Gradec,
– Gas, Storitveno in prevozniško podjetje
d.o.o., Ribiška pot 3, Dravograd,
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Partizanska pot 12, Slovenj Gradec,
– Alojzija Novak, Mladinska ulica 4/c, Vuzenica, predstavnik sveta delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.

IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica, ter jo morajo kolkovati z 2% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
najmanj 8,21 EUR in največ 164,20 EUR.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(1. 4. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne porav
nave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku tega
roka za prijavo terjatve.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 2008
St 13/2007
Os-3603/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Faripo Rado Ribič s.p., Zgornja Vižinga
8, Radlje ob Dravi – v stečaju, se 1. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 16. 4.
2008 ob 9. uri, soba št. 38 tukajšnjega sodišča, prekliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 4. 2008
St 47/2006
Os-3615/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Sadego, trgovina in poslovne storitve
d.o.o. – v stečaju, Ferrarska 10, Koper,
se določi narok za preizkus terjatev, ki bo
dne 18. 6. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 153/I
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 31. 3. 2008
St 3/2008
Os-3616/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/2008
z dne 2. 4. 2008 nad samostojnim podjetnikom Bojanom Geiserjem s firmo Simpatija
– Agencija za organiziranje srečanj, Bojan Geiser s.p., Poljska cesta 10, 2311
Hoče, začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, neznatne vrednosti.
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Matična številka dolžnika je 1530127, šifra njegove dejavnosti pa 71.403.
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 2. 4. 2008
St 123/2007
Os-3617/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Problem manager, poslovne storitve in dejavnosti, Vladko Vrhovski s.p.,
Vetrinjska ul. 8, Maribor (davčna številka:
42217776, matična številka: 1866800000)
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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2008
St 41/96
Os-3618/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 41/96
z dne 2. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Zdenex Trgovsko
podjetje d.o.o. – v stečaju, Šentilj, Šentilj
51, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Stečajni senat upnike v zvezi s tem obvešča, da sredstva v stečajni masi za poplačilo upniških terjatev niso zadostovala,
ampak le za plačilo dela stroškov stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2008
St 57/2007
Os-3619/08
To sodišče je dne 2. 4. 2008 s sklepom,
opr. št. St 57/2007, v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Klas GM trgovina in
storitve d.o.o., Podvinci 15 – 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 2. 4. 2008
St 66/2007
Os-3620/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 66/2007 z dne 30. 1. 2008 v smislu drugega odstavka 33. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Žlahtič Miran s.p. – Mizarstvo,
Zagrebška cesta 54, Ptuj, matična številka 5100035000, davčna številka 60136430,
šifra dejavnosti 36.120, ki se je začel dne
17. 12. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 4. 2008
St 42/2007
Os-3621/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2007 z dne 3. 4. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Žlahtič Miran s.p.
– Mizarstvo, Zagrebška cesta 54, Ptuj,
matična številka 5100035000, davčna številka 60136430, šifra dejavnosti 36.120.
Odslej firma glasi: Žlahtič Miran s.p. –
Mizarstvo, Zagrebška cesta 54, Ptuj – v stečaju.
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Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
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 1. 7.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 4.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 4. 2008
St 82/2007
Os-3628/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 82/2007 sklep z dne 4. 4. 2008:
1. To sodišče je dne 6. 12. 2007 ob 8. uri
prejelo po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Drogerija,
Trgovina d.d. – v likvidaciji, Ljubljanska
cesta 42, Celje, z dne 3. 12. 2007 in je dne
4. 4. 2008 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Drogerija, Trgovina d.d.
– v likvidaciji, Ljubljanska cesta 42, Celje
(matična številka: 5000092, ID št. za DDV:
SI72335173).
Odslej se firma glasi: Drogerija, Trgovina d.d., Ljubljanska cesta 42, Celje (matična številka: 5000092, ID št. za DDV:
SI72335173) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se
v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (8,21 €) in največ 2000 točk (164,20 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 0110 0845 0084 902 (referenca: 00 1110-82-2007).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. junija 2008 ob 13.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 4. 2008
St 12/96
Os-3688/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/96-165 z dne 7. 3. 2008 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom KTL Je-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
lplast, Podjetje za predelavo plastičnih
mas, p.o. Kamna Gorica – v stečaju, Kamna Gorica 70, Kamna Gorica.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 4. 2008
St 23/2006
Os-3689/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2006 z dne 3. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Hribar &
otroci, mednarodna trgovina, d.o.o., Savska loka 21, 4000 Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 2008
St 18/2006
Os-3690/08
To sodišče je s sklepom St 18/2006 dne
3. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom EWO, Založba, trgovina, svetovanje d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 4 (sedaj
Čopova 11) – v stečaju, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso zadošča zgolj za
poplačilo stroškov stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
St 252/2006
Os-3691/08
To sodišče je s sklepom St 252/2006 dne
3. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Moda Inter d.o.o. – v stečaju,
Slovenska c. 55, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
St 40/2008
Os-3692/08
To sodišče je s sklepom St 40/2008 dne
4. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Gradbeni konzorcij, inženiring,
d.o.o., Dolenjska cesta 250, Škofljica,
matična številka 1876341, davčna številka
68867786.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Rogelj, Suhadole 62/A, Komenda.
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 8. 9. 2008 ob 13. uri, v razpravni dvorani
št. IV/1 tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008

St 25/2008
Os-3693/08
To sodišče je s sklepom St 25/2008 dne
4. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Gradbeništvo Miha Merzet Omič
s.p., Prešernova cesta 21, Radomlje,
matična št. 1451944000, davčna številka
33613648.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Stevo Radovanovič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
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 € in največ
164,20 € 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 1. 9. 2008 ob 12.14, v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2008
St 10/2008
Os-3694/08
1. Z dnem 4. 4. 2008 se začne stečajni postopek nad dolžnikom A.M.G. Gaber
d.o.o., Noršinska ulica 8, Murska Sobota
(davčna številka: 21266131, matična številka 2091313).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 8,21 EUR in največ
164,20 EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100108.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 7. 2008 ob 14. uri, v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 4. 2008 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba
o začetku stečajnega postopka. Tega dne
nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
St 9/2008
Os-3695/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 9/2008 z dne 3. 4. 2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Ivartnik SGD Splošna gradbena dela d.o.o.,
Na Produ 105, Prevalje, matična številka
5372011, davčna številka 61554715.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
2. Beton Gradnje d.o.o., Na Produ 88,
2391 Prevalje,
3. Zavarovalnica Triglav d.d., Območna
enota Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12,
2380 Slovenj Gradec,
4. Kostmann d.o.o., Glavni trg 29, 2380
Slovenj Gradec,
5. Petra Rudolf, delavska zaupnica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Miran Kos, odvetnik iz Raven
na Koroškem, Koroška cesta 14.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega oklica
ter jo morajo kolkovati z 2% sodno takso
od višine prijavljene terjatve, vendar najmanj
7,93 EUR (100 točk) in največ 158,57 EUR
(2.000 točk). Prijava mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali te
terjatve zamenjati za delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v roku 5
dni po sklenitvi pogodbe o konverziji terjatve
v delnice oziroma deleže, vendar najkasneje
do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 4. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6087/2007
Os-2700/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Henrijete Nemec, Škrjanče-
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vo 15, Radomlje, objavlja začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer
kupne pogodbe z dne 22. 2. 1983, ki so jo
sklenili Šteselj Vili, takrat stanujoč Škrjančevo 15, Radomlje, kot prodajalec ter Stariha
Janez in Stariha Fanika, takrat stanujoča
Povšetova 104/a, Ljubljana, ko kupca.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, je bilo enosobno stanovanje v pritličju stanovanjskega bloka z naslovom Škrjančevo št. 15, Radomlje, stoječega na parc.
št. 253/2, k.o. Radomlje. Predmetna nepremičnina je sedaj vpisana v zemljiški knjigi
kot nepremičnina 1.E v vl. št. 5805/2, k.o.
Domžale. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist predlagateljice do celote,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 10. 1989, sklenjene med prodajalcem
Burkeljca Aleksandrom, takrat stanujoč Martina Krpana 10, Ljubljana, ter predlagateljico
kot kupovalko.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 27. 2. 2008

dnji Plavž 6 b, s katero je prodajalec prodal kupcu poslovni prostor v objektu Center
špedicij, stoječem na parc. št. 8/1 in 12/4,
obe k.o. Jesenice, v izmeri 112,40 m2 in
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
23. 6. 1995, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbincem Kranj, p.o., Kranj, Nazorjeva 1 in kupcem JIM d.o.o., Jesenice, Spodnji Plavž 6 b, s katero je prodajalec prodal kupcu poslovni prostor v objektu Center
špedicij, stoječem na parc. št. 8/1 in 12/4,
obe k.o. Jesenice, v izmeri 20,45 m2.
Na podlagi navedenih pogodb z dne
25. 5. 1995 in 23. 6. 1995, se predlaga vpis
lastninske pravice na poslovnih prostorih na
Jesenicah Spodnji plavž 6 b, v korist predlagatelja družbe JIM d.o.o., Jesenice, Spodnji
plavž 6 b, do celote, predloženi listini pa
nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 1. 2008

Dn 892/2008
Os-2791/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Matjaža Jakopiča, Nade Ovčakove ulica 21/b, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin - pogodbe št. 762/87 z dne 14. 5. 1987
in aneksa št. 1 k tej pogodbi z dne 8. 10.
1987, ki sta ju sklenila Imos, SGP Graditelj
p.o., Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalec
in Jolanda Lah, takrat stanujoča Topole 38,
Mengeš, kot kupovalka ter kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 1. 1996, ki sta jo sklenila Jolanda Anželj, takrat stanujoča Levčeva
13/b, Mengeš, kot prodajalka ter predlagatelj, kot kupec.
Predmet pogodb oziroma aneksa, katerih izvirniki so se izgubili, je bila garsonjera
št. 24, v stanovanjskem bloku M4, Zavrti,
Mengeš, stoječ na parc. št. 837/10, 830/9,
829/6, 827/4 in 828/1, vse k.o. Mengeš.
Predmetna nepremičnina je sedaj v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah označena z identifikacijsko številko 24.E, v vl. št.
3402/25, k.o. Mengeš. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist predlagatelja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 1.
1996, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 28. 2. 2008

Dn 3057/2006
Os-2421/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stanije Tomakić, Jesenice, Cesta revolucije
8, s sklepom opr. št. Dn 3057/2006 z dne
10. 9. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne
pogodbe št. ISP 121/91 - G z dne 17. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Železarno d.o.o., Jesenice in kupovalko Ljudmilo
Merlak, Breznica 54, Žirovnica, s katero je
prodajalka prodala stanovanje št. 12, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta revolucije 8, stoječi na parc. št. 540/1
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 25,20 m2.
Na podlagi navedene pogodbe št ISP
121/91 - G z dne 17. 11. 1991, se predlaga
vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju št.
12 na Jesenicah, Cesta revolucije 8, v korist
predlagateljice Stanije Tomakić, Jesenice,
Cesta revolucije 8, do celote, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 12. 2. 2008

Dn 2550/2006
Os-1992/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja JIM
d.o.o., Jesenice – v stečaju, Jesenice, Spodnji Plavž 6, s sklepom opr. št. Dn 2550/2006
z dne 20. 9. 2007, začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, to je:
– kupoprodajne
pogodbe
z
dne
25. 5. 1995, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbincem Kranj, p.o., Kranj, Nazorjeva 1 in kupcem JIM d.o.o., Jesenice, Spo-

