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Javni razpisi
Št. 331-30/2007/5
Ob-4273/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MKGP), na podlagi:
– Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4.osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013
(Uradni list RS, št. 94/07) (v nadaljevanju:
uredba),
– Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne
20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja (EKSRP), (UL L št. 277
z dne 21. 10. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu Uredba 1698/05/ES) zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006
z dne 19. decembra 2006 o spremembah
in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003
o skupnih pravilih za sheme neposrednih
podpor v okviru skupne kmetijske politike in
o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005
o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
(EKSRP), (UL L št. 384 z dne 29. 12. 2006,
str. 8),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006
z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP), (UL L št. 368 z dne
23. 12. 2006, str. 15; v nadaljnjem besedilu
Uredba 1974/06/ES), zadnjič spremenjena
z Uredbo Komisije (ES) št. 434/2007 z dne
20. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES)
št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede
uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije
k Evropski uniji, (UL L št. 104 z dne 21. 4.
2007, str. 8) in
– Programa razvoja podeželja RS 2007
– 2013 (v nadaljnjem besedilu: PRP 20072013), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9.
2007 objavlja
spremembo javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za prvo
postavitev oziroma prestrukturiranje
hmeljišč iz naslova ukrepa
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
V javnem razpisu za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz Programa
razvoja podeželja 2007–2013 (objava v Uradnem listu RS, št. 31/08 in 33/08; v nadalje-

vanju: javni razpis), se v poglavju I. Predmet
javnega razpisa spremenita drugi in tretji
odstavek tako, da se po novem glasita:
»Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za sofinanciranje projektov, prispelih na javni
razpis za dodeljevanje sredstev za prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč
iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev, znaša 3.500.000 EUR.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
MKGP:
9200 	 PRP 2007–2013-EU, v višini
2.625.000 EUR,
9201 	 PRP 2007–2013-slovenska udeležba, v višini 875.000 EUR.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo
nespremenjene.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 10030-132/2008
Ob-4238/08
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06 in 66/07), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 50/07) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na
področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 23/06 in 72/07) minister, pristojen za šolstvo, objavlja
javni razpis
pripravniških mest v šolah za šolsko
leto 2008/09
1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 90 pripravniških mest s sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva,
za opravljanje pripravništva v šolskem letu
2008/09 v osnovnih šolah, osnovnih šolah
s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami, domovih za učence,
srednjih šolah in dijaških domovih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot
javno službo.
1. A. Okvirna vrednost sredstev za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem je 1.269.000 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS za leti 2008 in
2009, v okviru proračunskih postavk 6672
Dejavnost osnovnega šolstva (ocenjeno
564.000 €), 6674 Dejavnost zavodov za
usposabljanje (ocenjeno 112.800 €), 6676

Dejavnost srednjega šolstva (ocenjeno
564.000 €) in 6673 Dejavnost dijaških domov (28.200 €), kontu 4133 – Tekoči transferi v javne zavode. Ocenjeni strošek pripravnika s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi
za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev je 14.100 €, v strošek
so vključene plače (končni količnik 3,435
– 70% osnovnega 3,25 in ustrezni dodatki,
ki pripadajo tudi pripravniku po 80.d členu
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in
izobraževanja 0,88 količnika in korekcijski
dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije
in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres
za letni dopust) in dodatek za mentorstvo
pripravniku.
1. B. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi
Pogodbo o zaposlitvi kandidati z vzgojno-izobraževalnimi zavodi sklenejo najkasneje do 27. avgusta 2008, z začetkom
opravljanja pripravništva 1. septembra
2008. Pogodba o zaposlitvi se sklene za
določen čas, za čas pripravništva. En izvod
podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni
zavod, najkasneje do 5. septembra 2008,
pošlje ministrstvu.
Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem odstavku, iz neupravičenega razloga
ne sklene delovnega razmerja, se na pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat, ki je zbral najvišje število točk na podlagi
objavljenih meril. Nadomestnim kandidatom
se rok za podpis pogodbe določi v sklepu
o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 27. avgusta
2008 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo, pristojno
za šolstvo, ponovno razporedi na pripravniško mesto s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija
za izvedbo javnega razpisa upoštevala, so
sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah na državni ali mednarodni ravni in zdravstveni razlogi. Kandidat
mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni
zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi.
1. C. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpol-
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njujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki so bili na podlagi
prejšnjih razpisov pripravniških mest s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport razporejeni na pripravniško mesto s sklenitvijo
delovnega razmerja in te možnosti niso izkoristili oziroma pripravništva niso opravili ter
s ponovno prijavo na razpis kandidirajo za
opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, bodo s sklepom zavržene.
1. Č. Merila za izbiro in razporeditev na
pripravniška mesta s sklenjenim delovnim
razmerjem
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo
na podlagi objavljenih meril dosegli večje
število točk.
Merilo

Maksimalno
število točk

Študijski uspeh
Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne
ocene vseh opravljenih izpitov na dodiplomskem študiju (ne
pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog,
hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu,
evidentiranih v priloženem potrdilu

10

Pedagoška študijska smer
ali opravljen študijski program pedagoško–andragoškega
izpopolnjevanja

2

Skupaj

12
1. D. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Popolna vloga mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1,243)
– izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora
biti opremljena z ravnateljevim podpisom in
potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega
zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3) fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo
priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo indeksa,
4) pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
5) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
1. E. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo
v šolah 2008/09« ter z imenom, priimkom

in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje
do 30. maja 2008. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
Prijava se šteje za pravočasno, če je
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan
prijave, tj. 30. maja 2008.
1. F. Odpiranje vlog bo potekalo 3. junija
2008 ob 9. uri, v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega
vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo
dopolni v roku 3 delovnih dni od prejema
poziva. Če se kandidat v roku 3 delovnih dni
od prejema poziva ne odzove ali vloge ne
dopolni v skladu s pozivom, se vlogo zavrže.
Ravno tako se zavrže vlogo, ki ne ustreza
razpisnim pogojem.
1. G. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko
v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu,
p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za izbiro in razporeditev
kandidatov. O pritožbi zoper sklep o izbiri
in razporeditvi na pripravniško mesto odloči minister, pristojen za šolstvo. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih
in razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
1. H. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni, s sklepom Ministrstva za
šolstvo in šport, najkasneje v roku 60 dni od
odpiranja vlog.
1.I. Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis,
je kandidatom na voljo na spletnih straneh
Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov
v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Kontaktna oseba je
Meta Brank, tel. 01/400-54-62.
2. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 200 pripravniških mest za opravljanje
volonterskega pripravništva na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, v šolskem letu 2008/09 v osnovnih
šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah
in dijaških domovih, ki opravljajo dejavnost
vzgoje in izobraževanja kot javno službo.
2. A. Okvirna vrednost sredstev za
opravljanje volonterskega pripravništva je
120.000 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS za leti 2008 in 2009, v okviru proračunskih postavk 6672 Dejavnost osnovnega šolstva (ocenjeno 54.000 €), 6674
Dejavnost zavodov za usposabljanje (ocenjeno 9.000 €), 6676 Dejavnost srednjega
šolstva (ocenjeno 54.000 €) in 6673 Dejavnost dijaških domov (3.000 €), kontu 4133
– Tekoči transferi v javne zavode. Ocenjeni
strošek volonterskega pripravnika je 600 €.
V strošek je vključen dodatek mentorju za
mentorstvo pripravniku.
2. B. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o opravljanju
volonterskega pripravništva
Pogodba o opravljanju volonterskega
pripravništva se sklene najkasneje v treh

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mesecih od prejema sklepa o razporeditvi
na volontersko pripravniško mesto. Pogodba se sklene za določen čas, za čas pripravništva.
2. C. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati
Za opravljanje volonterskega pripravništva se lahko prijavijo kandidati, ki do
zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
2. Č. Merila za izbiro in razporeditev na
volonterska pripravniška mesta
Če bo za opravljanje volonterskega
pripravništva prijavljenih več kandidatov,
kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri
kandidati z višjim številom točk zbranih na
podlagi merila študijskega uspeha. Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu
povprečne ocene vseh opravljenih izpitov
(ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj,
seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov
in podobnega) v dodiplomskem študijskem
programu.
Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za
opravljanje volonterskega pripravništva,
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se
za opravljanje volonterskega pripravništva
kandidati lahko prijavijo tudi po roku navedenem v 2. E. točki razpisa. Ministrstvo za
šolstvo in šport bo kandidate na volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave
naslednjega razpisa. Prednost bodo imele
vloge kandidatov, ki bodo prej prispele.
2. D. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1,243)
– izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi,
3) fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi ali overjeno fotokopijo
indeksa,
4) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
2. E. Rok prijave in odpiranje vlog za
opravljanje volonterskega pripravništva
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p.p. 104, 1001 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – volontersko pripravništvo v šolah 2008/09« ter z imenom,
priimkom in polnim naslovom pošiljatelja,
najkasneje do 30. maja 2008.
Prvo odpiranje vlog za opravljanje volonterskega pripravništva bo potekalo 3. junija 2008 ob 9. uri, v prostorih ministrstva.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov, kot je

razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo komisija za izvedbo razpisa vloge za
opravljanje volonterskega pripravništva
odpirala enkrat mesečno, vsak prvi torek
v mesecu.
Na odpiranju vlog razpisna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 3 delovnih dni od
prejema poziva. Če se kandidat v roku 3
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se
vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo,
ki ne ustreza razpisnim pogojem.
2. F. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko
v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu,
p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih je vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za izbiro in razporeditev
kandidatov. O pritožbi zoper sklep o izbiri
in razporeditvi na pripravniško mesto odloči
minister, pristojen za šolstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in
razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
2. G. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni, s sklepom Ministrstva za
šolstvo in šport.
2. H. Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov
v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank, tel. 01/400-54-62.
3. Okvirna vrednost sredstev javnega
razpisa
Skupna ocenjena vrednost sredstev namenjenih za javni razpis je 1.389.000 €.
Sredstva so zagotovljena v proračunu RS
za leti 2008 in 2009, v okviru proračunskih
postavk 6672 Dejavnost osnovnega šolstva (ocenjeno 618.000 €), 6674 Dejavnost zavodov za usposabljanje (ocenjeno
121.800 €) – skrbnik postavk Boris Zupančič, 6676 Dejavnost srednjega šolstva
(ocenjeno 618.000 €) in 6673 Dejavnost
dijaških domov (31.200 €) – skrbnik postavk Noel Škerjanc, kontu 4133 – Tekoči
transferi v javne zavode.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 10030-133/2008
Ob-4239/08
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in
2008 (Ur. l. RS, št. 126/06 in 66/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 50/07) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev
na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 23/06 in 72/07) minister, pristojen
za šolstvo, objavlja
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javni razpis
pripravniških mest v vrtcih za šolsko
leto 2008/09
1. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 27 pripravniških mest s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva za opravljanje pripravništva v šolskem letu 2008/09
v vrtcih, ki opravljajo dejavnost vzgoje in
izobraževanja kot javno službo:
9 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela pomočnika
vzgojitelja,
15 pripravniških mest za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok,
2 pripravniški mesti za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela svetovalnega delavca,
1 pripravniško mesto za opravljanje
vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja
predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
1. A. Okvirna vrednost sredstev za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim
razmerjem je 300.000 €. Sredstva so zagotovljena v proračunu RS za leti 2008 in
2009, na proračunski postavki 8736 – Plače
pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, kontu 4133 – Tekoči transferi
v javne zavode. Skrbnik postavke je Vida
Starič Holobar.
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu pomočnika
vzgojitelja s srednjo strokovno izobrazbo za
Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 6
mesecev je 6.800 €. V strošek so vključene
plače (končni količnik 2,67 – 70% osnovnega 2,2 in ustrezni dodatki, ki pripadajo
tudi pripravniku – 0,88 količnika po 80.d
členu Kolektivne pogodbe in korekcijski dodatek 0,25 količnika), pokojninske premije in
osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres
za letni dopust).
Ocenjena vrednost oziroma strošek
pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja
predšolskih otrok z visokošolsko izobrazbo
ali svetovalnega delavca v vrtcu za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 10
mesecev je 13.200 €. V strošek so vključene plače (končni količnik 3,435 – 70%
osnovnega 3,25 in ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku – 0,88 količnika po
80.d členu Kolektivne pogodbe in korekcijski
dodatek 0,28 količnika), pokojninske premije
in osebni prejemki (prevoz, prehrana, regres
za letni dopust).
Ocenjena vrednost oziroma strošek pripravnika na delovnem mestu vzgojitelja
predšolskih otrok s posebnimi potrebami
z visokošolsko izobrazbo za Ministrstvo za
šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev
je 14.400 €. V strošek so vključene plače (končni količnik 3,89 – 70% osnovnega
3,25 količnika ter 20% osnovnega količnika
kot dodatek za delo v razvojnem oddelku in
ustrezni dodatki, ki pripadajo tudi pripravniku – 0,88 količnika po 80.d členu Kolektivne pogodbe in korekcijski dodatek 0,28
količnika), pokojninske premije in osebni
prejemki (prevoz, prehrana, regres za letni
dopust).
1.B. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o zaposlitvi
oziroma pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva
Pogodbo o zaposlitvi kandidati z vzgojno-izobraževalnimi zavodi sklenejo najkasneje do 27. avgusta 2008, z začetkom
opravljanja pripravništva 1. septembra

Stran

1638 /

Št.