Dn 6175/2007
Os-2604/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Mirjane Peroša, Krkavče 15, ki jo zastopa odv.
Igor Kocjančič iz Kopra, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige, dne 18. 2. 2008
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 728, dvorišče v izmeri 27 m2 in stavbišče v izmeri 43 m2, k.o.
Krkavče, pri kateri je predlagateljica Mirjana Peroša, Krkavče 15, Šmarje, EMŠO
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2212951506073, z verjetnostjo izkazala lastninsko pravico.
Imetnike lastninske pravice na navedeni
nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o pravicah, navedenih v oklicu o začetku
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 2008
Dn 6732/2007
Os-3177/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka Mladena Milutinoviča, Čevljarska 9, Koper in
Daniele Špeh, Čevljarska 9, Koper, ki ju
oba zastopa odv. Renato Dukič iz Kopra,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice, dne 18. 2.
2008 sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-808/93 z dne 12. 10. 1993, sklenjene
med Občino Koper, kot prodajalko ter Danijelo Milutinović, EMŠO 2001965505524
in Mladenom Milutinovićem, EMŠO
1106966500081, kot kupcema, za nepremičnino, stanovanje v prvem nadstropju,
v stanovanjski hiši v Kopru, Čevljarska 9, vl.
št. E35 B-X, k.o. Koper, v izmeri 79,84 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 9.E, stanovanje v izmeri 68,50 m2,
podvl. št. 1401/10, k.o. Koper in z ident.
oznako 6.E, stanovanje v izmeri 12,70 m2,
podvl. št. 1254/6, k.o. Koper, družbena lastnina v uporabi Občine Koper oziroma last
Mestne občine Koper, do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se
zahteva vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-808/93
z dne 12. 10. 1993 ter pogodbe o uskladitvi
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št.
7113-216/2007 z dne 2. 10. 2007, v korist
oseb Daniele Špeh, Čevljarska 9, Koper,
EMŠO 2001965505524, do deleža 1/2 in
Mladena Milutinoviča, Čevljarska 9, Koper,
EMŠO 1106966500081, do deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 9.E, stanovanje v izmeri 68,50 m2,
podvl. št. 1401/10, k.o. Koper in z ident.
oznako 6.E, stanovanje v izmeri 12,70 m2,
podvl. št. 1254/6, k.o. Koper, ki se nahajajo na naslovu Čevljarska ulica 9, Koper,
družbena lastnina v uporabi Občine Koper
oziroma last Mestne občine Koper, se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 2. 2008
Dn 5820/2007
Os-3178/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka Katice in Dušana Zagorac, oba Kvedrova cesta
12, Koper, ki ju zastopa notarka Janja Luin iz
Kopra, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine ter vknjižbe lastninske pravice, dne
12. 2. 2008 sklenilo:
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Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe št. 050043-B6/15 z dne 23. 5. 1980,
sklenjene med SGP Gorica Nova Gorica
- TOZD GO Koper, Obrtniška 30, Koper,
kot prodajalcem ter Zagorac Dušanom in
Katico, kot kupcema, za nepremičnino, trisobno stanovanje v stanovanjskem bloku na
naslovu Kvedrova 6, Koper, stanovanje št.
9 v drugem nadstropju, v izmeri 76,48 m2,
k.o. Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 9.E, stanovanje v izmeri 79,93 m2,
podvl. št. 4549/9, k.o. Semedela, v lasti SGP
Koper d.o.o., do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se
zahteva vknjižba lastninske pravice na
podlagi sklepa o dovolitvi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
050043-B6/15 z dne 23. 5. 1980 ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim št. 164/2007 z dne 8. 6. 2007,
v korist Katice Zagorac, Kvedrova cesta 12,
Koper, EMŠO 2002950505125 do deleža
1/2 in Dušana Zagorac, Kvedrova cesta
12, Koper, EMŠO 0811950500342, do deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 9.E, stanovanje v izmeri 79,93 m2,
ki se nahaja na naslovu Kvedrova cesta
12, Koper, vpisano v podvl. št. 4549/9, k.o.
Semedela, last SGP Koper d.o.o., se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2008
Dn 1935/2007
Os-3216/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Vide Omejc in Alojza Omejca, oba Špikova
ulica 15, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 9. 1973, sklenjene med
SGP Projektom Kranj, Nazorjeva 1, Kranj,
kot prodajalcem ter Vido Omejc in Alojzom
Omejcem, oba Gradnikova 3, Kranj, kot kupcema, za trisobno stanovanje št. 8, v 4.
etaži, v večstanovanjski hiši na naslovu Planina 18, Kranj, označenem z ident. št. 8.E,
vpisanem v vl. št. 393/8, k.o. Huje. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Alojza Omejca, Špikova ulica 15, do 1/2 in Vide
Omejc, Špikova ulica 15, Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 18. 9. 1973 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
Dn 2386/2007
Os-3218/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Milija Stojanovića, Ulica Tuga Vidmarja
12, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, darilne pogodbe
z dne 1. 7. 1992, sklenjene med Olgo Ostojič, Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, kot darovalko in Nedeljko Ostojič, Ulica Tončka
Dežmana 6, Kranj, kot obdarjenko, za enosobno stanovanje št. 18, v 4. etaži, z ident.

št. 18.E, v večstanovanjski stavbi na naslovu Gogalova ulica 5, Kranj, vpisanem v vl.
št. 380/18, k.o. Huje in prodajne pogodbe
z dne 16. 9. 1992, sklenjene med Nedeljko
Ostojič, Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, kot
prodajalko in Maksimiljanom Klemenčičem,
Tomšičeva 2, Kranj, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 18, v 4. etaži, z ident.
št. 18.E, v večstanovanjski stavbi na naslovu Gogalova ulica 5, Kranj, vpisanem v vl.
št. 380/18, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korit Milija Stojanovića, Ulica Tuga Vidmarja 12, Kranj, do 1/2
in Deniala Stojanovića, Gogalova ulica 5,
Kranj, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 1. 7. 1992 in 16. 9. 1992
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
Dn 4483/2007
Os-3219/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Gizele Vojičić, Valjavčeva ulica 12, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št.
47/91 z dne 8. 11. 1991, sklenjene med
Ljubljansko banko – Gorenjsko banko d.d.
Kranj, kot prodajalko in Štefko Potušek, Valjavčeva ulica 12, Kranj, kot kupovalko, za
trisobno stanovanje št. 7, v 3. etaži, z ident.
št. 7.E, v večstanovanjski stavbi na naslovu
Valjavčeva ulica 12, Kranj, vpisanem v vl.
št. 2498/7, k.o. Kranj in menjalne pogodbe
z dne 20. 3. 1996, sklenjene med Tito Porenta roj. Ovsenar, Kranjska 12, Radovljica,
Štefko Potušek, Valjavčeva ulica 12, Kranj
ter Elzo Ovsenar roj. Mihelčič, Šorlijeva 14,
Kranj, za trisobno stanovanje št. 7, v 3. etaži, z ident. št. 7.E, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Valjavčeva ulica 12, Kranj, vpisanem v vl. št. 2498/7, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Gizele
Vojičić, Valjavčeva ulica 12, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 8. 11. 1991 in 20. 3. 1996
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
Dn 4736/2007
Os-3220/08
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Ivana Hrkača, Brilejeva ulica 19, Ljubljana,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, pogodbe z dne 5. 9. 1967,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis Ljubljana, kot prodajalcem in Davorinom Grosom, kot kupcem,
za dvosobno stanovanje št. 10, v 4. etaži,
v večstanovanjski stavbi na naslovu Zoisova ulica 8, Kranj, z ident. št. 10.E, vpisanem v vl. št. 2474/10, k.o. Kranj in pogodbe z dne 13. 10. 1966, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis
Ljubljana, kot prodajalcem in Davorinom
Grosom iz Kranja, kot kupcem, za garažo
št. 23, v 1. etaži, z ident. št. 23.E, v večstanovanjski stavbi na naslovu Zoisova ulica
8, Kranj, vpisanem v vl. št. 2474/23, k.o.
Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ivana Hrkača, Brilejeva ulica
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19, Ljubljana, do 1/2 in Frančiške Hrkač,
Brilejeva ulica 19, Ljubljana, do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 5. 9. 1967 in 13. 10. 1966
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2008
Dn 7293/2004
Os-2997/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Branka Brenceta, Panonska 8, Maribor, ki ga
zastopa Ramzes d.o.o., Podrgrajsova 12,
Maribor, po dir. Borisu Faninu, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št.
3161/40, k.o. Tezno, pod Dn št. 7293/2004,
dne 20. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 3. 10. 1992, sklenjene med prodajalcem Jožefom Kranjcem
Zgornja Kungota in kupcem Sortima d.o.o.,
Lavričeva 16, Maribor, ki jo je zastopal direktor Gorazd Ademovič, za stanovanje št.
40, v mansardi stavbe na naslovu Panonska
ulica 8, Maribor, k.o. Tezno in s katero je
prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, 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 10. 3. 2008
Dn 14297/2004
Os-2998/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Granit, d.d., Ljubljanska c. 69, Slovenska Bistrica, ki za zastopa dir. Peter Kosi, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, parc.
št. 2002, 2003/1, 2003/2, 2003/3, 2003/4,
2003/5 in 2003/6, k.o. Koroška vrata, pod
Dn št. 14297/2004, dne 20. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 26. 10. 1988, o prodaji nepremičnine
– stanovanjske hiše z gospodarskim poslopjem ter vrta na naslovu Koroška cesta 54,
Maribor, stoječe na parc. št. 2002 in 2003,
pripisane vl. št. 1143, k.o. Koroška vrata,
sklenjene med prodajalko Furman Anico,
Koroška cesta 54, Maribor in kupcem SGP
Konstruktor, TOZD Granit Slovenska Bistrica, Titova 57, Slovenska Bistrica, ki ga je
zastopal direktor Feliks Kolar in s katero je
prodajalka dovolila vpis lastninske pravice
oziroma pravice uporabe na ime kupca za
to nepremičnino.
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 10. 3. 2008

Dn 17040/2007
Os-2999/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Granit, d.d., Ljubljanska c. 69, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa dir. Peter Kosi, za vknjižbo lastninske pravice na nepremični, parc.
št. 2004/1, 2004/2, 2004/3, 2004/4, 2004/5,
2004/6 in 2004/7, k.o. Koroška vrata, pod
Dn št. 17040/2004, dne 21. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe, ki stajo
dne 12. 4. 1990 sklenili Skupščina Občine
Maribor – Rotovž, Izvršilni svet, ki ga je
zastopala predsednica Florjana Bohl in GP
Granit Slovenska Bistrica, Titova cesta 87,
ki ga je zastopal direktor Feliks Kolar, s katero sta podpisnici zamenjali nepremičnine, in
sicer tako, da je Skupščina Občine Maribor
– Rotovž pridobila od GP Granita Slovenska Bistrica – poslovni prostor za delavnico
v Mariboru, Smetanova ulica 61; poslovni
prostor v Turnejevi ulici v Mariboru, parc. št.
1048/1, vl. št. 1423, k.o. Koroška vrata; stanovanjsko hišo z gospodarskim poslopjem
v Mariboru, Meznaričeva ulica 3, parc. št.
652, vl. št. 632, k.o. Studenci in dvosobno
stanovanje v Mariboru, Koroška cesta 34,
v objektu, stoječem na parc. št. 68, k.o. Koroška vrata, GP Granit Slovenska Bistrica,
pa je od Skupščine Občine Maribor – Rotovž pridobil parc. št. 2004, pripisano vl.
št. 1409, k.o. Koroška vrata in na kateri je
Skupščina Občine Maribor dovolila vknjižbo
lastninske pravice oziroma pravice uporabe
v korist GP Granit.
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 10. 3. 2008
Dn 17231/2004
Os-3000/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska
128a, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
uprave G. Ogris-Martič in prokurista S. Volaj
Rakušček, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremični, podvl. št. 1786/63, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št. 17231/2004, dne
13. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odstopu terjatve in o poravnavi dolga, sklenjene dne 22. 9. 1993, med
prevzemnico Ljudsko banko d.d. Celje, Prešernova 27, Celje, odstopnikom Tima holding d.d. Maribor, Svetozarevska ulica 10,
Maribor in dolžnikom SGP Podjetje Visoke
gradnje d.o.o. Maribor, Industrijska ulica 13,
Maribor, s katero je odstopnik odstopil prevzemniku terjatev, ki jo je imel do dolžnika,
dolžnik pa je prepustil prevzemniku v last in
posest 27 stanovanj v Mariboru, navedenih
v točki 3 pogodbe in na njih dovolil vknjižbo
lastninske pravice v korist prevzemnice ter
– aneksa k zgoraj navedeni pogodbi,
sklenjenega dne 15. 10. 1993, med istimi
strankami, s katerim se je spremenil znesek
terjatve in se nadomestila navedba enega
izmed 27 stanovanj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2008
Dn 10726/2004
Os-3001/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Oniča, Železnikova ul. 22, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 3028/49, k.o. Podbrežje, pod
Dn št. 10726/2004, dne 20. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe,
sklenjene dne 8. 9. 1993, med darovalcem
Sejdalijem Babaićem in obdarjenko Mino
Babaić, s katero je darovalec podaril obdarjenki stanovanje št. 21, v IV. nadstropju stavbe na naslovu Železnikova ulica 22, Maribor,
stoječe na parc. št. 968/2, k.o. Pobrežje.
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 10. 3. 2008
Dn 15385/2004
Os-3002/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Instituta informacijskih znanosti, Prešernova
u. 17, Maribor, ki ga zastopata dir. Tomaž
Seljak, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, podvl. št. 1764/5, k.o. Maribor-Grad, pod Dn št. 15385/2004, dne 25. 2.
2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 3692-941/15
z dne 16. 4. 1986, sklenjene med prodajalcem Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, p.p. Zavod za izgradnjo mesta
Maribor, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki ga
je zastopal direktor Vinko Borec in kupcem
Ivanom Mahajncem, Maribor, Betnavska 18,
s katero je slednji kupil stanovanje št. 7, v II.
nadstropju stanovanjskega objekta C Pristan v Mariboru, Usnjarska 3, stoječem na
parc. št. 1976, 1974/3, 1974/4 in 2180/2,
k.o. Maribor-Grad in s katero je prodajalec
dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime
kupca za to stanovanje in
– kupoprodajne pogodbe št. 7/96-IV/K
z dne 30. 4. 1993, sklenjene med prodajalcem Ivanom Mahajncem, Usnjarska ulica
3, Maribor in kupcem Areal, podjetjem za
realitete in inženiring, d.d., Slovenska ulica
40, Maribor, ki ga je zastopal v.d. direktorja
Janez Šenica, po pooblastilu Slava Rojak,
o nakupu stanovanja št. 7, v II. nadstropju
večstanovanjskega objekta Usnjarska ulica
3, Maribor, parc. št. 1976, 1974/3, 1974/4 in
2180/2, k.o. Maribor-Grad in s katero je prodajalec dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupca za to stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2008
Dn 16020/2004
Os-3003/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Urbana Brandnerja, Gregorčičeva ul. 21, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 371/42, k.o. Maribor-Grad,
pod Dn št. 16020/2004, dne 12. 2. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– sklepa o dedovanju opr. št. D 257/90,
ki ga je dne 12. 11. 1990 izdalo Temeljno
sodišče v Mariboru, Enota v Slovenj Gradcu,
v zapuščinski zadevi po pokojnem Francu
Gostenčniku, po katerem sta bili za dedinji
razglašeni Nada Gostenčnik in Vanja Gostenčnik, ki sta podedovali vsaka 1/2 garažnega boksa št. 1, parc. št. 1480/2 in 1486,
k.o. Marbor-Grad in
– prodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 3.
1992, med prodajalkama Nado Gostenčik,
Linhartova 42, Ljubljana in Vanjo Gostenčnik, Celjska cesta 40a, Slovenj Gradec ter
kupcem Urbanom Brandnerjem, Gregorčičeva ulica 21, Maribor, o prodaji garažnega
boksa št. 1, zgrajenega v sestavi stanovanjsko poslovnega objekta, ki stoji na parc. št.
1480/2, 1486/1, 1485/1, 1482, 1381, 1382,
1384, 1484, 1379, 1483, 1492/2, 1383,
1380, 1287/2, 1289, 1288/2,1281, 1378/2,
1481, 1291/2, k.o. Maribor-Grad.
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 10. 3. 2008
Dn 15749/2004
Os-3004/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Borisa Debenjaka in Alenke Debenjak, Gregorčičeva ul. 27, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, podvl. št. 1585/47,
k.o. Maribor-Grad, pod Dn št. 15749/2004,
dne 25. 2. 2008 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 22. 3. 1989, sklenjene med prodajalcema Matjažem Kranjcem in Vesno Kranjc, Gregorčičeva ulica 27,
Maribor ter kupcem Hmezad, DO Celjske
Mesnine Celje, Cesta v Trnovlje 17, ki ga je
zastopal direktor Vlado Jurančič, s katero
sta prodajalca prodala kupcu stanovanje št.
29, v V. nadstropju večstanovanjske stavbe
Gregorčičeva ulica 27, Maribor, s pritiklinami
in garažnim boksom št. 24, lociranim v kletnih prostorih stavbe Gregorčičeva 13-27,
k.o. Maribor-Grad in s katero sta prodajalca
dovolila vknjižbo lastninske pravice oziroma
pravice uporab na ime kupca za ti nepremičnini.
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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 3. 2008

Amortizacije
N 407/2007
Os-3223/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Urške Brinšek, Litijska
cesta 317 g, Ljubljana Dobrunje, ki jo zastopa Tita Koder - Nikolič, odvetnica v Ljub
ljani, teče postopek za razveljavitev desetih
delnic izdajatelja Pharmakon d.d., in sicer
delnic pod št. 01332, 01333, 01334, 01335,
01336, 01337, 01338, 01339, 01340 in
01341. Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedenih listin in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem
roku listine (delnice) predložijo sodišču. Če
listine v navedenem roku sodišču ne bodo
predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2008
N 394/2007
Os-3256/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Kogoj Primožič Helene,
Gradišče 194, 1291 Škofljica, ki jo zastopa
odvetnica Tita Koder-Nikolič iz Ljubljane,
teče postopek za razveljavitev 17 delnic izdajatelja Pharmakon d.d., in sicer delnic št.
02484, št. 02485, št. 02486, št. 02487, št.
02488, št. 02489, št. 02490, št. 02491, št.
02492, št. 02493, št. 02494, št. 02495, št.
02496, št. 02497, št. 02498, št. 02499 in
št. 02500, vse oznaka G, številka delničarja
216, ker so bile navedene delnice izgubljene. Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz navedenih listin in v katerem
se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem
roku listine (delnice) predložijo sodišču. Če
listine v navedenem roku sodišču ne bodo
predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2008
N 701/2008
Os-3377/08
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Bračič Berislave iz Maribora, Antoličičeva 20, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih I-A-217 KRS Tabor d.d.
Maribor, Kardeljeva c. 49.
Sodišče določa 60-dnevni rok, v katerem
morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz listine in v katerem se lahko ugovarjajo zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 0208

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 56/2004
Os-3184/08
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sod
nici Alenki Pavič, v pravdni zadevi tožeče

stranke Zavarovalnice Triglav d.d., OE Celje, Mariborska 1, Celje, zoper toženo stranko Marjano Kolar, neznanega prebivališča,
zaradi plačila zneska 1.366,88 EUR s pp.,
(prej 327.558 SIT s pp) sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
Marjane Kolar se postavi Tomaž Germ, odvetnik v Celju, Prešernova ulica 27.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko vse do takrat, dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 3. 2007
N 17/2007
Os-3267/08
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici mag. Mirjani Reberc, v nepravdni zadevi predlagatelja Alda Samokca, Dolnji Zemon 93c, 6250 Ilirska Bistrica,
zoper nasprotne udeležence 1. Ivanko Vičič, Dolnji Zemon 44, 6250 Ilirska Bistrica,
2. Dušana Vičiča, Dolnji Zemon 44, 6250
Ilirska Bistrica, 3. Pavlino Grilj, Rozmanova
33, 6250 Ilirska Bistrica, 4. Marto Borovič,
Reboljeva 15, Ljubljana, 5. Antona Vrha,
Drage Žerveja 22, Rijeka, Republike Hrvaška, 6. Terezo Štemberger, Novokračine 70,
6254 Jelšane, 7. Nevenko Pugelj, Koseze
51, 6250 Ilirska Bistrica in 8. Leopolda Puglja, Koseze 51, 6250 Ilirska Bistrica, 9. Ano
Razpor, Dolnji Zemon 20, Ilirska Bistrica,
10. Štefanijo Vrh, Dolnji Zemon 21, Ilirska
Bistrica, 11. Borisa Vrha, Dolnji Zemon 38,
Ilirska Bistrica, 12. Jadranko Celin, Podgraje
14 a, Ilirska Bistrica, 13. Marijo Lehmann,
Kappelenzing 5/c, Henterkappelen, Bern
(Švica), 14. Vido Mizgur, Kvedrova cesta 3,
6000 Koper, 15. Staneta Vrha, Dolnji Zemon
85/a, Ilirska Bistrica, 16. Irmo Zafred, Dolnji
Zemon 92/b, Ilirska Bistrica in 17. Občino
Ilirska Bistrica, Bazoviška, Ilirska Bistrica,
po predlogu za razdružitev solastnega premoženja (pcto. 3.647,18 EUR) in ureditev
meje sklenilo:
nasprotni udeleženki Mariji Lehmann,
Kappelenzing 5/c, Henterkappelen, Bern
(Švica), se postavi začasna zastopnica, notarka mag. Sonja Železnik iz Ilirske Bistrice,
Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Sodišče izda oglas, ki se razglasi tudi na
sodni deski.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler CSD ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 17. 3. 2008
P 15/2008
Os-3029/08
Okrajno sodišče v Krškem je po sodniku
Bojanu Trampušu, v pravdni zadevi tožeče
stranke Petretič Janeza ml., stan. Prušnja
vas 7, p. Podbočje, ki ga zastopa odv. Dušan Dornik iz Krškega, zoper toženi stranki
Vidovič Pavla in Vidovič Ano, oba stan. Osunje 9, Bregana, Republika Hrvaška, sedaj
naslov neznan, zaradi ugotovitve lastninske
pravice s priposestvovanjem, izven naroka,
dne 11. 3. 2008 sklenilo:
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toženima strankama Vidovič Pavlu in
Vidovič Ani, neznanega prebivališča, se
postavi začasna zastopnica odv. Kristina
Jalovec, CKŽ 6, p. Krško, ki bo zastopala
toženi stranki v pravdni zadevi z opr. št.
P 15/2008.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 3. 2008
I 5758/2007

Os-3183/08

Št.

zastopnico Janko Simčič, Dalmatinova ulica
1, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi vse
dotlej, dokler se ne ugotovi njeno bivališče
oziroma dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 12. 3. 2008
N 40/07

Os-3406/08

Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika NLB Leasing Murska Sobota
d.o.o., Štefana Kovača 10, Murska Sobota
- dostava, ki ga zastopa odv. Karin Ščap
Gubič, Mlinska 5b, Lendava - Lendva, proti
dolžniku Tomažu Dejanu Ugovšku, Tržaška
cesta 39, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 3.368,08 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Tomažu Dejanu Ugovšku se na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Bavcon Edvard, Savska cesta 3a, Ljub
ljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2008

Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Rudine Brana, Orlek
3, 6210 Sežana, ki jo zastopa Boris Kaluža, Ul. Franca Smrduja 21, 6230 Postojna
in nasprotne udeleženke Viktorije Brišček,
Via S. Marcost. 50, Caprino, Veronese, Italija, zaradi delitve solastnine, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 37.
členom Zakona o nepravdnem postopku
nasproti udeleženki postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Lenčko Žefran
iz Sežane, Kraška cesta 6, ki bo nasprotno
udeleženko v tem postopku zastopala vse
do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 11. 3. 2008