42 / 30. 4. 2008

2008. Pogodba o zaposlitvi se sklene za
določen čas, za čas pripravništva. En izvod
podpisane pogodbe vzgojno-izobraževalni
zavod, najkasneje do 5. septembra 2008,
pošlje ministrstvu.
Če kandidat v roku, določenem v prejšnjem odstavku, iz neupravičenega razloga
ne sklene delovnega razmerja, se na pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat, ki je zbral najvišje število točk na podlagi
objavljenih meril. Nadomestnim kandidatom
se rok za podpis pogodbe določi v sklepu
o izbiri in razporeditvi.
Če kandidat najkasneje do 27. avgusta
2008 iz upravičenega razloga ne sklene delovnega razmerja, ga ministrstvo, pristojno
za šolstvo, ponovno razporedi na pripravniško mesto s sklenjenim delovnim razmerjem. Upravičeni razlogi, ki jih bo komisija
za izvedbo javnega razpisa upoštevala, so
sodelovanje pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah na državni ali mednarodni ravni in zdravstveni razlogi. Kandidat
mora udeležbo na prireditvi izkazati s potrdilom, zdravniško potrdilo pa mu izda osebni
zdravnik.
V skladu z zakonom, ki ureja delovna
razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi.
1.C. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem
Za opravljanje pripravništva s sklenjenim
delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki do zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi
določene izobrazbene pogoje za pripravnika
v vrtcu ter iščejo prvo zaposlitev na področju
vzgoje in izobraževanja.
Vloge kandidatov, ki so bili na podlagi
prejšnjih razpisov pripravniških mest s sklepom Ministrstva za šolstvo in šport razporejeni na pripravniško mesto s sklenitvijo
delovnega razmerja in te možnosti niso izkoristili oziroma pripravništva niso opravili ter
s ponovno prijavo na razpis kandidirajo za
opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem, bodo s sklepom zavržene.
1.Č. Merilo za izbiro in razporeditev na
pripravniška mesta
Če bo za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem prijavljenih več
kandidatov, kot je razpisanih pripravniških
mest s sklenitvijo delovnega razmerja, bodo
imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo
na podlagi objavljenih meril dosegli večje
število točk.
Merilo študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih
izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij,
praktikumov in podobnega) v dodiplomskem
študijskem programu. Merilo šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem obvestilu o uspehu
pri poklicni maturi ali spričevalu o zaključnih
izpitih.
Če izbran kandidat v roku, določenem
v 1.E. točki razpisa, ne sklene delovnega
razmerja ali ostane razpisano pripravniško
mesto pod točko 1. v razpisu nezasedeno,
se na nezasedeno pripravniško mesto razporedi naslednji kandidat, ki je zbral najvišje
število točk na podlagi objavljenih meril.
1.D. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati
1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis
pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah
(Obrazec DZS 1.243),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
3) fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za pripravniško
mesto pomočnika vzgojitelja,
4) fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo priloge k diplomi, če kandidirajo za
pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih
otrok, svetovalnega delavca ali vzgojitelja
predšoslkih otrok s posebnimi potrebami,
5) pisno izjavo kandidata, da išče prvo
zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja,
6) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
1.E. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave na javni razpis
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – pripravništvo
v vrtcih 2008/09« ter z imenom, priimkom
in polnim naslovom pošiljatelja, najkasneje
do 30. maja 2008. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno ali bodo ovojnice nepravilno izpolnjene in označene, razpisna komisija ne
bo obravnavala in bodo zavržene.
Prijava se šteje za pravočasno, če je
oddana priporočeno po pošti na zadnji dan
prijave, tj. 30. maja 2008.
1. F. Odpiranje vlog bo potekalo 4. junija
2008 ob 9. uri, v prostorih ministrstva.
Na odpiranju vlog razpisna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 3 delovnih dni od
prejema poziva. Če se kandidat v roku 3
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se
vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo,
ki ne ustreza razpisnim pogojem.
1. G. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko
v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu,
p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih je vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za izbiro in razporeditev
kandidatov. O pritožbi zoper sklep o izbiri
in razporeditvi na pripravniško mesto odloči
minister, pristojen za šolstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in
razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
1. H. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni, s sklepom Ministrstva za
šolstvo in šport, najkasneje v roku 60 dni
od odpiranja vlog.
1. I. Razpisna dokumentacija, ki obsega
razpis in obrazec za prijavo na razpis je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno do-

kumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov
v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank, tel. 01/400-54-62.
2. Ministrstvo za šolstvo in šport razpisuje 100 pripravniških mest za opravljanje
volonterskega pripravništva na podlagi pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, v šolskem letu 2008/09 v vrtcih, ki
opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja kot javno službo
2. A. Določitev obdobja, v katerem morajo kandidati skleniti pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva
Pogodba o opravljanju volonterskega
pripravništva se sklene najkasneje v treh
mesecih od prejema sklepa o razporeditvi na volontersko pripravniško mesto. Pogodba se sklene za določen čas, za čas
pripravništva.
2. B. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati
Za opravljanje volonterskega pripravništva se lahko prijavijo kandidati, ki do
zaključka razpisnega roka izpolnjujejo vse
z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ter
imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja.
2. C. Merila za izbiro in razporeditev na
volonterska pripravniška mesta
Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot
je razpisanih volonterskih pripravniških
mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati z višjim številom točk zbranih na podlagi meril.
Merilo študijskega uspeha temelji na
izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov,
diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v dodiplomskem študijskem programu. Merilo
šolskega uspeha temelji na splošnem učnem uspehu, evidentiranem v priloženem
obvestilu o uspehu pri poklicni maturi ali
spričevalu o zaključnih izpitih.
Če bo na volontersko pripravništvo
v okviru izbora, izmed vlog prispelih za
opravljanje volonterskega pripravništva,
razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se
za opravljanje volonterskega pripravništva
kandidati lahko prijavijo tudi po roku navedenem v 2. D. točki razpisa. Ministrstvo
za šolstvo in šport bo kandidate na volontersko pripravniško mesto razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma
do objave naslednjega razpisa. Prednost
bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej
prispele.
2. Č. Obvezna oblika in vsebina prijave
za opravljanje volonterskega pripravništva
Popolna vloga mora vsebovati:
1) v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (Obrazec DZS 1.243),
– Izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah,
mora biti opremljena z ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda,
2) fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo),
3) fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidirajo za volonter-
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sko pripravniško mesto pomočnika vzgoji
telja,
4) fotokopijo potrdila visokošolskega
zavoda o opravljenih izpitih oziroma fotokopijo priloge k diplomi, če kandidirajo za
volontersko pripravniško mesto vzgojitelja
predšolskih otrok, svetovalnega delavca ali
vzgojitelja predšolskih otrok s posebnimi
potrebami,
5) pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja zoper spolno nedotakljivost.
2. D. Rok prijave in odpiranje vlog za
opravljanje volonterskega pripravništva
Prijave se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p. p. 104, 1001 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – volontersko pripravništvo v vrtcih 2008/09« ter z imenom,
priimkom in polnim naslovom pošiljatelja,
najkasneje do 30. maja 2008.
Prvo odpiranje vlog za opravljanje volonterskega pripravništva bo potekalo 4. junija 2008 ob 9. uri, v prostorih ministrstva.
Če bo na volontersko pripravništvo v okviru
izbora razporejenih manj kandidatov, kot je
razpisanih volonterskih pripravniških mest,
bo komisija za izvedbo razpisa vloge za
opravljanje volonterskega pripravništva
odpirala enkrat mesečno, vsak prvi torek
v mesecu.
Na odpiranju vlog razpisna komisija
ugotavlja popolnost vlog. Kandidata, katerega vloga je nepopolna, komisija pozove, da jo dopolni v roku 3 delovnih dni od
prejema poziva. Če se kandidat v roku 3
delovnih dni od prejema poziva ne odzove
ali vloge ne dopolni v skladu s pozivom, se
vlogo zavrže. Ravno tako se zavrže vlogo,
ki ne ustreza razpisnim pogojem.
2. F. Preveritev utemeljenosti sklepa
Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila izbire iz javnega razpisa in je bila
njegova vloga s sklepom zavrnjena, lahko
v 8 dneh od prejema sklepa vloži pritožbo,
in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu,
p.p. 104, 1001 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi
katerih je vložena. Predmet pritožbe ne
morejo biti merila za izbiro in razporeditev
kandidatov. O pritožbi zoper sklep o izbiri
in razporeditvi na pripravniško mesto odloči
minister, pristojen za šolstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in
razporejenih kandidatov z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
2. G. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni, s sklepom Ministrstva za
šolstvo in šport.
2. H. Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis je
kandidatom na voljo na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno
v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov
v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Masarykova 16, Ljubljana. Kontaktna oseba je Meta Brank, tel. 01/400-54-62.
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni
za moške in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 430-17/2008/4