P 2702/2007

In 370/2006

Os-3680/08

Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Bogdana Mineva,
Cesta v Pečale 38, Ljubljana - Črnuče, proti
toženi stranki Jeleni Minev, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 3. 4.
2008 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Jeleni Minev se imenuje odvetnik Robert
Čebular, Ljubljanska 106, Domžale.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
I 5097/2007

Os-2416/08

Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 0407 I 5097/2007, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Goranu Živku kot začasni zastopnik
postavi Nenad Zečević, odvetnik iz Maribora, s pisarno na Svetozarevski ulici 10
v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika od dneva postavitve 28. 1. 2008 in
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2008
P 44/2008

Os-3405/08

Okrajno sodišče v Novem mestu je
v pravdni zadevi opr. št. P 44/2008, tožeče
stranke Lidije Pintar, Dolga vas 30, Žužemberk, ki jo zastopa odvetnik Zvonko Irt, zoper
toženo stranko Alojzijo Longar, Žužemberk
118, Žužemberk, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve pridobitve lastninske
pravice na temelju priposestvovanja, pcto
1.000 EUR s pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, toženi stranki postavilo začasno

Os-2582/08

To sodišče je po sodnici Frančiški Fišer,
v izvršilni zadevi upnika Stanovanjskega
sklada RS, Javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, ki ga zastopa Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne na Koroškem, Ob Suhi
19, proti dolžnici Dragici Brežnjak, sedaj neznanega prebivališča, ki jo zastopa odvetnik
Boštjan Repnik iz Dravograda, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine, na podlagi
4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, v zvezi s 15. členom ZIZ sklenilo:
dolžnici Dragici Brežnjak, Čečovje 31,
Ravne na Koroškem, sedaj neznanega bivališča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi
pod opr. št. In 370/2006, kot začasni zastopnik postavil Boštjan Repnik, Koroška cesta
48, Dravograd.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 2. 2008
I 2595/2004

Os-2583/08

To sodišče je po sodniku Simonu Došnu,
v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska 134b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih
& partnerji iz Ljubljane, proti dolžniku Uran
Samuelu, Maistrova 7, Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, ki ga zastopa
odvetnica Karla Pajnik iz Slovenj Gradca,
zaradi izterjave 338,02 € s pp, na podlagi 4.
in 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
v zvezi s 15. členom ZIZ sklenilo:
dolžniku Uran Samuelu, Maistrova 7,
Slovenj Gradec, sedaj neznanega prebivališča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi pod
opr. št. I 2595/2004, kot začasna zastopnica
postavi odvetnica Karla Pajnik, Sejmiška cesta 4, Slovenj Gradec.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo
nastopil pred sodiščem oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 2. 2008
Pl 1/2002
Os-36552/07
Okrajno sodišče v Tolminu je po sodnici
Tatjani Lipušček, v postopku izdaje plačilnega naloga tožeče stranke Zavarovalnice
Triglav d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljub
ljana, zoper toženo stranko Kralj Antona,
Podmelec 5, Most na Soči, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 236,22 EUR
s pripadki, na podlagi določil prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, toženi
stranki Antonu Kralju postavilo začasno zastopnico Tanjo Uršič, univ. dipl. pravnico,
Idrsko 102, Kobarid.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v tej pravdni zadevi vse do takrat,
dokler tožena stranka sama ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 4. 1. 2008

Oklici dedičem
D 301/2006
Os-27886/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je
v zapuščinski zadevi po pok. Hostnik Julijani, roj. 12. 9. 1873, nazadnje stalno stan.
Klake 27, Lesično, umrli dne 9. 4. 1929 in
po pok. Hostnik Jakobu, roj. 13. 7. 1870,
nazadnje stalno stan. Virštanj 111, Podčetrtek, umrlem dne 22. 11. 1950, v skladu
s 130/1 in 2 členom Zakona o dedovanju (v
nadaljevanju ZD) ter 131/1 členom ZD, dne
18. 6. 2007 sklenilo:
objavi se oklic tistim, ki imajo pravico do
dediščine po pok. Hostnik Julijani in pok.
Hostnik Jakobu, naj se priglasijo sodišču
v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po
pok. Hostnik Julijani in pok. Hostnik Jakobu
se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za
čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno
desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Hostnik Julijani in pok. Hostnik Jakobu se postavi Veronika Kitak, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 18. 6. 2007

Oklici pogrešanih
N 9/2008
Os-3393/08
Okrajno sodišče v Celju uvaja na predlog
Breznik Miroslava, Celje, Mariborska 137,
ki ga zastopa mag. Breda Hladnik, Celje,
Kozakova 2, za razglasitev pogrešanega
nasprotnega udeleženca Kocijan Janeza
neznanega rojstnega datuma in neznanega
prebivališča, za mrtvega. Po navedbah predlagatelja je nasprotni udeleženec živel na-
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zadnje na naslovu v Grazu, Marchalgasse
28, vendar sedaj na tem naslovu ne biva nobena oseba s tem priimkom. Po navedbah
v predlogu je nasprotni udeleženec pridobil
svoj lastniški delež na nepremičnini parc. št.
691/1, 691/2, 692/1 in 692/2, s sklep o dedovanju Okrajnega sodišča v Celju z dne
30. 7. 1949, opr. št. Z 936/46-29, drugih
podatkov pa predlagatelj nima.
Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi oziroma vse osebe, ki bi kaj vedele
o njem, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Celju ali predlagatelju, v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 3. 2008

Sodni preizkusi
menjalnih razmerij
Ng 67/2007
Os-3604/08
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Tavčarjeva 9, Ljub
ljana, obvešča vse na skupščini dne 31. 8.
2007 »izključene« manjšinske delničarje
družbe SCT d.d., da lahko v roku enega
meseca od objave tega obvestila vložijo
svoje predloge za preizkus višine primernosti odpravnine, ki jo je ponudil glavni delničar družba Delfi, upravljane naložb d.d.,
Ljubljana, Vošnjakova 8/a. Po poteku citiranega roka, skladno s 607. členom Zakona
o gospodarskih družbah, predlogov več ni
dopustno vložiti. Predloge je treba vložiti
v dveh izvodih na naslov sodišča, z oznako
opravilne številke: Ng 67/2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 12115/2007
Rg-29254/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Krečan gostinstvo,
k.d., Župančičeva ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Nada Vučajnik iz Slovenske
Bistrice, Kolodvorska 8, objavlja sklep:
družba Krečan gostinstvo, k.d., Župančičeva ulica 1, Ljubljana, reg. št. vl.
1/37042/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 9. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Grom Krečan Helena,
Cigaletova ulica 8 in Krečan Emil, Modraže 27, Poljčane, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 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 22. 10. 2007
Srg 13875/2007
Rg-35837/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbenikov za
prenehanje družbe Ras-Beganović in part
ner, gradbeno podjetje d.n.o., Prušnikova 6,
Ljubljana, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
Ras-Beganović in partner, gradbeno podjetje d.n.o., Prušnikova 6, Ljub
ljana, matična številka 5841763, reg. št.
vl. 1/42333/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 30. 10.
2007.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Družbenika družbe sta Seljatin Beganović in Sabaheta Beganović, oba Ramovševa
ulica 42, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na zgoraj navedena družbenika, na vsakega 50%.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave 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 27. 12. 2007
Srg 3276/2007
Rg-33648/07
Družba Zelenjava-Rože, proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o., Ciglence 36/c,
Spodnji Duplek, reg. št. vl. 1/4903-00, katere družbenik je Koželj Miran, Ciglence 36/c,
Spodnji Duplek, po sklepu družbenika družbe z dne 26. 11. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Koželj Miran.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Adrović Edin, Ulica talcev 010, Straža
pri Novem mestu, potni list, št. P00662051,
izdala UE Novo mesto. gnm-291434
Bajželj Uroš, Tenetiše 019, Golnik,
potni list, št. P00221717, izdala UE Kranj.
gnu-291326
Dakić Ljiljana, Ulica Hermana Potočnika
037, Ljubljana, potni list, št. P00449997,
izdala UE Ljubljana. gnr-291154
Dolinar Katja, Trebinjska ulica 012,
Ljubljana, potni list, št. P00842281, izdala
UE Ljubljana. gnt-291152
Dornik Marija, Spodnji Log 025, Sava,
potni list, št. P00659743, izdala UE Litija.
gnf-291441
Erić Grozdana, Bevke 004, Log pri
Brezovici, potni list, št. P00286951, izdala
UE Vrhnika. gni-291163
Gajšek Marjetka, Dole 037, Šentjur, potni
list, št. P01141518, izdala UE Šentjur pri
Celju. gne-291442
Gorišek Karmen-Elizabeta, Oničeva ulica
002, Žalec, potni list, št. P00230242, izdala
UE Žalec. gnl-291435
Hajrizi Hamdija, Valvasorjeva ulica 059,
Maribor, potni list, št. P00977773, izdala UE
Maribor. gnr-291429
Kamerić Devleta, Trg revolucije 026,
Trbovlje, potni list, št. P00298667, izdala
UE Trbovlje. gnv-291325
Kararić Elvis, Steletova ulica 010,
Ljubljana, potni list, št. P00897314, izdala
UE Ljubljana. gnu-291151
Kerić Ajiz, Ulica Janeza Puharja 002,
Kranj, potni list, št. P00613974, izdala UE
Novo mesto. gny-291147
Kern Jožef Dušan, Moravci v Slov.
goricah 079, Mala Nedelja, potni list, št.
P00451462, izdalo MZZ. gnp-291156
Knapič Petermaks, Ravne pri Zdolah
043A, Zdole, potni list, št. P00586037,
izdala UE Žalec. gnt-291327
Kralj Renata, Kidričeva cesta 029A,
Litija, potni list, št. P00575581, izdala UE
Litija. gng-291440
Kralj Roman, Kidričeva cesta 029A,
Litija, potni list, št. P00581577, izdala UE
Litija. gnh-291439
Luskovec Janja, Ulica Ivice Pirjevčeve
031, Ljubljana – Šmartno, potni list,
št. P00773238, izdala UE Ljubljana.
gns-291328
Manojlović Zorica, Bratonci 087, Beltinci,
potni list, št. P00625189, izdalo MZZ.
gnq-291330
Matić Kristijan, Ormoška cesta 001, Ptuj,
potni list, št. PB0093420, izdala UE Ptuj.
gno-291432
Meža Marko, Koroška cesta 015B,
Velenje, potni list, št. P00627262, izdala UE
Velenje. gnm-291159

Mlakar Rozalija, Medvedce 006,
Majšperk, potni list, št. P00978999, izdalo
MZZ. gnl-291160
Močan Rošker Marija, Mladinska
ulica 022A, Murska Sobota, potni list, št.
P00290814, izdala UE Murska Sobota.
gnq-291155
Natlačen Sergej, Tlaka 006, Gornji grad,
potni list, št. P01061392, izdala UE Mozirje.
gnx-291148
Pejić Selič Milica, Šolska ulica 002,
Slovenske Konjice, potni list, št. P00256229,
izdala UE Slovenske Konjice. gnr-291329
Penzeš Ilona, Dolenjska cesta 161,
Ljubljana, potni list, št. P00831156, izdala
UE Ljubljana. gnj-291162
Požek Katja, Fani Grumove ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. PB0010256, izdala
UE Ljubljana. gnd-291443
Rebula Antonchristian, Nancy, 60 Rue
Des Ponts, potni list, št. PB0009058, izdala
UE Ptuj. gnq-291430
Sabotin Tilenmax, Majcigerjeva ulica
036, Maribor, potni list, št. P00072627,
izdala UE Maribor. gnz-291146
Salkić Vesna, Verovškova ulica 045,
Ljubljana, potni list, št. P00910443, izdala
UE Ljubljana. gnn-291433
Sever Igor, Vilharjeva ulica 053,
Ajdovščina, potni list, št. P00568042, izdala
UE Ajdovščina. gnp-291431
Sredenšek Zora, Partizanska ulica 002,
Radlje ob Dravi, potni list, št. P00675697,
izdala UE Radlje ob Dravi. gns-291153
Stanković Mladen, Prušnikova ulica 018,
Maribor, potni list, št. PB0274175, izdala UE
Maribor. gnn-291158
Stopar Simona, Tomšičeva ulica 013,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01074539,
izdala UE Slovenj Gradec. gno-291332
Ščuka Marta, Drevored 1. maja 008,
Izola – Isola, potni list, št. P00111534, izdala
UE Izola. gnn-291333
Šiljić Sandi, Glinškova ploščad 022,
Ljubljana, potni list, št. PB0240317, izdala
UE Ljubljana. gni-291438
Šneberger Matjaž, Kermaunerjeva ulica
017, Ljubljana, potni list, št. PB0100521,
izdala UE Ljubljana. gnc-291444
Todorović Zoran, Drtija 021, Moravče,
potni list, št. P00798437, izdala UE Domžale.
gnk-291161
Toroš Knežević Andreja, Adamičeva ulica
005, Ljubljana, potni list, št. P00656324,
izdala UE Ljubljana. gnp-291331
Vida Sebastjan, Temenica 131, Šentvid
pri Stični, potni list, št. P00978706, izdala
UE Grosuplje. gnk-291436
Vidovič Anton, Zgornji Jakobski Dol 072,
Jakobski Dol, potni list, št. P00792480,
izdala UE Pesnica. gnw-291149
Vukovič Iztok, Okrogarjeva ulica 003,
Celje, potni list, št. P00980492, izdala UE
Celje. gnv-291150
Žabkar Alain, Kvedrova cesta 001, Koper
– Capodistria, potni list, št. P00110622,
izdala UE Koper. gnj-291437

Žerjav Ervin, Cesta maršala Tita 053B,
Jesenice, potni list, št. PB0225153, izdala
UE Jesenice. gno-291157

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamič Marjeta, Celovška cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000810891.
gns-291253
Ajkić Elvis, Jakčeva ulica 029, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001848192.
gnq-291280
Albaneže Peter, Trg prekomorskih
brigad 005, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001909628. gno-291282
Andrejc Peter, Voddriž 026 A, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002185482.
gnc-291194
Baler Sanda, Ulica heroja Marinclja 004,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001457783.
gnl-291235
Bela Snežana, Samova ulica 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000512723.
gnv-291250
Božič Ludmila, Šercerjeva cesta 015,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001214448.
gns-291403
Bračič Rok, Radvanjska cesta 063,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001640053.
gni-291238
Brajdič Aleksandra, Brezje 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002260059.
gnr-291054
Brajdič Biserka, Brezje 003, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002294303.
gns-291078
Brajdič Dejan, Hudeje 026, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000363961.
gng-291065
Brajdič Matija, Brezje 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001992101.
gns-291053
Burja Aleš, Gradišče pri Lukovici 048,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001219425.
gne-291067
Čaušević Tadej, Ulica Nika Šturma 001,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001793549.
gnz-291196
Čavčić Katja, Podbočje 027, Krško, osebno
izkaznico, št. 002278993. gnp-291231
Čeh Gorazd, Goriška ulica 004, Šentilj
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
000330942. gnn-291408
Čepon Julija, Ob potoku 004, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001625992.
gns-291228
Černe Majda, Rozmanova ulica 031,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000957813. gnr-291204
Čibej Vid, Ponirkova ulica 018, Ig, osebno
izkaznico, št. 002079617. gnu-291251
Dobršek Nataša, Mrzlo Polje 015 A,
Laško, osebno izkaznico, št. 001900701.
gni-291063

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dolinar Marija, Obirska ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000275655.
gnd-291268
Dominko Bernarda, Ljubljanska cesta
089, Domžale, osebno izkaznico, št.
001217975. gnz-291396
Drganec Matilda, Moškričeva ulica 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001007572.
gnt-291277
Drnovšek Janez, Ulica bratov Knapič
014, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001745345. gnl-291260
Etemaj Kamer, Trdinova pot 005,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 002290948.
gnd-291068
Fefer Jelka, Celovška cesta 083,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000169314.
gnl-291285
Gerbec Rok Rudi, Laknerjeva ulica 008,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001258087.
gnr-291279
Gjerek Marija, Dolnja Bistrica 119,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000397396. gnz-291221
Glušič Franc, Dol-Suha 029, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001591386.
gno-291057
Gorše Ana, Sneberska cesta 158,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001590692.
gng-291290
Grdak Rudolf, Ghegova ulica 010,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000466526.
gnj-291237
Harčević Kasim, Brodarjev trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000683916.
gny-291272
Harnik Boštjan, Šaleška cesta 020 B,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002152962.
gnq-291055
Hauptman Gabrijela, Pungrt 012,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
001537168. gno-291232
Hlep Nadja, Antoličičeva ulica 018,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002225869.
gny-291247
Hočevar Tomaž, Stara cesta 008,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000118284. gnx-291198
Horvath Ivanka, Spodnja ulica 017,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001452237. gnk-291186
Horvath László, Spodnja ulica 017,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001452226. gnj-291187
Horvath Sandra, Spodnja ulica 017,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
002239044. gnl-291185
Hozjan Danijela, Župančičeva ulica 006,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
002251719. gni-291388
Hren Mateja, Cesarjeva ulica 032, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001925367.
gnt-291052
Hren Miha, Belokranjska ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002038853.
gnu-291276
Igličar Janez, Stanežiče 025 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001556781.
gns-291378
Ilešič Irena, Hvaletinci 003, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001816952. gng-291390
Iljevec Ivan, Ormoška cesta 026,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000195099.
gnh-291389
Iskra Igor, Preglov trg 001, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001074583.
gns-291278
Janc Žiga, Ulica Polonce Čude 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000163963.
gnf-291266

Jelen Robert, Stara Nova vas 023,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000036932.
gnl-291085
Jovanović
Aleksandar,
Bilečanska
ulica 004, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001564670. gnn-291258
Karničar Milan, Tominškova ulica 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000391681.
gnp-291256
Kastelic Sanja, Vrh pri Ljubnu 010, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001664378.
gnu-291051
Kavčič Katja, Lovkova ulica 007,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001951800.
gnh-291189
Kebe Leja, Dolenje Jezero 004 C,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001741463.
gnf-291191
Kebe Tatjana, Dolenje Jezero 004 C,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001728283.
gng-291190
Kerševan Milan, Ulica Ane Ziherlova 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000616664.
gnx-291273
Kirn Jernej, Novi log 019 D, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
000288580.
gnv-291225
Klepej Jakob, Kavče 030 A, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000377323.
gni-291188
Kodela Bogomira, Brodarjeva ulica 002,
Celje, osebno izkaznico, št. 000794609.
gnw-291199
Kolenc Jurij, Celovška cesta 047,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000928537.
gnn-291283
Kollar Olivera, Finžgarjeva ul. 4/b, Lesce,
osebno izkaznico, št. AH 029054 – za tujca.
gnm-291038
Kopmajer Marija, Trg 037, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000979647.
gny-291222
Koren Jovanka, Slomškova ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001671300.
gnz-291271
Krčar Žiga, Godešič 067, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002206886.
gne-291192
Kremina Jožica, Zgornja Ščavnica 052,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001072314. gnj-291412
Kresnik Rolando, Novosadska ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000718280.
gng-291265
Križovnik Maks, Gozdarska cesta 006,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 000521291.
gnb-291195
Krobat Alenka, Fram 170, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002064922.
gnc-291394
Krobat Alenka, Fram 170, Fram, osebno
izkaznico, št. 002064922. gnb-291395
Kukovič Marija, Stare Slemene 036,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
002043566. gnl-291210
Kutleša Nikola, Aškerčeva 35/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. AH 50331
– za tujca. gnv-291425
Levec Frančiška, Pudob 052, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000601583.
gnm-291059
Levičar Roman, Ob žici 005, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001188644.
gni-291263
Lipovec Tamara, Bašelj 028 C, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001840389.
gnp-291206
Lobnik Petelinšek Maja, Ulica heroja
Staneta 022, Maribor, osebno izkaznico, št.
002093864. gnh-291239
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Makovec Marija, Cesta oktobrskih žrtev
040, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
000715271. gnk-291086
Mandelj Bibijana, Brezje nad Kamnikom
008, Kamnik, osebno izkaznico, št.
001681811. gnf-291216
Mandelj Brita, Brezje nad Kamnikom 008,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002121678.
gng-291215
Mandelj Emili, Brezje nad Kamnikom 008,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002121673.
gne-291217
Marinko Janja, Partizanska ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000574249.
gno-291257
Marolt Marjetka, Koreno nad Horjulom
007, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001322171. gnr-291079
Matjan Jožefa, Japljeva ulica 007,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001069507.
gny-291397
Meglič Klemen, Za jezom 005,
Tržič, osebno izkaznico, št. 002086980.
gnq-291405
Merjasec Jernej, Zgornje Pirniče 090,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001185447.
gnf-291066
Mićić Nina, Lamutova ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002097673.
gnw-291274
Miketič Marica, Žuniči 013 A, Adlešiči,
osebno
izkaznico,
št.
000304057.
gnj-291062
Močan Rošker Marija, Mladinska ulica
022 A, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 000225246. gng-291140
Mujkanović Anel, Cesta revolucije 002,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001855631.
gnd-291193
Nahtigal Grega, Rusjanov trg 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001058993.
gni-291288
Novak Matejka, Velike Pece 020, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 001092731.
gnp-291181
Novak Saša, Velike Pece 020, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 002050961.
gno-291182
Novak Tom, Velike Pece 020, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 002175751.
gnq-291180
Oman David, Ljubljanska ulica 056,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001046710.
gnw-291249
Osovnikar Amalija, Kumen 036 B,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000565353.
gny-291197
Perčič Tina, Kettejeva ulica 002,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002250421.
gnd-291218
Pergar Aljoša, Ljubljanska cesta 012 D,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000456719.
gnw-291399
Perko Ana, Podgorska cesta 038,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002015544.
gnt-291377
Perko
Karolina,
Zagajski
Vrh
001 B, Gornja Radgona, osebno izkaznico,
št. 002045720. gnp-291406
Petkovšek Robert, Zaplana-del 055,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000337970.
gnq-291230
Pevec Matic, Vodovodna cesta 028,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002237767.
gnk-291286
Pirc Hermina, Kajuhova ulica 062,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001749797. gnk-291211
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Pirnauer Ivan, Župeča vas 033,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001170594.
gnk-291411
Piščanc Sonja, Ulica Moše Pijada 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001217825.
gnd-291243
Polovšak Edvard, Pod gonjami 081,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000307236.
gnx-291223
Polšak Brane, Brinje 004 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001926052.
gnq-291255
Požgan Mario, Kozjak pri Ceršaku 028 B,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 001786910.
gnm-291409
Praznik Zdravko Franjo, Klinetova
ulica 002, Maribor, osebno izkaznico, št.
000303564. gnc-291244
Prelogar Marija, Stranje 025, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001488514.
gnn-291083
Prezelj Helena, Trnovlje 012, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001732954. gno-291207
Prijatelj Aleš, Linhartova cesta 082,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000835958.
gnb-291270
Princ Janja, Borova vas 024, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001900108.
gnz-291246
Radič Monika, Šmartinska cesta 196,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001961601.
gne-291267
Ratoša Sara, Jadranska cesta 046,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001860220. gns-291203
Raztresen Roza, Gregorčičeva ulica
021, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001410214. gnw-291224
Repovž Maša, Trg svobode 035,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 002202072.
gnr-291179
Rokavec Antonija, Dol pri Ljubljani
027 H, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000942825. gnd-291393
Sajovec Alojz, Pehačkova cesta 019,
Logatec, osebno izkaznico, št. 000229820.
gnr-291229
Sajovic Janez, Mlaška cesta 085,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000983141.
gnn-291208
Salaj Karel, Trdkova 046, Kuzma, osebno
izkaznico, št. 001132959. gnb-291220
Sekulić Dragoljub, Glinškova ploščad
014, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002210383. gnr-291254
Selimović Okić Mediha, Cesta Simona
Blatnika 001 B, Velenje, osebno izkaznico,
št. 002248270. gnp-291056
Simčič Darij, Savlje 087, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000928767.
gnj-291287
Simoniti Andrej, Zoisova ulica 044,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001111210.
gnm-291209
Skebe Frančišek, Vrtača 005, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000593434.
gnj-291262
Smogavc Iztok, Vinogradna cesta 015,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001655370.
gnj-291212
Smrečnik Samo, Bevkova ulica 005,
Celje, osebno izkaznico, št. 001873640.
gnh-291064
Stopar Simona, Tomšičeva ulica 013,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001655798. gnu-291401
Svetlin Aleš, Rojska cesta 033,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000239664.
gnc-291069
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Šarabon Alojzija, Molska cesta 010,
Log pri Brezovici, osebno izkaznico, št.
000754174. gnl-291410
Šega Anja, Alpska cesta 009, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
001943700.
gnl-291060
Šimnic Alojz, Cesta Toneta Tomšiča 045,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000453859.
gnk-291061
Širovnik Marjan, Mlekarniška ulica 012,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001379587.
gnf-291241
Škrabec Jožefa, Luče 49, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000168760.
gnd-291368
Šmajs Iztok, Efenkova cesta 029,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000044696.
gni-291088
Šmigoc Dijana, Markovci 095, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001662857.
gnj-291087
Špenko Nataša, Selo pri Vodicah 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930849.
gnb-291295
Štumpf Brigita, Osek 51, Sv. Trojica
v Slov. goricah, osebno izkaznico, št.
001774851. gne-291142
Šuligoj Kristjana, Dol pri Vogljah 013 A,
Dutovlje, osebno izkaznico, št. 001349037.
gnt-291402
Taradi Ivan, Brodarska ulica 014,
Litija, osebno izkaznico, št. 000120090.
gnn-291233
Topole Tomaž, Rožičeva ulica 005,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000545267.
gnx-291398
Trdin Ines, Prikrnica 001, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002113499.
gnv-291400
Trškan Jožefa, Ulica Franca RozmanaStaneta 002, Kranj, osebno izkaznico, št.
000013390. gnq-291205
Turnšek Janko, Dobrina 051, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001986631.
gno-291407
Uhan Marjeta, Ravnik 009, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
002245872.
gnt-291227
Usainović Mara, Močnikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000185820.
gnk-291261
Valenčič
Valentina,
Placar
041,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002242205.
gne-291392
Valh Anton, Kamniški breg 008,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000523450.
gnb-291245
Vidmar Jernej, Črni Vrh 009, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001812793. gnv-291200
Vukelić Nika, Bošamarin 003 A, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002288688. gnu-291201
Zabukovšek Dorijan, Žiče 070 B,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
000359658. gnn-291058
Zadobovšek Uroš, Studence 018,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 000201761.
gnu-291226
Zakšek Barbara, Zgornja Voličina 128,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001915419.
gni-291413
Zidar Tina, Rozmanova ulica 027, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 002198180.
gnr-291404
Zupin Jure, Steletova cesta 009,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001845432.
gnc-291219
Žnidarič Anja, Zgornje Gameljne 001 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001909103.
gnh-291289