Št.
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Javni razpis
Implementacija bolonjskega procesa
– sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju
študijskih programov visokega šolstva
v letih 2008 in 2009
Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 3.
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva«.
1. Pravna podlaga
Zakon o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Proračun Republike Slovenije za leto
2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07),
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2008 in 2009 (Uradni list
RS, št. 114/07), Pravilnik o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06 in 50/07), Zakon
o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06
– uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip
in 15/08 Odl. US: U-I-370/06-20), Uredba
(ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem
socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1784/1999 (UL L 210, 31. 7. 2007;
v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1081/2006),
Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL
L 210, 31. 7. 2007; v nadaljevanju Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba Komisije
(ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006 (v nadaljevanju: Uredba (ES)
št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(št. CCI 2007 SI 051 PO 001 z dne 21. 11.
2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike
v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07) in
Sklep Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
v vlogi organa upravljanja, št. 303-25/2008/6
z dne 25. 4. 2008.
2. Naročnik in izvajalec javnega razpisa
Naročnik in izvajalec javnega razpisa je
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za znanost in visoko šolstvo, Sektor za visoko šolstvo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
Ministrstvo nastopa na področju kohezijske
politike pri predmetnem javnem razpisu
v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja
finančna sredstva za izvedbo razpisa.
Ministrstvo je hkrati tudi izvajalec razpisa.
3. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
in nameni)
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu
z načeli bolonjskega procesa, ki bodo sprejeti na senatu univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda in nadalje akreditirani na Svetu RS za visoko šolstvo.
Sofinancirana bo oblikovanje študijskih
programov in podporne dejavnosti izvedbe
projekta, kot so organizacija in koordinacija
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projekta, administrativna podpora projekta,
informacijska podpora projekta in aktivnosti za izvedbo projekta, kot so organizacija strokovnih skupin in izvedba delavnic,
posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj
oziroma seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz izobraževanja (domači in tuji) in gospodarstva (vsaj domači)
ter bodo povezane z izdelavo študijskih
programov, izobraževanje in usposabljanje
zaposlenih v visokem šolstvu, ki bodo odgovorni za izdelavo in izvedbo študijskih
programov.
Namen javnega razpisa je pospešiti razvoj kakovostnega, konkurenčnega in odzivnega visokega šolstva, ki bo v večji meri
prispevalo k razvoju in uspešnosti gospodarstva, in sicer z:
– odprtostjo in odzivnostjo visokega šolstva;
– kakovostno in mednarodno primerljivostjo visokega šolstva in spodbujanjem internacionalizacije visokega šolstva;
– izboljšanjem povezovanja med visokim
šolstvom, znanostjo in gospodarstvom;
– fleksibilnostjo visokega šolstva, zlasti
uveljavljanjem koncepta vseživljenjskega
učenja;
– razvijanjem študijskih programov in novih oblik poučevanja ter učenja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Za sofinanciranje lahko kandidirajo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so
akreditirani pri Svetu RS za visoko šolstvo
in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelji se na ta javni razpis ne morejo prijaviti z aktivnostmi, za izvajanje katerih so že prejeli sredstva oziroma prejemajo
sredstva iz drugih javnih razpisov ali drugega vira financiranja iz državnega proračuna,
proračuna lokalnih skupnosti ali EU;
– vsebina vloge se mora ujemati s predmetom in namenom razpisa;
– načrt financiranja projekta ne sme presegati 50.000,00 EUR.
5. Vsebina in priprava vloge
Prijavitelj lahko odda več vlog, vendar za
različne projekte. Vloga se šteje za popolno,
če vsebuje:
– izpolnjene obrazce:
– obrazec 1 OP RCV_VS-08: Prijavni
obrazec,
– obrazec 2 OP RCV_VS-08: Načrt
financiranja projekta,
– obrazec 3 OP RCV_VS-08: Seznam
dokumentov vloge z izjavo;
– naslednje obvezne priloge:
– kriteriji, na podlagi katerih je prijavitelj izdelal načrt financiranja projekta,
– pisne izjave partnerjev o sodelovanju pri projektu (če partnerji obstajajo),
– izjava prijavitelja, da bo vodil stroške projekta v svojih evidencah na ločenem
stroškovnem mestu
in
– izjava prijavitelja, da se strinja z vsemi pogoji navedenimi v osnutku pogodbe
OP RCV_VS-08- ...
6. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja
Upravičeni so stroški, povezani z izvedbo projekta, ki so nastali in bili plačani po
1. 1. 2008 in pred oddajo posameznega
zahtevka za izplačilo, vendar najkasneje do
31. 3. 2009.
Intenzivnost sofinanciranja projekta je
100%.
6.1 Upravičeni stroški
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Upravičeni stroški so:
– plače in drugi izdatki zaposlenim,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški izdelave študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil,
– študentsko delo,
– stroški informiranja in obveščanja,
– stroški izobraževanja in usposabljanja.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni
upravičen strošek.
Navedeni stroški so upravičeni le pod
pogoji, da:
– so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo,
– so nastali v okviru obdobja upravičenosti,
– niso in ne bodo financirani z drugimi
viri sredstev iz državnega proračuna, sredstev lokalnih skupnosti ali EU.
V primeru ugotovitve že pridobljenega
financiranja iz drugih javnih virov za isti
projekt se vloga za takšen projekt zavrže.
V primeru naknadne ugotovitve dvojnega financiranja raziskovalno-razvojnega projekta
iz različnih javnih virov preneha obveznost
ministrstva po sklenjeni pogodbi za takšen
projekt, zahteva pa se tudi vrnitev vseh izplačanih sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, ki tečejo od dneva nakazila do
dneva vračila.
6.2 Ustrezna dokazila o nastanku in plačilu stroška za posamezno vrsto stroška
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim:
– vsi stroški dela (I. bruto plača, pripadajoči davki in prispevki),
– povračila stroškov, povezanih z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in
z dela ipd.),
– nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo.
Dokazilo o nastanku stroška:
– sklep odgovorne osebe o razporeditvi
na projekt;
– pogodba o zaposlitvi;
– druge pogodbe iz delovnega razmerja
(npr. avtorske);
– dokumentacija v postopku javnega natečaja oziroma postopka po ZDR, če gre za
novo zaposlitev;
– plačilni list;
– Poročilo o opravljenem delu – časovnica (priloga k pogodbi 6), ki mora obvezno
vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek zaposlenega, ki je
delo opravil,
– specifikacijo delovnih ur po dnevih
(datum, število delovnih ur). V poročilu morajo biti specificirane vse delovne ure (redno
delo in nadure),
– natančen opis dela, ki je bilo opravljeno. Kjer gre za delovne ure, ki niso bile
opravljene na projektu, se lahko navede
samo »drugo delo«.
Obrazec morata podpisati zaposleni, ki
je delo opravil in odgovorna oseba, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov (ni nujno oseba, odgovorna
za izvedbo projekta). Obrazec se izpolnjuje
z mesečnimi podatki.
– obračunski list honorarja (oziroma pogodbenega dela), s poročilom o opravljenem delu, z navedbo obdobja – časovnica.
Iz pogodbe morajo biti jasno razvidni podatki o namenu sklenitve pogodbe in pričakovanem rezultatu opravljenega dela, začetni
in končni datum naloge;
– dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis
o izvršenem plačilu iz sistema ali podobno).
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Če je datumov nakazila več, se dokazujejo
vsi datumi;
– ostalo (odločba/sklep o letnem dopustu ipd.).
Plačuje se lahko samo dejansko delo na
projektu, ki ni financirano iz drugih virov.
2. Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Specifikacija dokazil za izkazovanje
stroška:
– dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo,
– pogodba in obračunski list pogodbenega dela, ki je podlaga za sestavo temeljnice za knjiženje, in kopija pogodbe, na
kateri mora biti pripisana izjava odgovorne
osebe (skrbnika pogodbe), da je bilo delo
opravljeno, s poročilom o opravljenem delu,
z navedbo obdobja – časovnica.
Iz pogodbe morajo biti obvezno razvidni
podatki o: izvajalcu naloge, namenu sklenitve pogodbe in pričakovanem rezultatu
opravljenega dela, začetni in končni datum
naloge ter vrednost v EUR.
– račun,
– dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.).
3. Stroški izdelave študij, vrednotenj,
raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil
– stroški storitev zunanjega izvajalca.
Specifikacija dokazil za izkazovanje
stroška
– dokumentacija v postopku izbire izvajalca,
– pogodba ali naročilnica,
– račun,
– poročilo oziroma izdelki (študija, vrednotenje, raziskava ipd.),
– dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.).
4. Študentsko delo:
– ura študentskega dela.
Specifikacija dokazil za izkazovanje
stroška:
– študentska napotnica,
– poročilo o opravljenem delu – časovnica,
– račun,
– dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.).
5. Stroški informiranja in obveščanja
– stroški oblikovanja, stroški priprave na
tisk, stroški tiska in dostave ipd.,
– stroški oglasov, objav, naznanil, priprave, oblikovanja, produkcije, predvajanja,
oddaj oziroma zakupa medijskega prostora
ipd.,
– stroški izvedbe novinarskih konferenc.
Specifikacija dokazil za izkazovanje
stroška:
– dokumentacija v postopku oddaje javnega naročila ali drugem izbirnem postopku, če je zahtevan,
– pogodba ali naročilnica,
– račun,
– dobavnica,
– natisnjen oglas, objava, naznanilo,
posneta oddaja, druge tiskovine,
– vabilo na novinarsko konferenco in
seznam udeležencev,
– dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ipd.).
6. Stroški izobraževanja in usposabljanja:
– potni stroški (povračilo stroškov in
dnevnice),
– stroški pogostitev,
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– stroški izvajalca izobraževanja, usposabljanja, konference oziroma drugega dogodka.
Specifikacija dokazil za izkazovanje stroška:
– potni nalog,
– dokazilo za uveljavljanje potnih stroškov (vozovnice, potrdila o prevozih, računi
za plačilo cestnine, računi za plačilo parkirnine, letalskih/drugih prevozov za izobraževanje »boarding pass« ipd.),
– potrdilo o udeležbi oziroma poročilo
o seminarju/službeni poti,
– dokazilo o plačilu (npr. odredbe in izpis o izvršenem plačilu iz sistema ali podobno),
– dokumentacija v postopku izbire izvajalca,
– pogodba ali naročilnica,
– račun,
– poročilo o izvedbi izobraževanja.
Če je datumov nakazila več, se dokazujejo vsi datumi.
V primeru, da se znotraj projekta ustvarjajo prihodki (prejete kotizacije ipd.), se znesek prihodkov odšteje od pogodbenega zneska sofinanciranja.
Kriteriji, na podlagi katerih bo prijavitelj
uveljavljal stroške projekta morajo biti določeni ob začetku izvajanja projekta in pred
podpisom pogodbe ter so obvezna priloga
prijavnega obrazca (npr. cenik za pogodbeno delo ipd.).
7. Merila za izbor projektov
Postopek za izbiro prejemnikov sredstev
bo vodila komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, imenovana s strani ministrice
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v
nadaljevanju: komisija). V postopku izbora
med prijavljenimi projekti se bodo upoštevala merila za ocenjevanje projektov.
7.1 Merila za ocenjevanje projektov
Projektu se lahko dodeli skupaj največ
100 točk, in sicer po naslednjih merilih s pripadajočimi točkami:
Zap.
št.

Merilo

Število
možnih točk

1.

Projekt vsebuje študijske programe za več stopenj

največ 15

2.

Projekt spodbuja koncept vseživljenjskega učenja in mobilnost
študentov (vsebuje modularno sestavo programov, prehode med
študijskimi programi in merila za priznavanje znanja in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v program)

največ 15

3.

Projekt vsebuje študijske programe, ki nadomeščajo stare,
nebolonjske študijske programe

največ 15

4.

Projekt vključuje sodelovanje z ustreznimi partnerji s področja
visokega šolstva (domači in tuji) ter gospodarstva (vsaj domači).
Ustrezni pomeni s študijskega področja visokošolskega zavoda

največ 10

5.

Projekt vključuje opredelitev splošnih in predmetnospecifičnih
kompetenc, ki se jih bo pridobilo s programom, ob upoštevanju
mednarodne primerljivosti programov

največ 10

6.

Projekt vsebuje ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti
in trajnostnega razvoja

največ 10

7.

Projekt vključuje organizacijo strokovnih skupin in izvedbo
delavnic, posvetov, študijskih obiskov, izobraževanj oziroma
seminarjev, kjer bo predvideno sodelovanje partnerjev iz
izobraževanja in gospodarstva in bodo povezane z izdelavo
študijskih programov

največ 10

8.

Projekt vključuje študijske programe s prednostnih študijskih
področij (ISCED 97)

največ 10

9.

Dinamika financiranja predvideva predložitev zahtevka za plačilo
ministrstvu do 15. 9. 2008

največ 5
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Sredstva bodo dodeljena prijaviteljem,
katerih vloge bodo dosegle najmanj 40 točk.
V primeru, da bo prag 40 točk in več dosegalo več vlog, kot je razpoložljivih sredstev,
bodo prednost pri izbiri imele vloge, glede
na število doseženih točk, po padajočem
vrstnem redu, do porabe sredstev.
Med enako ocenjenimi vlogami, ki presegajo prag, imajo prednost vloge z višjo
oceno pri merilu pod zaporedno točko 8,
nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 1, nato vloge z višjo oceno
pri merilu pod zaporedno točko 2, nato vloge
z višjo oceno pri merilu pod zaporedno točko 3, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod
zaporedno točko 4, nato vloge z višjo oceno
pri merilu pod zaporedno točko 5, nato vloge z višjo oceno pri merilu pod zaporedno
točko 6, nato vloge z višjo oceno pri merilu
pod zaporedno točko 7 in nato vloge z višjo
oceno pri merilu pod zaporedno točko 9.
Izbrana bo vloga, ki ima več višjih ocen pri
merilih z več točkami.
8. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za
obdobje 2007–2013, 3. razvojne prioritete:
Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega
šolstva.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih
2008 in 2009 za sofinanciranje aktivnosti
razvijanja študijskih programov visokega
šolstva, je 1.131.764,00 EUR, in sicer:
– 962.000,00 EUR – namenska sredstva
EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 169.764,00 EUR – slovenska udeležba (15%).
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje
aktivnosti, povezanih z razvijanjem študijskih programov visokega šolstva v skladu
z bolonjskimi cilji:
– v letu 2008 je 131.764,00 EUR, in sicer:
– 112.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 19.764,00 EUR – slovenska udeležba (15%).
– v letu 2009 je 1.000.000,00 EUR, in
sicer:
– 850.000,00 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (85%);
– 150.000,00 EUR – slovenska udeležba (15%).
Sredstva bremenijo proračunski postavki
ministrstva:
– 6941 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-EU;
– 6985 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva – ESS-07-13-slovenska udeležba.
Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%, delež slovenskega prispevka pa 15%.
Sredstva, odobrena za izvajanje projekta
v posameznem proračunskem letu, morajo
biti porabljena do konca istega proračunskega leta.
9. Rok za dokončanje projekta
Rok za dokončanje projekta je 31. 3.
2009, in sicer:
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– rok za dokončanje aktivnosti projekta
v zvezi z razvijanjem študijskih programov
1. stopnje je 30. 11. 2008;
– rok za dokončanje aktivnosti projekta
v zvezi z razvijanjem študijskih programov
2. in 3. stopnje je 31. 3. 2009.
10. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja: načela enakosti spolov ter
enakih možnosti, nediskriminacije ter trajnostnega razvoja, s poudarkom na okoljski
dimenziji, predstavljajo izhodišča operativnega programa razvoja človeških virov, kar
poleg strateških usmeritev RS opredeljujejo
kohezijske uredbe, in sicer: 16. in 17. člen
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 in 6. člen
Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006. Stopnja
prispevka projekta k zagotavljanju enakih
možnosti in varovanju okolja bo predmet
ocenjevanja komisije.
11. Informiranje in obveščanje javnosti
Prijavitelji in vsi ostali sodelujoči bodo
morali pri svojem delu upoštevati zahteve
glede informiranja in obveščanja javnosti
v skladu z 8. in 9. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1828/2006. Navodila glede informiranja in obveščanja so podrobneje opredeljena v Navodilih za izvajanje pogodbe
o izvedbi projekta OP RCV_VS-08 (priloga
k pogodbi 2) in so povzeta po Navodilih za
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na
področju kohezijske politike nastopa v vlogi
organa upravljanja.
Sprejem financiranja pomeni sprejem
dejstva, da bo upravičeni prijavitelj vključen
v seznam upravičenih prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo upravičenih prijaviteljev, ime
operacije in znesek javnih virov financiranja
operacije.
12. Hranjenje dokumentacije
Prijavitelji morajo za potrebe bodočih
kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta v skladu z veljavno
zakonodajo oziroma še najmanj deset let po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe
bodočih preverjanj.
Obenem morajo prijavitelji zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in
drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po
izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o izvedbi projekta.
13. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006:
prijavitelj mora jamčiti, da v roku 5 let po
zaključku projekta ne bo prišlo do bistvenih
sprememb na projektu v skladu s 57. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno
zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe
Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog
so informacije javnega značaja, razen tistih,
ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko
nanaša na posamezen podatek ali na del
vloge, ne more pa se nanašati na celotno
vlogo. Člani komisije, ki bodo sodelovali pri
odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali
predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
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15. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto
prenosa pošiljke 26. 5. 2008 do 12. ure,
v Glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo prijavitelji dostaviti v treh
izvodih, od katerih mora biti en original, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava
na javni razpis OP RCV_VS-08« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo do izteka navedenega
roka.
16. Odpiranje vlog
Zaradi pričakovanega večjega števila
vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo v prostorih ministrstva v roku treh
delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in
ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Pregled prispelih vlog in pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od
odpiranja vlog. Prijavitelji bodo lahko vlogo
dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva za
dopolnitev vloge. Vloga, ki je prijavitelj ne bo
dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev
vloge, se bo s sklepom zavrgla.
17. Obveščanje o izboru
O izboru in dodelitvi sredstev odloči
s sklepom ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Prijavitelji bodo o izbiri
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni
tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema sklepa o izboru
vloži pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo
biti postavljena merila za ocenjevanje vloge.
Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z izbranimi prijavitelji.
Hkrati s sklepom o izboru bo ministrstvo
izbrane prijavitelje in prejemnike sredstev
pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v 8 dneh od prejema poziva nanj ne
odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za
pridobitev sredstev.
18. Razpisna dokumentacija: prijavni
obrazec in razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani dobijo z dnem objave razpisa
v Uradnem listu RS tudi na spletni strani ministrstva www.mvzt.gov.si pod rubriko
Javni razpisi.
19. Dodatne informacije in obveščanje
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani do konca razpisa
dobijo tudi na elektronskih naslovih marija.bergant@gov.si in zdenka.bokal@gov.si
oziroma pri Mariji Bergant in Zdenki Bokal
na tel. 01/478-46-00 vsak delovni dan med
9. in 11. uro.
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-4223/08
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list
RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03,
78/03, 84/04, 86/06, 90/06 in 64/07, v nadaljevanju Pravila) objavlja Zavod za zdra-

vstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj otrok in šolarjev za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in
šolarjev v organizirani in strokovno vodeni
zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat
hospitalizirani ali pogosteje bolni, katerim
bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje
na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: Zavod je v letu
2008 za sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev namenil sredstva v višini 1.967.940 €, kot je navedeno v Sklepu
Upravnega odbora o planu zdravstvenega
letovanja otrok in šolarjev za leto 2008 in izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev
za leto 2008 z dne 24. 4. 2008.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti
porabljena do 31. 12. 2008.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do 16. 5.
2008.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev
vlog do 12. ure, oddana v vložišču Zavoda,
soba št. 51, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka za predložitev
vlog oddana na pošti kot priporočena poštna
pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, pritličje,
vložišče, soba št. 51.
Na vsaki ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– zdravstveno letovanje otrok in šolarjev«;
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
javno.
Javno odpiranje vlog bo v sredo, 21. 5.
2008 ob 9. uri, na pristojni Območni enoti
Zavoda.
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Prisotni predstavniki vlagateljev morajo
pred začetkom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju vlog,
podpisana in žigosana s strani odgovorne
osebe vlagatelja.
Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod si pridržuje pravico,
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila
od predstavnika vlagatelja.
Če predstavnik vlagatelja na naroku za
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila
za zastopanje, komisija za odpiranje vlog
le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog,
pač pa ga pošlje na sedež vlagatelja.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva
na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
pristojni Območni enoti Zavoda ali na sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana,
v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni
dan Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno
pojasnilo najkasneje do 12. 5. 2008.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:
– pristojne Območne enote Zavoda,
s pripisom »Pojasnila – Javni razpis zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis
zdravstveno letovanje otrok in šolarjev« ali
– na
elektronski
naslov:
darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila
– Javni razpis zdravstveno letovanje otrok
in šolarjev«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-4224/08
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
35/03, 78/03, 84/04, 86/06, 90/06 in 64/07,
v nadaljevanju Pravila) objavlja Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,

– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim
artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, katerim bo Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno rehabilitacijo.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med
vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje
na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji, ki izpolnjujejo
pogoje, izbral prejemnike sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa: Zavod je v letu
2008 za sofinanciranje programa skupinske
obnovitvene rehabilitacije namenil sredstva
v višini 3.079.134 €, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2008 in
izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije
za leto 2008 z dne 24. 4. 2008.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti
porabljena do 31. 12. 2008.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do 16. 5.
2008.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev
vlog do 12. ure, oddana v vložišču Zavoda,
soba št. 51, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti kot priporočena
poštna pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena v zaprti ovojnici na naslov: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, pritličje,
vložišče, soba št. 51.
Na ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu, vidno označeno: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu: naziv in naslov
pošiljatelja.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge bodo izločene in po končanem postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
javno.
Javno odpiranje vlog bo v sredo 21. 5.
2008 ob 9. uri, na sedežu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
cesta 24, 1507 Ljubljana, sejna soba št.
231, II. nadstropje.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo
pred začetkom javnega odpiranja vlog komisiji za odpiranje vlog izročiti pisna pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju vlog,
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podpisana in žigosana s strani odgovorne
osebe vlagatelja.
Pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju vlog je lahko izvirnik, overjena ali neoverjena kopija. Zavod si pridržuje pravico,
da od predstavnika vlagatelja, ki ni predložil
pooblastila v izvirniku ali overjene kopije, če
obstaja dvom o pooblastitvenem razmerju
med predstavnikom in vlagateljem, zahteva
izvirnik oziroma overjeno kopijo pooblastila
od predstavnika vlagatelja.
Če predstavnik vlagatelja na naroku za
odpiranju vlog, na izrecno zahtevo komisije
za odpiranje vlog, ne predloži pooblastila
za zastopanje, komisija za odpiranje vlog
le-temu ne izroči zapisnika o odpiranju vlog,
pač pa ga pošlje na sedež vlagatelja.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka roka za predložitev vlog dosegljiva
na spletni strani http://www/zzzs.si ali pa jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na
sedežu Zavoda, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana, v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak
delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo ali s pripravo vloge za dodelitev sredstev, lahko potencialni vlagatelj
pošlje Zavodu pisni zahtevek za dodatno
pojasnilo najkasneje do 12. 5. 2008.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek za
dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana,
s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–skupinska
obnovitvena rehabilitacija«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 330-0007/2008
Ob-4157/08
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvajanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
50/07) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 93/07)
in Odloka o proračunu Občine Tišina za
leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) objavlja
Občina Tišina
javni razpis
za pridobitev sredstev iz sprejetega
programa ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
v letu 2008
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev (državne pomoči in druge pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Tišina,
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju
državnih pomoči.
2. člen
(višina sredstev)
Za ukrepe v kmetijstvu so v proračunu
Občine Tišina za leto 2008 (410217 Kom-
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pletne subvencije v kmetijstvu in 401103
Podpora društvom in zvezam) predvidena
skupna sredstva v višini 9.737,50 EUR.
Okvirna višina sredstev po ukrepih:
– Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
v okvirni višini 5.400,00 EUR;
– Pomoč za zaokrožitev zemljišč v okvirni višini 2.337,50 EUR;
– Delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva v okvirni višini 2.000,00
EUR.
Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva po posameznem ukrepu ne
bodo uporabljena, se lahko prerazporedijo
na ostale ukrepe.
3. člen
(ukrepi kmetijskih spodbud)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tišina
se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. Pomoč pri plačilu zavarovalnih premij.
2. Pomoč za zaokrožitev zemljišč (arondacije).
3. Delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva, podeželja in gozdarstva.
Za prvi in drugi razpisani ukrep velja, da
gre za državne pomoči. Tretji ukrep ni državna pomoč. Upravičenci lahko uveljavljajo
pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od
odobritve sredstev s strani Občine Tišina in
do 1. 12. 2008. Dokazila, plačani računi za
izvedene aktivnosti morajo biti z datumom
iz tega obdobja.
4. člen
(osnovni pogoji)
1. Kmetijska gospodarstva, pravne in
fizične osebe morajo ustrezati pogojem
SME podjetjem, ki so opredeljena v Prilogi
I Uredbe št. 70/2001, morajo se ukvarjati
s kmetijsko dejavnostjo, morajo imeti stalno
bivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina.
2. Registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze morajo delovati na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
na območju Občine Tišina.
5. člen
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
Okvirna višina sredstev: 5.400,00 EUR.
Višina regresiranja:
– višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov
pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje
izgub, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša
10% obračunane zavarovalne premije. Sofinancirajo se zavarovalne premije, ki so bile
sklenjene od 1. 1. do 31. 8. 2008.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo
s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Tišina, so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
imajo v lasti oziroma zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Tišina;
– v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki
imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih
poslov v dotični zavarovalni vrsti.
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Upravičeni stroški:
– sofinanciranje zavarovalne premije za
zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih
povzročijo neugodne vremenske izgube.
Pogoji za pridobitev:
– sklenjena zavarovalna polica,
– zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi
predhodne sklenjene pogodbe o poslovnem
sodelovanju z občino,
– upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
6. člen
(pomoč za zaokrožitev zemljišč)
Okvirna višina sredstev: 2.337,50 EUR.
Višina regresiranja: do 100% upravičenih
stroškov pravnih in upravnih postopkov pri
medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč.
Upravičenci:
– kmetijska gospodarstva, ki izvajajo
medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč
med kmetijskimi gospodarstvi v Občini Tišina, imajo stalno bivališče oziroma sedež
v Občini Tišina, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma
v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na
območju Občine Tišina.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov
pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Pogoji za pridobitev:
– dokazilo o upravičenosti arondacije,
– dokazilo o izvedbi arondacije,
– dokazilo o plačilu stroškov.
7. člen
(delovanje društev in njihovih združenj,
ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva,
podeželja in gozdarstva)
Okvirna višina sredstev: 2.000,00 EUR.
Višina regresiranja: do 100% upravičenih
stroškov.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja, ki se ukvarjajo z razvojem kmetijstva in podeželja in so
registrirana za delovanje na območju Občine Tišina ali delujejo na območju Občine
Tišina.
Upravičeni stroški:
– stroških za delovanje pisarne,
– materialni stroški.
Pogoji za pridobitev:
– dokazila o stroških delovanja pisarne,
– dokazila o materialnih stroških.
8. člen
(roki in način prijave)
Rok za oddajo vlog je 1. 12. 2008.
Vloge, ki so na voljo na sedežu uprave
Občine Tišina se lahko vložijo neposredno
v sprejemni pisarni Občine Tišina ali se pošlje na naslov Občina Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
9. člen
(obravnava vloge)
Zbrane vloge bo obravnavala strokovna
komisija, ki jo predlaga župan.
Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog. Komisija oceni vloge in pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na
podlagi predloga komisije izda direktorica
občinske uprave sklepe o izboru prejemni-

kov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo
odločitev.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se zavržejo.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku
15 dni od vročitve. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na Občino Tišina.
10. člen
(nenamenska poraba sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da
je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil
nenamensko, mora občini vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina, ali na tel. 02/539-17-15, kontaktna oseba Drago Jureš.
Občina Tišina
Št. 322-2/2008 0403
Ob-4217/08
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06
– ZJPT, 14/07 – ZSPDPO), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.
02/04), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 119/07)
objavlja Občina Krško, CKŽ 14, Krško,
javni razpis
za sofinanciranje stroškov najema
prireditvenega šotora v Občini Krško za
leto 2008
I. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje stroškov
najema prireditvenega šotora za izvedene
razne prireditve oziroma dogodke, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu
obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva v Občini Krško v letu 2008.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Krško,
– so registrirana in poslujejo v skladu
z Zakonom o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo aktivnosti,
– so organizatorji prireditve oziroma dogodka, ki je predmet prijave na ta razpis.
2. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji vlog, ki so za isti
namen že pridobili sredstva iz drugih virov
občinskega proračuna oziroma regionalnih,
državnih ali mednarodnih virov.
3. Isti prijavitelj se lahko v sklopu tega
razpisa prijavi samo enkrat za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora na eni
prireditvi oziroma dogodku, ki je bil izveden
v letu 2008.
4. Upravičeni stroški v sklopu tega razpisa so: stroški najema šotora, montaže in
demontaže šotora, prevozni stroški šotora.
5. Neupravičeni stroški v sklopu tega
razpisa so: dodatna oprema (talne obloge,
zavese, itd), notranja oprema šotora (stoli,
mize, prireditveni oder, kuhinja, WC), ele-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ktrika, razsvetljava, ogrevanje, gostinske
storitve.
6. V sklopu tega razpisa bodo sofinancirani stroški prireditvenega šotora v višini do
70% upravičenih stroškov na osnovi dokazil
o izvedbi.
IV. Višina razpoložljivih sredstev: okvirna višina sredstev namenjenih za sofinanciranje stroškov prireditvenega šotora
je 8.000,00 EUR na proračunski postavki
5521 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in
meril, ki so sestavni del tega razpisa. Razpis
je odprt do porabe sredstev.
V. Rok za črpanje sredstev: rok za črpanje odobrenih sredstev je 15. 11. 2008
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
VI. Vsebina vloge
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazec.
2. Kopija odločbe o vpisu društva v register društev z vsemi naknadnimi spremembami.
3. Kopija temeljnega akta društva, iz katerega je razvidna dejavnost društva (statut
oziroma pravila o delu).
4. Pregledno vsebinsko in finančno poročilo za izvedeno prireditev oziroma dogodek, ki vsebuje:
– podroben vsebinski opis prireditve oziroma dogodka, način izvedbe, datum izvedbe, število udeležencev, fotografije iz katerih
je razviden postavljen šotor na prireditvi oziroma dogodku,
– vrednost celotne prireditve oziroma
dogodka in stroškovno razdelana konstrukcija (odhodki), iz katere so razvidni stroški
prireditvenega šotora ter način zagotovitve
pokrivanja stroškov prireditve oziroma dogodka (prihodki).
5. Finančna dokazila o izvedbi (kopije
računa, potrdila o plačilu itd.).
6. Izjava vlagatelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa.
7. Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
Vloga je popolna, če vlagatelj do mesečnih rokov za oddajo vlog v javnem razpisu
predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
VII. Rok za prijavo in način prijave
Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu, ki bodo prispele na
Občino Krško do 10. dne v mesecu (od maja
do septembra), bodo v roku 5 delovnih dni
obravnavane še isti mesec. Zadnji rok za
oddajo vlog v letu 2008 je 3. 10. 2008. Razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu
RS do porabe sredstev.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah na naslov: Občina Krško, Oddelek
za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270
Krško, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: »Ne odpiraj - javni
razpis za šotor 2008«.
VIII. Odpiranje in obravnava vlog:
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter
pripravila predlog prejemnikov sredstev
strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje
župan.
2. Vloge, ki bodo prispele do 10 dne
v mesecu (od maja do septembra) oziroma
do 3. 10. 2008, bo v roku 5 delovnih dni po
razpisnem roku za tekoči mesec odpirala

strokovna komisija na Občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
v roku osmih dni od odpiranja vlog pozvala,
da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema
obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnili, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene,
vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne
ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne
vloge bo strokovna komisija ocenjevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del
tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov
sredstev, ki ga pripravi strokovna komisija,
župan s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih
sredstev.
7. Občina Krško bo s prejemniki sklenila
pogodbo, v kateri so opredeljene medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva
nakazana 30 dan od prejema podpisane
pogodbe in pisnega zahtevka za izplačilo
na Občini Krško.
IX. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča
o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev župan Občine Krško s sklepom v roku 30 dni
po izteku razpisnega roka v posameznem
mesecu. Istočasno bodo prejemniki pozvani
tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku
osmih dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe se šteje, da je umaknil vlogo
za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa in mu
razpisana sredstva neupravičeno niso bila
dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni
od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno
opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino
Krško. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
X. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS, dosegljiva na spletni stani Občine Krško
www.krsko.si ali pa jo zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za
gospodarske dejavnosti Občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Irena Mesinger, tel. 07/498-12-92,
e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času
uradnih ur.
Občina Krško
Ob-4222/08
Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je na
spletni strani občine: http://www.ilirska-bistrica.si. objavljen javni razpis za zbiranje
predlogov za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov v Občini Ilirska Bistrica
v letu 2008.
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

Št.

42 / 30. 4. 2008 /

Stran

1645

oseba: Zdenka Tomažič ali po elektronski
pošti: zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si
Občina Ilirska Bistrica
Št. 610-0006/2008
Ob-4249/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98), Odloka
o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007
in 2008 (Uradni list RS, št. 56/07 in spremembe), Pravilnika o postopkih in merilih
za vrednotenje javnih kulturnih programov
in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 22/06) in drugega odstavka 126. člena
Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS,
št. 12/07) Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Šentrupert
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert,
tel. 07/343-46-00.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
A) Javni kulturni programi;
B) Javne kulturne prireditve;
C) Založništvo;
D) Izobraževanje;
E) Varstvo kulturne dediščine;
F) Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ter nakup opreme in osnovnih
sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.
3. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– za področja A, B, C, D, F: društva,
zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci
lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni
projekti v javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost
iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter
lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na
področju kulture in objektov, ki se pretežno
uporabljajo za kulturne dejavnosti;
– za področje E: lastniki ali upravljalci
kulturnih spomenikov z ustreznim uradnim
dokazilom.
4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih
zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen
javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko
sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca,
ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so
kulturni projekti v javnem interesu Občine
Šentrupert),
– delujejo na področju kulture najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
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za izvedbo javnega kulturnega programa ali
kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče
v Občini Šentrupert,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje
iz javnih sredstev.
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in
kriteriji: vrednotenje kulturnih izvajalcev glede na posamezno vrsto kulturne dejavnosti,
glede na kakovost izvedbe programa, glede
na število sekcij, število aktivnih članov in
glede na število nastopov na javnih prireditvah.
Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev
bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: raven prireditve, število nastopajočih,
delež zagotovljenih lastnih sredstev, število
obiskovalcev, tradicionalnost, pomen prireditve za širši kulturni prostor, vzpostavitev
vzvodov za partnerstvo. Sofinancirajo se
materialni stroški izvedbe prireditve, za pripravo in uporabo prostora, za tehnično izvedbo, obveščanje in organizacijo prireditve
ter za nastopajoče.
Na področju založništva bodo upoštevani naslednji elementi točkovanja: vsebinska
tematika, število izvodov, obseg edicije, delež zagotovljenih lastnih sredstev, izvirnost
avtorskega dela, umetniška in kakovostna
vrednost. Sofinancirajo se materialni stroški izdaje projekta (avtorska knjiga, kronika,
pesniška zbirka, CD, likovni, fotografski in
drugi umetniški izdelki ...), in sicer: stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na
tisk, stroški tiska.
Pri izobraževanju se bodo sofinancirali
stroški kotizacije za izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev, maks. do višine 80%.
Za ocenjevanje projektov s področja varstva kulturne dediščine bodo upoštevana
sledeča merila: ovrednotenje kulturnega
spomenika, stopnja ogroženosti spomenika zaradi človeških ali drugih zunanjih vplivov, izdelana izvedbena dokumentacija,
pomembnost projekta za vlogo v javnem
dogajanju in za popularizacijo spomenika,
zagotovljena lastna finančna sredstva, projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih
virov.
Sofinancirajo se izredni stroški, ki presegajo gospodarsko korist in običajne stroške
vzdrževanja: stroški konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih, stroški gradbeno-obrtniških posegov,
kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, stroški sanacije
sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški
sanacije stopnišč, stroški sanacije strešnih
konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije
stavbnega pohištva – okna, vrata, stroški
sanacije stavbno-kleparskih del, stroški sanacije tlakov). DDV se šteje kot upravičen
strošek, lastno delo oziroma lastni material
brez računov niso upravičeni stroški.
V okviru podprograma investicije in investicijsko vzdrževanje bodo upoštevane investicije in investicijsko vzdrževanje objektov,
ki so označeni kot javna infrastruktura na
področju kulture ter v objekte, ki se pretežno
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uporabljajo za kulturne dejavnosti ožjim delom občine in neprofitnim organizacijam in
ustanovam. Kot upravičeni stroški se bodo
upoštevali: stroški gradbeno-obrtniških posegov v objekt in stroški sanacije ter investicijsko vzdrževalna dela. DDV se šteje
kot upravičen strošek, lastno delo oziroma
lastni material brez računov niso upravičeni
stroški.
Nakup opreme in osnovnih sredstev se
sofinancira izvajalcem, ki redno vsakoletno
in trajno izvajajo javne kulturne programe
in prireditve v Občini Šentrupert ter na njih
s svojo dejavnostjo aktivno sodelujejo.
6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za
leto 2008 za sofinanciranje posameznih
vsebin javnega razpisa:
– Javni kulturni programi, v višini
2.400 EUR;
– Javne kulturne prireditve, v višini
11.500 EUR;
– Založništvo, v višini 1.000 EUR;
– Izobraževanje, v višini 500 EUR;
– Varstvo kulturne dediščine:
– obnova zaščitenih kulturnih spomenikov 8.450 EUR,
– vzdrževanje spominskih obeležij
2.100 EUR;
– Investicije, investicijsko vzdrževanje ter
nakup opreme in osnovnih sredstev, v višini
3.500 EUR.
7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008
oziroma do porabe predvidenih sredstev,
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 naslovu naročnika, kontaktna
oseba 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 najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti
kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert,
Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti
z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene
v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR kultura 2008, področje: ____ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo
kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja
s pogoji ter kriteriji razpisa.
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne
bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo
s sklepom zavržene. S strani strokovne
komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega
razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45
dni po zaključku javnega razpisa izdala
prijaviteljem obvestila o predvideni višini
sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih

projektov. V 8 dneh od prejema obvestila
se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu
strokovne komisije. Na podlagi predloga
strokovne komisije bo župan izdal izvajalcem odločbo o izboru oziroma o zavrnitvi
posameznih javnih kulturnih programov in
projektov. Na izdano odločbo ne bo pritožbe, možen bo upravni spor. Z izbranimi
izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljene medsebojne pravice in
obveznosti glede izvedbe programov in
projektov 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 družbene dejavnosti, tel. 07/343-46-07.
Občina Šentrupert
Št. 172-5/2007-6
Ob-4251/08
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju, ZZDej)
(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2) in 49. člena Statuta Občine Trbovlje (UVZ št. 28/07
– UPB) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne ali družinske medicine na
območju Občine Trbovlje
1. Koncedent/naročnik javnega razpisa:
Občina Trbovlje Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
2. Jezik javnega razpisa: vloga mora biti
izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa: izvajanje
največ 2 (dveh) javnih zdravstvenih služb
na področju splošne ali družinske medicine
na območju Občine Trbovlje.
4. Predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
4.1. Zakonsko predpisani pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje zakonsko predpisane pogoje:
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje dejavnosti splošne ali družinske medicine in je usposobljen za samostojno delo,
v skladu z 64. in 66. členom ZZDej;
– da ni v delovnem razmerju oziroma bo
z začetkom opravljanja javne zdravstvene
službe na podlagi podeljene koncesije iz
tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in ustrezne kadre;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice;
– v primeru, da je vlagatelj pravna oseba, mora predložiti sklep o registraciji pri
pristojnem sodišču in kopijo statuta ter akta
o ustanovitvi.
4.2. Izpolnjevanje dodatnih pogojev
– opravljanje dejavnosti na območju Občine Trbovlje;
– enakopravna in enakomerna vključitev
v organizirano dejavnost javne zdravstvene
službe v okviru Zdravstvenega doma Trbovlje;
– opravljanje dejavnosti v prostorih Zdravstvenega doma Trbovlje in prednostno
z razpoložljivo opremo ter kadri javnega
zavoda;
– v primeru, da je vlagatelj zaposlen
v Zdravstvenem domu Trbovlje, mora predložiti pisno mnenje le-tega;
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– izjavo o pripravljenosti opravljanja koncesijske dejavnosti v popoldanskem času
vsaj enkrat tedensko:
V primeru, da je vlagatelj pravna oseba,
veljajo pogoji iz te točke za izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
5. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za nedoločen čas. Koncesijsko
dejavnost se prične opravljati v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku 6 mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe med koncedentom in koncesionarjem, v nasprotnem primeru preneha veljati
odločba o podelitvi koncesije.
6. Kriteriji in merila za ovrednotenje vlog
Naročnik javnega razpisa (koncendent)
bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije:
6.1 Dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
6.2 Število opredeljenih pacientov, 5 točk
na 1000 opredeljenih pacientov;
6.3 Zdravstveno – vzgojno delo v skupnosti v obdobju 2003–2007: maksimalno
število točk 5;
6.4 Vizija dela: največ 6 točk.
7. Navodila, obvezni obrazci k vlogi in
potrebna dokumentacija so razvidni v razpisni dokumentaciji.
8. Postopek in rok za oddajo vlog
8.1 Vloge in razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
spletni strani Občine Trbovlje www.trbovlje.si
in v Oddelku za družbene dejavnosti pri g.
Krevlu, soba št. 44. Ponudnik za podelitev
koncesije lahko zahteva pojasnila in informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
po pošti, elektronski pošti do vključno 7 dni
do poteka roka za oddajo ponudbe, e-pošta obcina.trbovlje@trbovlje.si. Naročnik bo
odgovoril na vprašanja najpozneje v roku 3
(treh) delovnih dni po prejemu vprašanja.
Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljani
na spletni strani občine, v rubriki razpisi,
vprašanja in odgovori.
8.2. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje,
do 4. 6. 2008. Šteje se, da je vloga, oddana po pošti, prispela pravočasno, če je
bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 4. 6. 2008. Vlogo je
potrebno poslati po pošti oziroma osebno
predložiti v zaprti ovojnici, na kateri mora
biti vidna označba »Ne odpiraj – Prijava za
javni razpis za podelitev koncesije splošna
medicina«, na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.
8.3. Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan,
bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in
popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter posredovala predlog
o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po
pridobitvi soglasij, ki jih določa ZZDej, bodo
koncesije podeljene z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge
in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom
pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki
ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil
z upravno odločbo in jo posredoval vsem
vlagateljem.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko javni razpis
za to koncesijo ponovi.

Št.

Posamezne faze postopka bodo izvedene v naslednjih rokih:
– Razpisna dokumentacija – od 30. 4.
2008;
– Objava v Uradnem listu RS – od 30. 4.
2008;
– Odpiranje vlog – 9. 6. 2008 ob 12. uri;
– Obvestilo o izboru – 5 dni po izbiri;
– Sklenitev pogodbe – v roku 15 dni po
dokončnosti upravne odločbe.
Za izvedbo javnega naročila je pooblaščena razpisna komisija, ki jo imenuje župan.
9. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo v ponedeljek, 9. junija 2008 v prostorih Občine
Trbovlje ob 12. uri. Odpiranje vlog ne bo
javno.
10. Kraj in čas, kjer lahko ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: vlagatelji
lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo
in dobijo dodatne informacije na Občini Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, na Oddelku za finance, gospodarstvo in družbene
dejavnosti vsak delavnik od 8. do 13. ure pri
g. Krevlu, soba 44, do vključno 5 dni do poteka roka za oddajo ponudbe. Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo
tudi na spletnih straneh www.trbovlje.si.
11. Izid razpisa: vsi vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v roku 5
dni po izboru.
12. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri eni od razpisanih koncesij enako število točk, se prednost
določi glede na uvrstitev vlagateljev v prednostne kategorije vlagateljev ob upoštevanju naslednjega vrstnega reda:
1. fizična oseba in
2. dodatna strokovna usposobljenost.
Če bo tudi po upoštevanju vseh prednostnih kategorij za posamezno razpisano
koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden žreb.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da
nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev
posamezne koncesije, se lahko javni razpis
za to koncesijo ponovi.
13. Dodatna ugodnost: izbranemu kandidatu Občina Trbovlje nudi možnost začasnega najema stanovanja.
Občina Trbovlje
Št. 430-12/2008-2