Žunko Tomislav, Vošnjakova ulica 001,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
002094927. gni-291213

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajnik Eva, Luče 095, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003108191,
izdala UE Mozirje. gnf-291366
Anželj Matej, Dravska ulica 7, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1693296, izdala UE Ptuj. gno-291107
Bajec Mateja, Verd 188, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3044710, izdala UE Vrhnika. gnj-291362
Baler Sanda, Ulica heroja Marinclja 004,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001249477, reg. št. 12500, izdala UE
Kočevje. gnw-291124
Baloh Plahutnik Staša, Prešernova cesta
019, Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 001860757, izdala UE
Zagorje ob Savi. gns-291103
Ban Mihael, Kostanjek 14, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
D1, D, F, G, H, reg. št. 3414, izdala UE
Krško. gnx-291127
Belšak Marija, Podlehnik 2D, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 510061, izdala UE Ptuj. gns-291353
Berisha Gjeladin, Božičeva ulica 006,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, A le do 50 km/h,
št. S 003004170, reg. št. 109301, izdala UE
Maribor. gnm-291384
Bernard Vlasta, Ljubljanska cesta 013 G,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001999918, reg. št. 38657, izdala UE
Domžale. gnx-291298
Birsa Mitja, Sončna vas 006, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001741231, reg. št. 22182, izdala UE
Maribor. gnj-291387
Bizjak Franc, Jezerska cesta 039,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H –
duplikat, št. S 003060562, izdala UE Kranj.
gnz-291371
Blazinšek Mitja, Goriška cesta 047,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001340310, izdala UE Velenje.
gnz-291096
Bolta Klara, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001614420, reg. št. 183825, izdala UE
Ljubljana. gnq-291305
Bonjšak Aleš, Kopališka ulica 034, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, G, H, št. S 001781712, izdala UE Škofja
Loka. gnf-291141
Bregar Matjaž, Pri nadvozu 001,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000095311, izdala UE Grosuplje.
gnm-291184
Burja Aleš, Gradišče pri Lukovici 048,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F,
G, H, št. S 002206379, reg. št. 20095, izdala
UE Domžale. gnw-291074
Čaušević Tadej, Ulica Nika Šturma
001, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003167591, izdala UE Sežana.
gnh-291364
Čibej Vid, Ponirkova ulica 018, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001612408, reg. št. 252993, izdala UE
Ljubljana. gnu-291301

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Čuk David, Ograda 010, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, št.
S 003149509, izdala UE Nova Gorica.
gnh-291089
Čuturić Boris, Ulica Lojzeta Hrovata 005,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000809240, reg. št. 44471, izdala UE
Kranj. gnf-291116
Ćulić Erna, Ulica Lojzeta Hrovata 007,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003212087, reg. št. 64849, izdala UE
Kranj. gny-291372
Dežman Boštjan, Gorenjska ulica 030,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002111682, izdala UE Radovljica.
gnl-291360
Dizdarević Ismet, Ljubljanska cesta 037,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE G H, št. S 003019170, reg. št. 46631,
izdala UE Nova Gorica. gnu-291451
Dolenc Helena, Prešernova ulica 010,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003026678, izdala UE Radovljica.
gno-291357
Drnovšek Janez, Ulica bratov Knapič
014, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001916974, reg. št. 261911,
izdala UE Ljubljana. gns-291303
Drole Vesna, Kozese 006 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003035051, reg. št. 280362, izdala UE
Ljubljana. gnm-291309
Dvoršak Avguštin, Osredek pri Trški Gori
8, Krško, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C,
E, D, G, H, reg. št. 389, izdala UE Krško.
gny-291126
Fazlić Azra, Podvine 033, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003059596, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnm-291259
Flajšman Andrej, Črešnjevec pri Oštrcu
1, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje,
kat. B, BE, C, CE, G, H, reg. št. 21810,
izdala UE Krško. gnz-291125
Frumen Ivan, Murnikova ulica 008,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000305192, reg. št. 16262, izdala
UE Maribor. gnl-291385
Gagić Danka, Ulica 5. prekomorske 18,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2131336, izdala UE Ptuj. gnr-291354
Gazvoda David, Ulica Ivana Roba 063,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001978958, reg. št. 38843, izdala
UE Novo mesto. gne-291367
Gerbec Rok Rudi, Laknerjeva ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001489164, reg. št. 244568, izdala UE
Ljubljana. gno-291307
Glušič Franc, Dol-Suha 029, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003206068, izdala UE Mozirje.
gny-291097
Gorenc Andrej, Šklendrovec 38, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001673437, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnb-291370
Goter Barbika, Svetina 001 B, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001536154, reg. št. 49027, izdala UE
Celje. gnx-291098
Hadžić Sulejman, Knafljev trg 11,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001637915, reg. št. 9537, izdala UE
Ribnica. gny-291122
Horjak Anka, Levčeva ulica 015,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003513202, reg. št. 41720, izdala UE
Domžale. gnx-291073