Ob-4255/08

Javni razpis
za sofinanciranje programov športa za
leto 2008 (v nadaljevanju razpis)
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Pravna podlaga: razpis se izvede na
podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 37/08) in na podlagi Odloka
o proračunu Občine Sežana za leto 2008
(Uradni list RS, št. 125/07).
3. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov s področja športa
v Občini Sežana za leto 2008.
4. Upravičenci za dodelitev sredstev
Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa v skladu z 2. členom
Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini
Sežana (v nadaljevanju: pravilnik), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj 1 leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini.
5. Iz proračuna Občine Sežana za leto
2008 – postavka 250601 »tekmovalni šport,
mladinske selekcije« in postavka 250701
»Dejavnost društev s področja športa« se
bodo na podlagi 3. člena pravilnika sofinancirali naslednji programi:
a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«,
tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj
redne vadbe ipd.),
b) programi športne rekreacije in športa
invalidov,
c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport
nadarjenih otrok in mladine,
d) programi vrhunskega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi
v občini.
6. Višina sredstev: izbrani programi bodo
sofinancirani na podlagi pogojev, meril in
normativov za vrednotenje programov športa, ki so priloga pravilnika (Uradni list RS,
št. 37/08), upoštevaje okvirna razpoložljiva
proračunska sredstva, ki znašajo za leto
2008 na postavki 250601 – 96.818 EUR in
na postavki 250701 – 23.051 EUR.
7. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in
zaključi 30. dan od dneva objave.
10. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
11. Vsebina vloge oziroma prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva,
na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge,
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
K razpisni dokumentaciji morajo vlagatelji priložiti naslednjo dokumentacijo:
– seznam članov društva / kluba s plačano članarino,
– seznam aktivnih trenerjev / vaditeljev
z navedeno športno izobrazbo,
– seznam registriranih tekmovalcev po
posameznih ekipah / selekcijah,
– seznam vadečih po posameznih skupinah (netekmovalci, rekreativci, planinci,
taborniki),
– poročilo o dejavnosti za preteklo leto
s finančnim poročilom,
– program dela za leto 2008,
– klubi, ki se financirajo iz proračunske
postavke tekmovalni šport – mladinske selekcije morajo k razpisu priložiti poimenski
seznam prijavljenih igralcev/igralk vseh selekcij ožigosan s strani zveze, pod okriljem
katere igrajo.
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Komisija lahko naknadno zahteva še
predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih
obrazcih.
12. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni
strani Občine Sežana http://www.sezana.si
in na spletni strani Zavoda za šport, turizem
in prosti čas http://www.sport-sezana.com
ter na sedežu zavoda, Kosovelova 5, Sežana.
13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Ana Marinac, 05/731-01-18,
ana.marinac@sezana.si, Barbara Jerič,
05/730-14-80, info@sport-sezana.com.
14. Oddaja in dostava vlog
Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v času od 30. aprila 2008 do vključno
30. maja 2008. Prijava mora biti v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
»Ne odpiraj-prijava na javni razpis-sofinanciranje športnih društev 2008«. Na hrbtni
strani mora biti navedba vlagatelja; naziv
in naslov. Šteje se, da je vloga prispela
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Sežana do 12. ure zadnjega
dne (30. maj).
Za prepozno se šteje vloga oziroma prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošto
ali ni bila predložena vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
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15. Obravnava vlog
Oddaja vlog pomeni, da se izvajalci programov športa strinjajo z vsemi pogoji in
kriteriji razpisa.
Komisija bo obravnavala pravočasno prispele in pravilno označene vloge v roku 20
dni po zaključku razpisa.
Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji
pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo
dopolnili v navedenem roku, se s sklepom
zavržejo.
Popolne vloge bodo pregledane s strani
Strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem
in prosti čas Sežana, ki bo na podlagi meril
podal strokovno oceno. Komisija bo v skladu
z njo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov prijaviteljev.
Kolikor bodo na razpis prijavljeni programi
presegali razpisano višino sredstev, bo le-ta
razdeljena v temu ustreznih deležih.
Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih
sredstev.
O izboru in višini sredstev, dodeljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
v 60 dneh po zaključku razpisa. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti.
Občina Sežana bo za izvajanje izbranih
programov nakazovala finančna sredstva
Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana, ki jih bo zagotavljal izvajalcem programov v skladu s pogodbo.
Občina Sežana
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Javne dražbe
Št. 063-014/2004
Ob-4158/08
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Odloka
o izvrševanju proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2008 (Uradni list RS, št.
119/07) in Letnega načrta pridobitve in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
za leto 2008
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, tel.
01/896-27-70, faks 01/896-27-73, e-pošta:
info@smartno-litija.si, matična številka:
1779737, ID št. za DDV: SI99744686.
2. Predmet javne dražbe in izklicna
cena
2.1 Predmet prodaje sta nepremičnini
parc. št. 491/7, njiva v izmeri 699 m2 in parc.
št. 491/9, njiva v izmeri 9 m2, obe vpisani
pri vložku 448, k.o. Štanga. Nepremičnini
pod to točko se prodajata skupaj. Izklicna
cena 35.200,00 €. Nepremičnini sta prosti
vseh bremen.
Navedena cena ne vključuje 20% DDV.
Davek plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine: za nepremičnini navedeni v točki 2.1.: 400,00 €.
4. Udeležba na javni dražbi
4.1 Na javni dražbi lahko sodeluje interesent (domača pravna ali fizična oseba,
državljani EU ali pravne osebe s sedežem
v EU, drugi tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod pogojem, da pridobitev lastninske
pravice na nepremičninah za takšne osebe
omogoča zakonodaja RS), ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako, da najkasneje
do 15. 5. 2008 po pošti oziroma najkasneje
do 14. ure istega dne, osebno na sedež
Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
pisno prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– potrdilo o plačani varščini (kopijo) in
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih staro največ 30 dni (samo pravne
osebe in s.p.),
– originalni izpisek iz sodnega registra
(pravne osebe) oziroma ustrezne evidence
AJPES (s.p.) staro največ 30 dni,
– kopijo osebne izkaznice, oziroma potnega lista (fizične os.),
– davčno št. (fiz. os.) oziroma ID št. za
DDV (pravne os. in s.p.), EMŠO (fiz. os.)
oziroma matično številko (pravne os. in
s.p.), in telefonsko številko,
– originalno dokazilo, da ima interesent
pravico pridobiti nepremičnino v RS (le tuji
državljani oziroma tuje pravne osebe).
4.2 Dražitelji morajo na dan dražbe, neposredno pred njenim pričetkom, predložiti:
– originalno potrdilo o vplačilu varščine
(zgolj na vpogled),

– na vpogled osebni ali kateri drugi identifikacijski dokument (tako fizična oseba, kot
zakonit zastopnik pravne osebe),
– morebitni pooblaščenec pravne osebe
in pooblaščenci fizičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo v izvirniku.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
5. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača
na podračun Občine Šmartno pri Litiji odprt
pri UJP Ljubljana, št.: 01394-0100000193,
z navedbo »varščina za javno dražbo«.
Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po javni dražbi brez
obresti.
6. Pravila javne dražbe:
– Nepremičnini iz točke 2.1 se prodajta
skupaj. Vse nepremičnine, ki so predmet te
javne dražbe, se prodajajo po načelu: »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine.
– Davščine na promet z nepremičninami,
druge davke in druge dajatve, stroške cenitve nepremičnin, stroške notarja in stroške
v zvezi s prenosom lastništva, v izklicni ceni
niso zajeti in jih nosi kupec.
– Javno dražbo bo izvajala Komisija
za postopek pridobivanja, razpolaganja in
upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(v nadaljevanju komisija).
– Komisija iz prejšnje alinee te točke lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika
ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske
odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina v roku 10 dni brez
obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
– Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto
najvišjo ponudbo.
– Ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče podati, dokler ni končan zapisnik
o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši
komisija v roku treh dni od datuma javne
dražbe.
– Če je dražitelj samo eden in sprejema
izklicno vrednost nepremičnine, je nepremičnina prodana za izklicno vrednost.
– Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražita
najvišjo kupnino v istem znesku, nepremičnina ni prodana, dokler eden od obeh dražiteljev ne zviša kupnine.
– Če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno vrednostjo nepremičnine po navedenih pogojih.
– Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni vrednosti nepremičnine. Ponudba
veže do zaključka dražbe. Do tedaj dražitelj
od nje ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
7. Sklenitev prodajne pogodbe

Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Šmartno pri Litiji.
Pogodba za prodajo nepremičnin iz točke 2.1. te dražbe se sklene najpozneje v 15
dneh po uspešno opravljeni javni dražbi.
Če kupec pogodbe v zgoraj navedenih
rokih ne podpiše iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži Občina Šmartno pri Litiji
njegovo varščino.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna dolžnega zneska po pogodbi v za to določenih
rokih, se v roku 8 dni po nastopu prej navedenih razlogov k podpisu pozove dražitelja,
ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer
za ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot za prvega dražitelja. Varščino
dražitelja, ki ne podpiše pogodbe oziroma
ne poravna dolžnega zneska po pogodbi
obdrži Občina Šmartno pri Litiji.
8. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v roku 8 dneh od dneva podpisa pogodbe na podračunu pri UJP
Ljubljana, št.: 01394-0100000193. Plačilo
celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod točko 2.
9. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe
Javna dražba je razpisana za dan 15. 5.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ob 9. uri.
Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkami 2.1 in 2.2. lahko interesenti dobijo na tel. 01/896-27-70
(kontaktna oseba Nataša Dobravec), faks
01/896-27-73, e-pošta: info@smartno-litija.si.
Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno na
uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji
www.smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 478-6/2007
Ob-4159/08
Na podlagi 19. in 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07) ter v skladu
z določili Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07 in spremembe), Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice objavlja
javno dražbo
za prodajo zemljišč
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice.
II. Predmet prodaje:
– stavbni zemljišči na Slovenskem Javorniku – Strelska ulica, parc. št. 2199/1,
travnik v izmeri 985 m2 in 2199/2, njiva v izmeri 371 m2, obe vpisani pri vložni št. 960,
k.o. Jesenice.
Zemljišči s parc. št. 2199/1 in 2199/2
k.o. Jesenice nista komunalno opremljeni,
vendar v neposredni bližini potekajo lokalni
javni komunalni vodi (vodovod, kanalizacija

Stran

1650 /

Št.

42 / 30. 4. 2008

in plinovod). Predmetni zemljišči imata zagotovljen neposredni dostop do javne ceste
– na Strelsko ulico. Za komunalno opremljenost predmetnih zemljišč bo kupec poskrbel
sam – na lastne stroške.
V skladu s prostorskimi akti Občine Jesenice ležita zemljišči s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. Jesenice v območju J2/S15/1
– e, območje za stanovanja. Podrobnejša
namenska raba: e – enodružinska zazidava.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja (zemljišča)
– prodajna pogodba v obliki notarskega zapisa.
IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Izklicna cena za zemljišči:
– s parc. št. 2199/1, k.o. Jesenice, znaša
73.875,00 EUR (brez DDV),
– s parc. št. 2199/2, k.o. Jesenice, znaša
27.825,00 EUR (brez DDV),
skupaj znaša 101.700,00 EUR (brez
DDV).
Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 500,00 EUR.
V. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od izstavitve računa s strani
prodajalca – Občine Jesenice, katerega
bo prodajalec izstavil na podlagi prodajne pogodbe, podpisane s strani obeh pogodbenih strank. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe. Položena varščina se
všteje v kupnino.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 21. 5. 2008 ob
12. uri, v sejni sobi, klet, Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VII. Višina varščine: najkasneje en
dan pred javno dražbo morajo dražitelji
položiti varščino v višini 10.170,00 EUR
(10% izklicne cene) na podračun EZR
Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije št.: 01241-0100007593, sklic 18
75400-7221002-47860708, s pripisom »varščina za javno dražbo«. Dražiteljem, ki na
javni dražbi ne bodo uspeli, se varščina brez
obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne
dražbe, na njihov transakcijski račun.
VIII. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Zemljišči se prodajata izključno skupaj
in po sistemu videno-kupljeno. Davek na
dodano vrednost in stroške sklenitve pravnega posla v obliki notarskega zapisa plača
kupec.
2. Javna dražba se bo opravila ustno
v slovenskem jeziku.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
4. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko pridobijo
lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji se morajo najpozneje pol ure
pred začetkom javne dražbe osebno zglasiti
na kraju javne dražbe ter predložiti kopije
naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani varščini in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila varščine,
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– potrdilo pristojnega organa (DURS)
o plačanih davkih in prispevkih določenih
z zakonom, staro največ 30 dni (tuj državljan
mora priložiti potrdilo, ki ga izda institucija v njegovi državi enakovredna instituciji,
od katere 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),
– dokazilo, da dražitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije (dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše od 30
dni (samo za pravne osebe in s.p.),
– potrdilo banke, da dražitelj v zadnjih
šestih mesecih pred javno dražbo ni imel
blokiranega transakcijskega računa (samo
za pravne osebe in s.p.),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, star največ 30 dni; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma
izpis iz poslovnega registra za s.p., staro
največ 30 dni; potrdilo o državljanstvu, če
gre za fizične osebe,
– izjavo, da dražitelj v celoti soglaša
s pogoji javne dražbe (glej točko IX.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
5. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki
ponudi najvišjo ceno.
Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več
dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene.
Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja
cena se izkliče trikrat.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno
zemljišče. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti
od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti.
6. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem župana Občine Jesenice,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
7. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 84/07 in spremembe). Izvedbo
javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
IX. Dodatne informacije o zemljiščih
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo zemljišč s parc. št. 2199/1 in
2199/2, k.o. Jesenice, lahko pokličete na tel.
04/586-92-80, in sicer v času uradnih ur od
dneva objave javne dražbe do 20. 5. 2008.
Vzorec prodajne pogodbe in izjave iz
VIII. točke tega razpisa so dražiteljem na voljo na spletni strani Občine Jesenice (www.
jesenice.si – razpisi).
Občina Jesenice

razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 16. člena Statuta Občine
Črna na Koroškem (Ur. l. RS, št. 10/06 in
107/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Črna na Koroškem z dne 24. 4. 2008, Občina Črna na Koroškem, s sedežem v Črni na
Koroškem, Center 101, razpisuje