Horvath Ivanka, Spodnja ulica 017,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SM 000021058, izdala UE
Lendava. gnk-291236
Horvath László, Spodnja ulica 017,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, F, G, H, št. SM 000021057, izdala UE
Lendava. gnm-291234
Hostar Alojzij, Grosova ulica 019, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G, H,
št. S 003527916, reg. št. 63966, izdala UE
Kranj. gnd-291118
Ibrahimović Denis, Gramozna pot 002,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003503332, izdala UE
Nova Gorica. gng-291090
Igličar Janez, Stanežiče 025 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 001820812, reg. št. 159330, izdala
UE Ljubljana. gnu-291376
Janc Žiga, Ulica Polonce Čude 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002134171, reg. št. 245751, izdala UE
Ljubljana. gnp-291306
Jauh Aleš, Cesta na Rupo 007, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001634707, reg. št. 49589, izdala UE
Kranj. gne-291117
Klavž Janez, Zelen Breg 007, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 001807782, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm-291284
Knez Boštjan, Zgornji Razbor 26,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško
dovoljenje, kat. ABCE – inštruktorsko, št.
103, izdala UE Slovenj Gradec. gnf-291166
Korelc Bojan, Spodnje Brežnica 7,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B, F, G, H, A le do 50 km/h, št. S 001840355,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnz-291121
Koren Jovanka, Slomškova ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001992492, reg. št. 150875, izdala UE
Ljubljana. gni-291313
Kovač Karel, Klopce 23, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 001690039, izdala UE
Slovenska Bistrica. gni-291113
Kralj Tatjana, Drstelja 28, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2064186,
izdala UE Ptuj. gnl-291110
Kremina Jožica, Zgornja Ščavnica 052,
Sv. Ana v Slov. goricah, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 001841706, izdala UE
Lenart. gnc-291269
Križovnik Maks, Gozdarska cesta 006,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000524722, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-291242
Kužet Draško, Kardeljev trg 001, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
G, H, št. S 002150792, izdala UE Velenje.
gnd-291093
Lampret Jožef, Trpinčeva ulica 075,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003071343, reg. št. 24433, izdala
UE Ljubljana. gnt-291077
Levec Frančiška, Pudob 052, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 000691845, reg. št. 8090, izdala UE
Cerknica. gnr-291104
Lipičnik Kolar Jožefa, Lopata 060,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000746461, reg. št. 17542, izdala UE
Celje. gnw-291099
Majdič Jan, Ocvirkova ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001525615, reg. št. 246884, izdala UE
Ljubljana. gnv-291375
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Malenović Snežana, Ruska ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 3505707, reg. št. 135662, izdala UE
Maribor. gnp-291381
Mandelj Bibijana, Brezje nad Kamnikom
008, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003127692, reg. št. 19569, izdala
UE Kamnik. gnc-291369
Marin Mateja, Kolodvorska ulica 17,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000494227, izdala UE Maribor.
gnk-291111
Marolt Marjetka, Koreno nad Horjulom
007, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. S 001793378, reg. št. 118171,
izdala UE Ljubljana. gnu-291080
Mastnak Nina, Bodrež 35a, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2202683, reg. št. 54006, izdala UE Celje.
gnv-291275
Matjan Jožefa, Japljeva ulica 007,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000328655, izdala UE Domžale.
gnw-291299
Merjasec Jernej, Zgornje Pirniče 090,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001865545, reg. št. 73773, izdala
UE Ljubljana. gnc-291294
Mernik Jožefa, Hotinjska cesta 028,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 000671075, reg. št. 34432, izdala
UE Maribor. gnk-291386
Mesarič Anja, Prekmurska ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001364017, reg. št. 214548, izdala UE
Ljubljana. gnh-291314
Mikić Ivan, Gregorčičeva ulica 013,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002232743, izdala UE Sežana.
gni-291363
Milenković Miroslav, Bršljin 037, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003101109, reg. št. 41840, izdala UE
Novo mesto. gnb-291120
Mori Zvonko, Tolsti vrh pri Ravnah na
Koroškem 060, Ravne na Koroškem,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001980408, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnf-291291
Muratović Elvis, Zvezdarska ulica 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003068581, reg. št. 21209, izdala UE
Ljubljana. gnl-291310
Novak Mateja, Stara cesta 12, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001249016, reg. št. 37420, izdala UE
Novo mesto. gnf-291316
Palačković Dragana, Preglov trg 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001965317, reg. št. 265285, izdala UE
Ljubljana. gnr-291304
Pangerl Tatjana, Leskovec 007 A,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, H, št.
S 003032723, reg. št. 35823, izdala UE
Celje. gnv-291100
Pečar Matejka, Boršt 37, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1516311, reg. št. 17817, izdala UE
Brežice. gny-291297
Perko Ana, Podgorska cesta 038,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, A le do 50 km/h – vozi z očali ali kont.
lečami, št. S 002112543, reg. št. 269768,
izdala UE Ljubljana. gnw-291374
Petkovšek Robert, Zaplana-Del 055,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 000476403, reg. št.
4109, izdala UE Logatec. gnt-291102
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Petrušić Jelenko, Šarhova ulica 013,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, D1, D, G, H, št. S 001560007, reg. št.
107731, izdala UE Maribor. gnq-291380
Plemelj Nataša, Grič 003, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 002111284,
izdala UE Radovljica. gnm-291359
Ploštajner Boštjan, Staretova ulica 002,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003152198, reg. št. 45620, izdala UE
Domžale. gng-291315
Popović Marko, Gerlinci 053 A,
Cankova, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 001662169, izdala UE Murska Sobota.
gnk-291361
Potočnik Mitja, Mačkova cesta 016,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003218130, reg. št. 25681, izdala UE
Domžale. gnz-291071
Pozderec Andrej, Melinci 149/a,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
reg. št. 38948, izdala UE Murska Sobota.
gns-291128
Princ Janja, Borova vas 024, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 003196391, reg. št. 125724,
izdala UE Maribor. gnn-291383
Radobuljac Veronika, Preska 032,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002152678, izdala UE Grosuplje.
gnn-291183
Rahne Primož, Študljanska cesta 085,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001860084, reg. št. 39875, izdala UE
Domžale. gnb-291070
Rataj
Aleksandra,
Zaloka
004,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003034488, reg. št. 47023, izdala
UE Novo mesto. gng-291115
Repič Selma, Ulica Vena Pilona 027,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3502739, izdala UE Ajdovščina.
gnt-291252
Rihter Daša, Valvasorjeva 23, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003216814, izdala UE Koper.
gnh-291039
Sajovic Janez, Mlaška cesta 85,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001909072, reg. št. 20549, izdala UE
Kranj. gnc-291044
Segalla Sebastjan, Trg svobode 006,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001834388, izdala UE Nova Gorica.
gnf-291091
Sekulić Dragoljub, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002112968, reg. št. 272128, izdala UE
Ljubljana. gnp-291131
Silovšek Jože, Cesta v 013, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001150401, izdala UE Velenje.
gnb-291095
Simić Edo, Jozefinska cesta 009, Duga
Resa, Hrvaška, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002123702, reg. št. 6603, izdala
UE Metlika. gnv-291300
Skebe Frančišek, Vrtača 005, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001989232, reg. št. 113052, izdala UE
Ljubljana. gnt-291302
Skrbinšek Dejan, Tržec 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3113703,
izdala UE Ptuj. gnp-291106
Smogavc Iztok, Vinogradna c. 15,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 3509051, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnz-291296

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Stegne Cecilija, Tomšičeva ulica 18,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 000163523, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnh-291114
Stevanović Matevž, Ulica Gorenjskega
odreda 016, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H – vozi z očali, št. S 001437281, reg.
št. 53296, izdala UE Kranj. gnx-291373
Strmčnik Edvard, Trg Dušana Kvedra
011, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 001127678, reg. št. 110759, izdala
UE Maribor. gno-291382
Strniša Klavdija, Janina 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2117302, reg. št. 23008, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnp-291281
Svetlin Aleš, Rojska cesta 033, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001314060, reg. št. 34044, izdala UE
Domžale. gnv-291075
Svetlin Mojca, Krožna pot 023, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 003097053, reg. št. 32412, izdala UE
Domžale. gnu-291076
Šabić Sulejman, Ulica Lojzke Štebijeve
008, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002135321, reg. št. 214916,
izdala UE Ljubljana. gnk-291311
Ščuka Marina, Vogrsko 158 J, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001985230, izdala UE Nova Gorica.
gne-291092
Šneberger
Matjaž,
Kermaunerjeva
ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, BE, C, CE, D1, D1E, D, G, H, št.
S 003537831, reg. št. 177055, izdala UE
Ljubljana. gnw-291428
Štrukelj Tanja, Spodnje Loke 001,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002103144, reg. št. 41440, izdala UE
Domžale. gny-291072
Toplikar Jože, Volarje 53, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 1626971, izdala UE Tolmin. gnq-291105
Trampuš Mitja, Rudarska cesta 22,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. B, C, E,
G, H, št. S 003518570, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnh-291264
Trškan Marjan, Zvezna ulica 019,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 000590957, reg. št. 16651, izdala
UE Kamnik. gnj-291312
Trtnik Klemen, Zdešarjeva cesta 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 001455877, reg. št. 210394, izdala
UE Ljubljana. gnn-291308
Turičnik Romana, Gradišče, 028 A,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002196891, izdala UE Slovenj
Gradec. gnx-291248
Ugovšek Anton, Na Pečeh 005, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 000013649, izdala
UE Mozirje. gng-291365
Urh Lucija, Stara Fužina 056,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000724669, izdala UE Radovljica.
gnp-291356
Vilfan Petra, Zagrajškova ulica 012,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000807869, reg. št. 29158, izdala UE
Kranj. gnc-291119
Vukašinovič Božidar, Rimska ploščad 4,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 2064027, izdala UE Ptuj. gnm-291109
Vukelić Nika, Bošamarin 003 A, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A1,
G, H, št. SI 000106548, izdala UE Koper.
gnt-291202

Zadravec Tanja, Dolane 32 A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3063532, izdala UE Ptuj. gnn-291108
Zupan Klemen, Podhom 008 A,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003085496, izdala UE Jesenice.
gnn-291358
Žabkar Ervin, Ravno 14, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H, reg. št. 15209,
izdala UE Krško. gnr-291129
Žičkar Janko, Lokrovec 008 A, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001686084, reg. št. 36177, izdala UE
Celje. gnu-291101
Žižek Ivan, Borova vas 021, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000720365, reg. št. 92441, izdala UE
Maribor. gnr-291379
Žnidarko Barbara, Lešje 3, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2130473,
izdala UE Ptuj. gnq-291355
Žunko Tomislav, Vošnjakova ulica 1,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003122008, izdala UE Maribor.
gnd-291293

Zavarovalne police preklicujejo
Mljač Ljuban, Lokev 48/a, Lokev,
zavarovalno polico, št. 41402000521, izdala
zavarovalnica KD življenje. gny-291347
Somun Nermin, Ljubljanska cesta
42, Postojna, zavarovalno polico, št.
50500006669, izdala zavarovalnica KD
življenje. gnv-291175

Spričevala preklicujejo
Adler Erika, Gozdna ulica 63, Maribor,
maturitetno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri v Mariboru, izdano leta 1974, izdano
na ime Koren Erika. gnc-291144
Ajnik Eva, Luče 95, Luče, indeks,
št. 18069002, izdala FF v Ljubljani.
gnw-291424
Blatnik Jernej, Šmarje 4, Šentjernej,
spričevalo o končani OŠ Šentjernej, izdano
leta 1992. gnd-291318
Boldin Boštjan, Cesta v Gorice 10/e,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnt-291177
Božič Milena, Porok 2, Železniki,
spričevalo 3. letnika Poklicne gostinske šole
Milana Majcna – kuhar. gnw-291349
Brezovar Simon, Žabnica 39, Notranje
Gorice, indeks, št. 09040167, izdala
Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnn-291112
Dolžan Mojca, Pod Pogovco 13, Križe,
diplomo Srednje ekonomsko komercialne
šole v Kranju, izdana leta 1988, na ime
Nunar Mojca. gnv-291450
Flegar Simona, Petanjci 105, Tišina,
spričevalo SPTŠ Murska Sobota, izdano
leta 1990. gnf-291041
Germ Breda, Turnerjeva ulica 18, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
šole v Mariboru, izdano leta 1980, izdano
na ime Ritonja Breda. gnx-291348
Goljevšek Uroš, Seniški breg 31,
Kanal, spričevalo 3. letnika Srednje šole
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– predšolska vzgoja, izdano leta 2006.
gnw-291449
Hes Nina, Rojčeva ulica 19, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
1995 in 1996, izdano na ime Tomše Nina.
gnh-291414
Jelen Lučka, Dom in vrt 20/a, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Zagorje
– smer ekonomski tehnik. gnv-291050
Kahrimanović Eldin, Hrenova ulica 10,
Ig, spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani. gnw-291324
Kerčmar Samanta, Križna ulica 13,
Tišina, letno spričevalo Ekonomske šole
– smer administrator, šolsko leto 2005/06.
gni-291138
Kolar Tadeja, Ravne 13, Šoštanj, indeks,
št. 2060710, izdala Fakulteta za šport v
Ljubljani. gnx-291048
Korać Anita, Ulica Ane Ziherlove 4,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gne-291342
Kraljič Luka, Kovinarska 9, Krško, indeks,
št. 09040023, izdala Fakulteta za pomorstvo
in promet. gng-291240
Medved Ivan, Vojsko 43, Idrija, spričevalo
Gozdarske šole v Postojni – sekač, izdano
leta 1973. gny-291322
Peterca Primož, Ziherlova ulica 43,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevala od 1. do 4. letnika Gimnazije Vide
Janežič Poljane, izdano leta 1981 do 1985.
gnm-291334
Petrič Boštjan, Kozje 136, Kozje,
spričevalo o zaključnem izpitu I. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1995. gnu-291426
Planum Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska
cesta 47, Novo mesto, diplomo Srednje
tehniške in zdravstvene usmeritve Novo
mesto, št. I/G111 z dne 26. 6. 1985, na ime
Ban Igor. gnn-291341
Planum Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska
cesta 47, Novo mesto, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole
Novo mesto, št. 44/81 z dne 27. 6. 1981,
izdano na ime Janževič Jože. gnp-291339
Planum Novo mesto, d.o.o., Ljubljanska
cesta 47, Novo mesto, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, št. 151-81/82,
izdano na ime Juršič Anton, izdano leta
1982. gns-291340
Polanec Borut, Ložane 6, Pernica,
indeks, št. 26203137, izdala Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani.
gnn-291133
Primc Sara, Spodnji Log 25, Sava,
spričevalo 7. razreda OŠ Gradec Litija,
izdano leta 2005. gnc-291319
Pušljar Boštjan, Čučkova ulica 13,
Ljubljana,
spričevalo
o
zaključnem
izpitu Srednje šole za elektrotehniko in
računalništvo v Ljubljani. gnx-291173
Ramić Senad, Divjakova ulica 6,
Ljubljana, diplomo Srednje gradbene in
naravoslovne šole Veno Pilon Ajdovščina,
izdana leta 1989. gnb-291170
Ribič Aleksandra, Dramlje 1, Dramlje,
spričevalo 2. letnika SŠS, šolsko leto
2006/07. gnd-291143
Rožac Uroš, Podgorje 75, Podgorje,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomsko
posovne šole Koper, izdano leta 2007.
gnb-291145
Simčič Aleš, Cerov log 136, Šentjernej,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Jesenice, št. 49, izdano leta 1973.
gne-291167

Slak Anja, Krakovo 23, Naklo, obvestilo
o uspehu pri maturi Gimnazije Kranj, izdano
leta 2005. gne-291317
Slana Jožica, Vučja vas 35, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo Srednje tekstilne
šole v Murski Soboti, izdano leta 1983.
gnx-291448
Szomi Lanna, Potočnikova ulica 27,
Domžale, spričevalo poklicne mature
Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano
leta 2005, na ime Somi Lena. gnt-291427
Šček Ivan, Laknerjeva ulica 20, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2005. gnf-291045
Šušel Marjan, Ludranski vrh 29, Črna
na Koroškem, indeks, št. 11120095009.
gnk-291336
Treven Ogrizek Lan, Resljeva cesta 38,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2004. gnv-291350
Vihtelič Mateja, Pot na Košace 7,
Vrhnika, indeks, št. 18020129, izdala FF v
Ljubljani. gnf-291391
Zupančič Matjaž, Mala Račna 4,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil na Ježici.
gnu-291176

Drugo preklicujejo
Bavdaž Ljubica, Kozana 69, Dobrovo v
Brdih, delovno knjižico. gnl-291335
Bizjan Robert, Šujica 23, Dobrova,
delovno knjižico. gnx-291423
Bolta Tina, Pot v Goričico 14, LjubljanaČrnuče, študentsko izkaznico, št. 21030052,
izdala FDV v Ljubljani. gnm-291134
Brelih Sandra, Lunačkova ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-291292
Buček Srečko, Sončni log 3/a, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-958-0/04, ser. št. 15253.
gnu-291351
Buček Srečko, Sončni log 3/a, Logatec,
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje
z radijsko postajo, št. 26292-151/2005.
gnt-291352
Cedilnik Lev, Maistrova ulica 3, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 63970214, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gny-291172
Crnadak Kristina, Osenjakova ulica
4, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19466590, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnq-291130
Čas Jože, Janka Vrabiča 15, Velenje, 7
delnic KRS Velenje, št. 127, 128, 129, 130,
131, 132 in 133. gnc-291169
Čibej Vid, Ponirkova 18, Ig, študentsko
izkaznico, št. 71169735, izdala Pravna
fakulteta v Mariboru. gnl-291135
Djenić Slavoljub, Kavčičeva ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-291178
Dobravc Peter s.p., Kersnikova ulica 1,
Dob, licenco skupnosti, št. 007389, izdana
18. 9. 2007 z veljavnostjo do 5. 11. 2012,
ser. št. 0 3000821. gnc-291344
Dobravc Peter s.p., Kersnikova ulica 1,
Dob, potrdilo za voznika Jakuba Smajlovića,
št.
000453/KN16-2-842/2005,
izdano
4. 2. 2005 z veljavnostjo do 4. 11. 2007.
gnb-291345
Eurotrade Commerce d.o.o., Kersnikova
ulica 12, Ljubljana, štampiljko z napisom
EUROTRADE COMMERCE d.o.o. KERSNI
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KOVA ULICA 12 1000 LJUBLJANA, št. 4.
gnj-291137
Glogovac Boris, Peričeva ulica 29,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19979487, izdala Ekonomska fakulteta –
podiplomski študij. gnf-291416
Golob Tadej, Kolonija 1. maja 24,
Trbovlje, delovno knjižico. gnd-291043
Gorše Brane, Rožna dolina, Cesta 17/19,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 830/89,
izdan 8. 5. 1989, za čoln gliser GT 495F.
gny-291047
Hrast Friderik, Neubergerjeva 3,
Ljubljana, orožni list, št. 19967, izdala UE
Ljubljana. gnz-291171
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05), neveljavne enotne žige in izkaznice
pooblaščenih inženirjev: Roman Omerzu,
G-9078, Mojca Šmid, univ. dipl. inž. grad.,
G-1755, Jan Fabijan, inž. gradb., G-1783,
Ivan Lešnik, inž. gradb., G-1892, Valerija
Godec, univ. dipl. inž. grad., G-1632, Mitja
Spindler, univ. dipl. inž. str., S-1407, Darijo
Pribac, inž. stroj., S-0236, Marko Rebolj,
univ. dipl. inž. el., E-0739, Peter Zagožen,
univ. dipl. inž. el., E-1144. Ob-3605/08
Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05),
izkaznico pooblaščenega inženirja: mag.
Andrej Kerin, univ. dipl. inž. grad., G-2400,
št. izkaznice 23823. Ob-3606/08
Janc Peter, Pot čez Horjulko 22, Dobrova,
delovno knjižico. gnx-291323
Jovanović Jelena, Bilečanska 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-291046
Jukić Igor, Škerjančeva ulica 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-291094
Kević Dragan, Vena Pilona 16, Koper
– Capodistria, študentsko izkaznico, št.
23020173, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnp-291081
Kljun Anton, Studeno na Blokah
11, Cerknica, študentsko izkaznico, št.
64000066, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnc-291419
Knez Boštjan, Zgornji Razbor 26,
Podgorje pri Slovenj Gradcu, izkaznici za
vodjo avto šole, št. 104, izdala UE Slovenj
Gradec. gng-291165
Korez Rok, Slovenskogoriška cesta 15,
Ptuj, študentsko izkaznico, št. 21050355,
izdala FDV v Ljubljani. gng-291415
Kos Jure, Partizanska 9, Rogaška
Slatina, študentsko izkaznico, št. 41030143,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnb-291420
Kovačič Marija, Kardeljev trg 1, Velenje,
2 delnici KRS Velenje, št. 030933 in 030934.
gng-291040
Kruhlyak Nadija, Zg. jablane 34/b,
Cirkovce, delovno knjižico. gny-291447
Kržišnik Milan s.p., Hotedršica 10,
Hotedršica, izvod licence, št. 007243
za odjavljeno vozilo TAM 122T & B, reg.
ozanka LJ 89-22D, št. izvoda je 101602,
izdan 23. 7. 2003 in z veljavnostjo do 22. 4.
2008. gno-291082
Lenart Mitja, Hrastovec 43, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 41070213,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnh-291139
Lešničar Metka, Žigrova 10, Ormož,
potrdilo
o
opravljenem
strokovnem
izpitu za predmetno učiteljico biologije
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in družbenomoralne vzgoje, izdano na
Ministrstvu za šolstvo in šport. gnj-291337
Lovšin Maja, Gorenjska cesta 65, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 20201203, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnw-291049
Makonharro Sandra, Smareglijeva 9,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnz-291446
Markovčič Janez, Škrilje 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-291422
Miklič Tomaž, Borštnikova 89, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 31220081,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnd-291343
Oblak
Aleš,
Ulica
Pohorskega
bataljona 55/b, Ljubljana, delovno knjižico.
gnb-291445
Omahen Boštjan, Gradiške Laze 19,
Šmartno pri Litiji, tahografsko kartico, št.
1070500000198000, izdal Cetis d.d. Celje.
gni-291338
Radič Monika, Šmartinska cesta
196, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 18061242, izdala FF v Ljubljani.
gnh-291214
Sekulić Dragoljub, Glinškova ploščad
14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
64050363, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gno-291132
Sitar Zvonko, Pristava 28/a, Ljutomer,
delavsko knjižico, ser. št. A 0420643, reg.
št. 112199. gnd-291168
Skubin Maša, Sostrska cesta 43/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Vič. gnw-291174
Sossa
Denis,
Izvidniška
cesta
6/c, Pobegi, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-2827/03, ser. št.
12865, izdanega 11. 7. 2003. gnb-291320
Spasić Nemanja, Preglov trg 11,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal ŠCPET
Ljubljana. gnz-291421
Stojčić Željko, Jenkova 13, Ljubljana,
certifikat o NPK – izvajalec zidanja in
ometavanja, izdala Poklicna šola v Celju,
leta 2007. gnd-291418
Sušnik David, Češence 41, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 63030295, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnm-291084
Šeruga Marijana, Zechnerjeva 9, Ptuj,
delovno knjižico, izdana na ime Zorko
Marija. gni-291042
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnici za Ukrajino,
št. 759847 in št. 250403, ter dovolilnico za
Rusijo, št. 0452089. gnz-291346
Tursunović Ibrahim, Jenkova 13,
Ljubljana, certifikat o NPK – izvajalec zidanja
in ometavanja, izdala Poklicna šola v Celju,
leta 2007. gne-291417
Vitra transport – Ličen Primož s.p.,
Vitovlje 45/c, Šempas, izvod licence, št.
010456 za vozilo Zastava 645 AN, reg.
oznaka GO F1-870, izdan 20. 11. 2003 z
veljavnostjo do 9. 5. 2008. gnz-291321
Žagar Rok, Čopova 5, Žalec, delovno
knjižico, ser. št. A 0315840, reg. št.
271/1995. gnk-291136
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Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1375
1400
1402
1407
1411
1412
1413
1415
1415
1419
1420
1422
1422
1427
1430
1430
1431
1431
1432
1433
1433
1434
1434
1434
1436
1438
1438
1439

Stran

1441

Stran

1442 /

Št.
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URADNI LIST

Zgoščenka (CD-ROM) vsebuje
celotno vsebino uradnega lista
posameznega letnika.

na CD-ROM-u

Posamezne številke uradnega
lista se pojavljajo v obliki
CD-ja kot na papirju! Letno
kazalo predpisov (register) je v
celoti povezano s posameznimi
številkami, tako da s klikom
miške takoj dobimo tisto stran,
kjer je objavljen iskani dokument.
Znotraj letnika je možno iskanje
po polnem besedilu, kopiranje
besedil in tiskanje posameznih
strani.

Z ALOŽBA

Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana
Število uporabnikov

NAROýILA

EUR

SIT

URADNI LIST na CD-ROM-u, 1
58,42
URADNI LIST na CD-ROM-u, 2–5
79,92
URADNI LIST na CD-ROM-u, 6–10
95,98
URADNI LIST na CD-ROM-u, 11–25
129,36
URADNI LIST na CD-ROM-u, 26–50
200,30
10 CD-ROM-ov
–10%

tel.: 01/200 18 38
faks: 01/425 14 18
e-pošta:
prodaja@uradni-list.si
internet:
www.uradni-list.si

14.000
19.000
23.000
31.000
48.000

Ponudba velja do 31. 5. 2007

Zgoščenko lahko naročite tako, da pošljete izpolnjeno naročilnico ali pa obiščete spletno prodajalno na naših spletnih
straneh http//www.uradni-list.si/.
Letnik

Štev.
uporabnikov

Štev.
izvodov

Nepreklicno naroþam

CD 1995

Uradni list – CD 2006

CD 1996

Ime in priimek

CD 1997

Podjetje

CD 1998

Sektor

CD 1999

Davþna št.

CD 2000

Naslov

CD 2001

Pošta

CD 2002

Datum

CD 2003
CD 2004

Štev. uporabnikov

Štev. izvodov

Dav. zav.

DA

NE

Podpis
Žig

CD 2005
CD 2006

Po prejemu naroþila bomo poslali predraþun za naroþene izdelke. Po plaþilu predraþuna, vam bomo poslali naroþene izdelke in
raþun. Vse cene vkljuþujejo DDV.

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list
Republike Slovenije d.o.o. – po pooblastilu odgovorna urednica Erika Trojer • Priprava Uradni list Republike
Slovenije d.o.o. • Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