Ob-4225/08
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,

Št. 32
Ob-4246/08
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju

javno dražbo,
ki bo v sredo, 21. 5. 2008, ob 11. uri,
v prostorih Občine Črna na Koroškem,
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, sejna
soba, 2. nadstropje, za prodajo naslednje
nepremičnine:
1. Nepremičnina, v naravi dvosobno stanovanje na naslovu Rudarjevo 1, Črna na
Koroškem, s koristno površino 54,88 m2,
stoječa na par. št. 54/28, k.o. Črna, s solastninsko pravico na skupnih prostorih, delih
in napravah ter zemljišču, za izklicno ceno
24.064,42 EUR.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja
izklicne cene za nepremičnino na par. št.
54/28, k.o. Črna znaša 200 EUR.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu za
omenjeno nepremičnino.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Varščino je potrebno plačati pred javno
dražbo na transakcijski račun Občine Črna
na Koroškem 01216-0100010176, celotno
preostalo kupnino pa mora dražitelj plačati
v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa.
Varščina za nakup stanovanja znaša
10% od vrednosti stanovanja.
2. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina
se uspelemu dražitelju vračuna v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi.
Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj
nastopa pri nakupu stanovanja za katerega
je plačal varščino. V primeru, da dražitelj
z nakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v kupnino.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne osebe s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, iz katerega bo razvidno, da imajo
sedež na območju Republike Slovenije in
fizične osebe s potrdilom, da so državljani
Republike Slovenije. Pooblaščenci pravnih
oseb morajo na javni dražbi predložiti potrdilo za licitiranje.
4. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi
pogodbe ne podpiše v postavljenem roku,
se šteje, da je odstopil od nakupa, varščina pa zapade prodajalcu. Plačilo kupnine
je bistveni element pravnega posla. Kolikor
kupec ne poravna kupnine se pogodba šteje
za razdrto. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse)
nosi kupec.
Po plačilu celotne kupnine ter poravnavi
vseh ostalih stroškov v povezavi z zemljiško
knjižnim prenosom, se bo kupcu nepremičnina izročila v posest, v zemljiško knjigo pa
bo podan zemljiškoknjižni predlog.
5. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo po tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
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države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV, št. 31/97, 13/98, 13/01), 5. člena
Statuta Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, sklepa št. 30, 15. redne seje Mestnega sveta Mestne občine
Maribor z dne 20. 12. 2007 in sklepa št.
43, 16. redne seje Mestnega sveta Mestne
občine Maribor z dne 7. 4. 2008, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
d.o.o., Grajska ulica 7, 2000 Maribor, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
a) Zemljišče, parc. št. 2088/7, v izmeri
101 m2, prip. vl. št. 1041, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po lokacijski informaciji je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja, in sicer je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor
(MUV, št. 19/06, 1/07, 5/07) predvideno kot
površine za stanovanja. Zemljišče leži med
lastniškim zemljišči in je brez dostopa.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 8.710,00 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 2088/7, k.o. Tezno,
bo prodano na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo
8.710,00 EUR.
b) Zemljišče, parc. št. 2089/6, v izmeri
181 m2, prip. vl. št. 1041, k.o. Tezno, v lasti
Mestne občine Maribor.
Po lokacijski informaciji je zemljišče
opredeljeno kot stavbno in leži v ureditvenem območju naselja in je po Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št.
19/06, 1/07, 5/07) predvideno kot površine
za stanovanja. Zemljišče leži med lastniškimi zemljišči in je brez dostopa.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil na 15.610,00 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 2089/6, k.o. Tezno,
bo prodan na javni dražbi najboljšemu ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 15.610,00
EUR.
c) Zemljišče, parc. št. 139/1, v izmeri 2036 m2, prip. vl. št. 207, k.o. Malečnik,
v lasti Mestne občine Maribor.
Po lokacijski informaciji je zemljišče
opredeljeno kot stavbno v ureditvenem območju naselja in predstavlja sestavni del trase plinovoda, v skladu z Uredbo o državnem
lokacijskem načrtu za plinovod M1/1 Ceršak
– Kidričevo (Uradni list RS, št. 27/07), na
katerem je predvidena gradnja nove merne
regulacijske postaje na območju Malečnika
in šest barskega povezovalnega plinovoda
med magistralni plinovodom z distribucijskim omrežjem za zemeljski plin.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno zemljišče ovrednotil
na 132.340,00 EUR. V ceni ni zajet 20%

DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče, parc. št. 139/1, k.o. Malečnik, bo prodano na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 132.340,00
EUR.
d) Zemljišča, parc. št. 616/14, v izmeri
2135 m2, parc. št. 617/3, v izmeri 519 m2 in
parc. št. 617/15, v izmeri 1014 m2, vse k.o.
Razvanje, v lasti Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi so zemljišča
opredeljena kot stavbna in ležijo v območju, kjer velja Odlok o zazidalnem načrtu za
del prostorsko planske enote Ta14-P (MUV,
št. 30/00) in predstavlja gradbeno parcelo
s parc. št. 615/8, k.o. Razvanje, kjer je predvidena gradnja vrtnega centra.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetna zemljišča ovrednotil
na 398.968,40 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Uspeli dražitelj se obveže investitorju
plačati sorazmerni delež investicije izgrajenega krožišča na Industrijski cesti s cesto Ledina s priključkom na Tržaško cesto
v znesku 69.012,50 EUR in 20% DDV.
Zemljišča, parc. št. 616/14, parc. št.
617/3 in parc. št. 617/15 vse k.o. Razvanje,
bodo prodana na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 398.968,40
EUR.
e) Nepremičnine, parc. št. 191.S, v izmeri 82 m2, parc. št. 379/18, v izmeri 403 m2
in parc. št. 379/2, v izmeri 762 m2, vse k.o.
Krčevina, v lasti Mestne občine Maribor.
Po potrdilu o namenski rabi so nepremičnine opredeljene kot stavbna zemljišča in ležijo v območju, kjer velja Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urbanistične
zasnove mesta Maribor (MUV, št. 19/06,
1/07, 5/07) in je predvidena stanovanjska
gradnja in dopolnilno dejavnostjo in tvorijo
gradbeno celoto z nepremičnino parc. št.
75/1.S.
Na zemljišču parc. št. 191.S stoji objekt,
ki je predviden za rušenje. Uspeli dražitelj se
obveže objekt porušiti na svoje stroške, za
kar si mora pridobiti gradbeno dovoljenje za
rušitev Upravne enote v Mariboru.
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine ovrednotil na 168.345,00 EUR. V ceni ni zajet
20% DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišča, parc. št. 191.S, parc. št.
379/18 in parc. št. 379/2 vse k.o. Krčevina,
bodo prodana na javni dražbi najboljšemu
ponudniku.
Izklicna cena javne dražbe bo 168.345,00
EUR.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem jeziku. Dražbo bo vodila predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
500,00 EUR.
Vsak dražitelj mora najkasneje do 15. 5.
2008 vplačati varščino v višini 30% izklicne cene na transakcijski račun Javnega
podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o. 04515-0000651184 odprt pri
NKBM d.d.
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Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali fizična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identifikacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne
v osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe: javna dražba se
bo izvajala v skladu z Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07).
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.,
Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek,
20. 5. 2008, ob 9. uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku
javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine
na način in v roku, določenem v sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov: kupec se obveže
plačati kupnino, davek na dodano vrednost
in stroške Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi s postopkom prodaje, in sicer v višini 2% od izklicne
cene.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 02/220-14-23, 220-15-55 in 220-14-22,
info@jp-gsz-mb.si.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Ob-4160/08
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 121/91), 17. in 21. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod
za turizem in kulturo Beltinci (Uradni list RS,
št. 81/04) in v skladu s Statutom javnega
zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci,
upravni odbor javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, objavlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja javnega zavoda Zavod za
turizem in kulturo Beltinci.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– višja ali visokošolska izobrazba turistične, ekonomske, organizacijske ali pravne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodilnih mestih;
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika in pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika;
– izkušnje z organizacijo in prodajo turističnih aranžmajev;
– izkušnje s pripravo in izvajanjem projektov;
– organizacijske in vodstvene sposobnosti;
– poznavanje in upravljanje sodobne informacijske tehnologije;
– licenca za organiziranje in prodajo turističnih aranžmajev;
– izpit B kategorije.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka;
– program dela Zavoda za turizem in kulturo Beltinci za mandatno obdobje.
Upravni odbor Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci bo izbranega kandidata po
predhodnem soglasju občinskega sveta Občine Beltinci imenoval za direktorja Zavoda
za turizem in kulturo Beltinci za obdobje
štirih let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni
v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prijava
na razpis direktorja Zavoda za turizem in
kulturo Beltinci« v petnajstih dneh po objavi
javnega razpisa na naslov: Zavod za turizem in kulturo Beltinci, Mladinska 2, 9231
Beltinci.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
UO ZTK Beltinci
Št. 014-24/08-1
Ob-4218/08
Na podlagi prvega odstavka 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB1), 11.,12. in
13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja št. 24/03), razpisuje
Občinski svet Občine Trbovlje kot ustanovitelj javnega zavoda, delovno mesto
direktorja Zavoda za kulturo Delavski
dom Trbovlje.

Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične usmeritve,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje pri
samostojni pripravi in organiziranju kulturnih
projektov oziroma programov.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kdor strokovno pozna področje dela zavoda
in ima vodstvene sposobnosti.
K prijavi morajo kandidati priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
prve in druge alineje prvega odstavka,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo petih
let z možnostjo ponovnih imenovanj.
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja Zavoda za kulturo
Delavski dom Trbovlje – ne odpiraj«, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Občinski svet Občine Trbovlje
Ob-4221/08
Javni gospodarski zavod Turistično-informativni center Moravske Toplice objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja Turistično-informativnega
centra Moravske Toplice (m/ž).
1. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– aktivno mora obvladati slovenski jezik,
– imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo turistične, ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri,
– imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj,
– tekoče mora govoriti in pisati v dveh
tujih jezikih, obvezno v angleškem jeziku,
– imeti mora organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja skupine in timskega
dela,
– predložiti mora vizijo razvoja in program dela zavoda za mandatno obdobje.
2. Direktor bo imenovan za mandatno
obdobje štirih let.
3. Kandidat mora ob prijavi obvezno predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS
ali osebnega dokumenta,
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi
(fotokopija diplome),
– dokazilo o zahtevanem znanju dveh
tujih jezikov,
– kratek življenjepis z navedbo delovnih
izkušenj in fotokopijo delovne knjižice oziroma druga dokazila o delovnih izkušnjah,
– program dela zavoda za mandatno obdobje.
4. Vloge je potrebno predložiti v zaprti
ovojnici na naslov: TIC Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja TIC Moravske Toplice. Ne odpiraj!«.
Na kuverti je potrebno navesti tudi naslov
pošiljatelja.
5. Ne glede na način dostave morajo vloge prispeti najkasneje 15. maja 2008 do 18.
ure. Obravnavale se bodo le pravočasne in
popolne vloge.
6. Prijavljeni kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku trideset dni od dneva
objave razpisa.
Turistično-informativni center
Moravske Toplice
Št. 02-326/08
Ob-4253/08
Onkološki inštitut Ljubljana, na podlagi
25. člena Statuta javnega zdravstvenega
zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
pomočnik strokovnega direktorja za
področje zdravstvene nege – glavna medicinska sestra (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.
Pogoji za zasedbo:
– višja ali diplomirana medicinska sestra
z dodatnimi znanji s področja menedžmenta
v zdravstvu oziroma z dodatno univerzitetno
izobrazbo s področja organizacije dela ali
pedagogike,
– najmanj 5 let dela na področju vodenja
zdravstvene nege,
– predloži program dela in razvoja zdravstvene nege na OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 5
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Kadrovska služba,
Zaloška 2, Ljubljana s pripisom »razpis za
pomočnika strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege«.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 615-07/08
Ob-4259/08
Svet zavoda Osnovne šole Tončke Čeč,
Keršičeva cesta 50, 1420 Trbovlje, razpisuje
na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 16/07) delovno mesto:
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2008.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
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nedotakljivost), pošljite v 10 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Tončke Čeč, Keršičeva cesta 50, 1420 Trbovlje,
v zaprti kuverti, s pripisom »za razpis ravnatelja/ravnateljice«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo
o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Tončke Čeč
Št. 110-94/2008
Ob-4281/08
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 Novi Gorici.
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. 110-324/2007
Ob-4282/08
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 Radovljici.
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. 110-33/2008
Ob-4283/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov 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
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– 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. 110-95/2008
Ob-4284/08
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 višjega sodnika na
Civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 110-96/2008
Ob-4285/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 12 prostih mest okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
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. 110-97/2008
Ob-4286/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 4 prostih mest okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
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.
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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. 277
Ob-4298/08
VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252
Rogatec, razpisuje na podlagi ZOFVI (urad
no prečiščeno besedilo Ur. l. RS, št. 16/07),
Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06)
in Pravilnika o normativih in standardih za
izvajanje osnovne šole (Ur. l. RS, št. 57/07)
prosto delovno mesto
računovodje.
Poskusno delo traja 3 mesece, pričetek
dela je 19. 5. 2008.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora imeti VI. stopnjo ekonomske smeri.
Delovno razmerje se sklene za določen
čas.
Pisne ponudbe s kratkim življenjepisom,
opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in potrdilom
o nekaznovanosti (iz kazenske evidence)
pričakujemo v osmih dneh od objave razpisa.
Nepopolnih in prepozno poslanih pisnih
ponudb ne bomo obravnavali.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem roku.
VIZ OŠ Rogatec
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Druge objave
Št. 007-16/2008/6
Ob-4162/08
Na podlagi četrtega odstavka 18. člena Pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list
RS, št. 49/02, 75/03, 71/07) Ministrstvo za
pravosodje objavlja razrešitev sodnih tolmačev:
1. Emilija Vraber se razreši kot sodna
tolmačka, imenovana za francoski jezik,
z dnem 3. 3. 2008.
2. Marjan Flego se razreši kot sodni tolmač, imenovan za italijanski jezik, z dnem
5. 4. 2008.
3. Cecilija Ostojič se razreši kot sodna
tolmačka, imenovana za angleški jezik,
z dnem 10. 4. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 007-16/2008/6
Ob-4163/08
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 in cenilca:
1. Aleksander Blažina se razreši kot sodni cenilec, imenovan za strokovno področje
gradbeništva – gradbeni objekti, stavbna zemljišča, z dnem 10. 4. 2008.
2. Prim. mag. Primož Vidali, dr. med.,
se razreši kot sodni izvedenec, imenovan
za strokovno področje medicine – interne
medicine, z dnem 11. 4. 2008.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-129/2007/45
Ob-4219/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu
z Zakonom o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000
Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje: približno
20.000 kg jeklenih konstrukcij ter 1.200 kg
aluminija in stare pločevine, ki se nahajajo
na deponiji ob MP Obrežje. Odpadno železo
je razrezano.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Podrobnejše informacije javnega zbiranja ponudb in ogled predmetov: ogled
predmetov javnega zbiranja ponudb bo potekal po predhodni najavi dne 22. 5. 2008
od 11. do 12. ure. Za dodatne informacije
v zvezi z ogledom in podrobnejše podatke
v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Biserko Gorišek,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si.
5. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah najkasneje do 5. 6.
2008 do 9. ure na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
– glavna pisarna.

Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
Predmet javnega zbiranja ponudb: oddaja ponudbe za odkup odpadnega železa na
deponiji obrežje.
Številka zadeve: Številka: 478-129/2007
Oznaka: »Ne odpiraj – ponudba!«
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo najugodnejšo ponudbo poslalo več ponudnikov, se bodo med
tistimi, ki bodo izpolnjevali pogoje, opravila
dodatna pogajanja.
Ponudbe se bodo odpirale dne 6. 6. 2008
ob 10. uri v sejni sobi v četrtem nadstropju
Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta
21, Ljubljana.
6. Pogoji javnega zbiranja ponudb
Ponudniki morajo svoji ponudbi predložiti:
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke);
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne
osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi
državi enakovredne institucijam, od katerih
se zahteva potrdila za slovenske pravne
osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR);
– dokazilo o plačani varščini v višini 10%
od ponujene cene za 1000 kilogramov:
1. odpadnega železa od 3 mm do
6 mm,
2. železa nad 6 mm,
3. aluminija in
4. stare pločevine;
– ponudbo cene za kilogram:
1. železo od 3 mm do 6 mm,
2. železo nad 6 mm,
3. aluminij,
4. staro pločevino;
– višino stroškov odvoza.
Ponujena cena za kilogram železa ne
sme biti nižja od 0,133 €, z vključenimi stroški prevoza.
Ponujena cena za kilogram aluminija ne
sme biti nižja od 0,56 €, z vključenimi stroški
prevoza.
Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki
bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz
postopka.
7. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudba mora veljati najmanj 2
meseca.
8. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu

takoj po podpisu ter potrditvi tehtalnega lista
s strani obeh pogodbenih strank.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
9. Višina varščine
Varščina v višini 10% od ponujene cene
za 1000 kilogramov:
1. odpadnega železa od 3 mm do 6 mm,
2. železa nad 6 mm,
3. aluminija in
4. stare pločevine
se plača na račun št. 01100-6300109972,
sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: javno zbiranje ponudb – železo Obrežje;
Uspelemu ponudniku se bo vplačana
varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo
brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb.
10. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla,
postopek javnega zbiranja ponudb prekine.
Pri čemer se dražiteljem povrne izkazane
stroške.
11. Drugi pogoji javnega zbiranja ponudb: premičnine bodo prodane po načelu
videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 41031-7/2008
Ob-4161/08
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni glasilo, št. 7/99, Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05 in 92/05) in določil Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa
Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne
31. 5. 2007 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v k.o. Črniče
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine
Predmet javne ponudbe je prodaja parcelne številke 367/4 v izmeri 148 m2, vl. št.
77, k.o. Črniče, na kateri je locirano poslopje
stare osnovne šole Črniče in parc. št. 363/2
v izmeri 507 m2, vl. št. 332, k.o. Črniče, ki
v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče
k stavbi.
Parceli št. 367/4 in 363/2, obe k.o. Črniče
se nahajata v osrednjem delu naselja, neposredno ob cesti Nova Gorica – Ajdovščina
in na vzhodni strani mejita s stavbno enoto
cerkve Črniče.
Natančna starost objekta ni znana, po
oceni je starejša od 120 let. Razen naprave
plošče nad podkletenim delom objekta in
v zadnjem času naprave nove strešne konstrukcije, kasneje bistvenih rekonstrukcijskih
del na objektu ni bilo.
Približno 1/2 južnega dela zgradbe je
bila prvotno podkletena, z napravo betonske
plošče pa je bila svetla višina zmanjšana

Stran

1656 /

Št.

42 / 30. 4. 2008

na cca 1,5 m, zato je prostor uporaben le
za priročno skladišče. V ostalem sta poleg
pritličja še dve etaži, podstrešje je nizko in
neuporabno.
Nosilno zidovje je kamnito, delno mešano z opeko. Vse ostale stropne konstrukcije
so lesene, delno ometi odpadajo oziroma so
odstranjeni. Strešna konstrukcija je iz dvokapnih kovinskih predalčnih nosilcev z lesenimi legami in korčno kritino na lesenem
opažu. S streho so bili nameščeni tudi novi
kleparski izdelki. Fasada je sicer obdelana,
vendar pa zelo poškodovana oziroma dotrajana. V notranjosti so stene pretežno še
ometane, delno so ometi odstranjeni. Finalni
tlaki so povsem dotrajani, okenske in vratne odprtine so pretežno nezaprte, sicer pa
so vsi finalni in instalacijski izdelki povsem
dotrajani in bo za morebitno bodočo rabo
uporabna le nosilna konstrukcija z izvedeno streho.
Komunalna opremljenost: v naselju je
javno vodovodno, električno in telefonsko
omrežje, priključki v stavbi so delno odstranjeni, ker objekt že dalj časa ni v aktivni
rabi.
2. Ponudbena cena
Parceli se prodajata obe skupaj. Najmanjša ponudbena cena za obe nepremičnini skupaj znaša 48.500,00 EUR. Uspeli
ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina
ponudil najvišjo ceno za ponujeno nepremičnino, vendar najmanj v višini ponudbene
cene.
Kupec je poleg kupnine dolžan plačati
tudi davek na promet nepremičnin v višini
2% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o.
Črniče«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se
bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka, 20. maja 2008, do
10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji:
a) Nepremičnini se prodajata v stanju kakršnem sta, po sistemu »videno-kupljeno«
in brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
b) Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične osebe, ki
so državljani držav članic Evropske unije,
pravne osebe s sedežem v državah, ki so
članice Evropske unije in tujci, kot jih opredeljuje Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in
ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje
za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah v RS.
c) Pisna ponudba mora poleg navedbe
ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
5.000,00 EUR na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in da se strinja
s pogoji in navedbami v javni ponudbi.
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d) Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval
pogoje in ponudil najvišjo ceno.
e) Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil
najvišjo ceno oziroma, da lahko komisija na
predlog župana Občine Ajdovščina, ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega
posla.
f) O odločitvi prodajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 30. 5. 2008.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izboru in plačati celotno
kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
h) Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
i) Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
j) Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v ponedeljek, 12. 5. 2008, od 8.30 do 9.30. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine
Ajdovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič.
Občina Ajdovščina
Ob-4164/08
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07), 44. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur.
l. RS, št. 84/07 in 94/07) in Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00), Odloka
o proračunu Občine Cerknica za leto 2008
in Letnega načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine Cerknica za leto 2008,
Občina Cerknica s sedežem v Cerknici,
C. 4. maja 53, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo parcel
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so parcele:
– s parc. št. 982/28 travnik v izmeri
12 m2, 982/29 travnik v izmeri 420 m2, parc.
št. 987, sadovnjak v izmeri 1118 m2, parc. št.
988, sadovnjak v izmeri 2174 m2, parc. št.
989, njiva v izmeri 1279 m2, parc. št. 56/3.
S stavbišče v izmeri 40 m2, parc. št. 57.S
stavbišče v izmeri 606 m2, parc. št. 72.S poslovna stavba v izmeri 70 m2, 73.S poslovna
stavba 24 m2, vse k.o Pudob.
Skupna izmera vseh parcel znaša
5.743 m2.
Izhodiščna oziroma izklicna vrednost:
150.000,00 EUR.
Varščina znaša: 15.000,00 EUR.
V ceni ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.
2. Rok za zbiranje ponudb
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje
do torka, 20. 5. 2008, do 10. ure, na naslov:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, s pripisom: »Ne odpiraj! Za javni
razpis za nakup parcel«.
Na hrbtni strani mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:

1. pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, šteto do dneva, ki
je predviden za odpiranje prispelih ponudb,
samostojni podjetniki morajo priložiti izpis iz
poslovnega registra Slovenije, fizične osebe
pa fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta,
2. fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke; ime in priimek, naslov stalnega bivališča,
EMŠO, davčno številko, matično številko,
številko transakcijskega računa,
3. pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
4. navedbo nepremičnin, ki so predmet
odkupa,
5. ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede le enako ali višjo ceno od izhodiščne cene določene v razpisu,
6. dokazilo o plačani varščini.
3. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo
v torek, 20. 5. 2008, s pričetkom 11. uri, na
Občini Cerknica, Cesta. 4. maja 53, Cerknica, I. nadstropje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov ali njihovih pooblaščencev se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom
ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe
bo obravnavala komisija imenovana s strani
župana.
Kot najugodnejša ponudba bo štela cenovno najvišja prejeta pisna ponudba. V primeru, če je med prejetimi ponudbami več
najugodnejših ponudb, ki se nanašajo na
isto nepremičnino lahko komisija za izvedbo
postopka prodaje opravi z najugodnejšimi
ponudniki dodatna pogajanja.
4. Način prodaje: nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno.
5. Drugi pogoji:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
državljani Republike Slovenije in državljani
Evropske unije ter pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske
unije.
2. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini, ki je navedena v prvi točki tega
razpisa in jo nakazati na UJP Postojna
01213-0100002563 do dneva izteka roka, ki
je določen za zbiranje ponudb. Neuspelemu
ponudniku bo le-ta vrnjena brez obresti v 8
dneh po odločitvi komisije o izbiri, uspelemu
ponudniku pa se bo vštela v kupnino.
3. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za
sprejem ponudbe, ki je določen v javnem
razpisu, v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe
ne vrne.
4. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija za izvedbo postopka prodaje izloči
in o tem obvesti ponudnika. Ne glede na
to določilo komisija za izvedbo postopka
pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno
ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba
vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev
te ponudbe je pet dni po prejemu poziva za
dopolnitev.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki
so sodelovali na javnem razpisu najkasneje
v roku petnajst dni od dneva izbire najugod
nejšega ponudnika.
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6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo najpozneje 15 dneh po
opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po preteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če najugodnejši
ponudnik ne sklene pogodbe najpozneje
v 15 dneh, lahko prodajalec podaljša rok
za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot
15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe
niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži
njegovo varščino.
7. Občina Cerknica si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom
oziroma do roka za sklenitev pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina.
8. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del
prodajne pogodbe.
9. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost oziroma davek na promet
nepremičnin, stroške notarskih storitev in
stroške, ki nastanejo v zvezi s predlogom
v zemljiško knjigo, plača kupec.
10. Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z 20% DDV plačati najkasneje 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe
oziroma izstavitvi računa na transakcijski
račun UJP Postojna 01213-0100002563,
sicer se šteje, da je izbrani ponudnik od nakupa odstopil. Neupoštevanje pogodbenih
rokov plačila s strani kupca je torej razlog
za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob
kateri si Občina Cerknica obdrži vplačano
varščino. Plačilo kupnine v roku, ki je določen s tem razpisom je bistvena sestavina
pravnega posla.
11. Po predhodnem dogovoru je možen ogled parcel, ki so predmet prodaje.
Informacije o ogledu in morebitne druge
dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica ali na tel.
01/709-06-10 in 01/709-06-16, vsak delovni dan. Kontaktna oseba: Olga Smodila.
E-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Št. 353-54/2007
Ob-4165/08
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), sklepa Občinskega sveta Občine Sežana št.
032-9/2007-26 z dne 15. 11. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin namenjenih za
gradnjo varovanih stanovanj in drugih
dejavnosti doma upokojencev v Sežani
I. Predmet prodaje je:
– parc. št. 4212/749 gozd v izmeri
3055 m2, garaža v izmeri 234 m2 in dvorišče
v izmeri 107 m2 ter parc. št. 4179/7 dvorišče
v izmeri 808 m2 in zelenica v izmeri 72 m2,
vse k.o. Sežana.
Zemljišči se nahajata na območju PUP-a
za območje Bolnišnice Sežana (Uradni list
RS, št. 124/04 in 40/05) in sta namenjeni za
gradnjo varovanih stanovanj in drugih dejavnosti doma upokojencev v Sežani.
Izklicna cena zemljišča je 470.000,00 €,
brez upoštevanega 20% davka na dodano
vrednost oziroma 2% davka na promet nepremičnin.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnini se bosta prodajali za
najmanj izklicno ceno. Izklicna cena ne

vključuje 20% davka na dodano vrednost
oziroma 2% davka na promet nepremičnin,
ki se ga zaveže plačati kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Bodoči kupec se s pridobitvijo zgoraj
navedenih zemljišč zaveže:
– pridobiti gradbeno dovoljenje v roku 6
mesecev po sklenitvi pogodbe;
– v projektu mora biti opredeljena funkcionalna povezanost z Domom upokojencev;
– vsi skupni prostori se prenesejo v upravljanje Doma upokojencev;
– posamezna stanovanjska enota ne
sme biti večja kot za 2 osebi;
– gradnja objekta mora biti zaključena in
uporabno dovoljenje pridobljeno v roku 18
mesecev po sklenitvi pogodbe;
– na zemljišču, ki je last Občine Sežana,
so zgrajene garaže v lasti Doma upokojencev. Garaže se smatrajo kot breme zemljišča, zato se kupec zemljišča zavezuje
Domu upokojencev Sežana povrniti odškodnino vrednosti garaž na podlagi opravljene
cenitve sodno zapriseženega cenilca oziroma na podlagi dogovora poravnati to odškodnino na drug ustrezen način;
– ponudnik se zaveže, da bo pri nadaljnji
prodaji stanovanj v zgrajenem objektu upošteval, da je objekt predviden za zagotavljanje oskrbe starejšim občanom. V ta namen
se ponudnik zavezuje, da bo stanovanja
prodajal osebam, starejšim od 55 let ter
morebitnim invalidnim osebam, in da bodo
prednost pri nakupu imele osebe, ki so izpolnile pogoj za upokojitev;
– posameznik lahko kupi eno stanovanjsko enoto. Ta pogoj ne velja za javne institucije, ki se ukvarjajo z varstvom starejših
občanov.
4. Kot ponudniki 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 Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe
z vplačilom varščine v višini 10% izklicne
cene nepremičnine (47.000,00 €) na račun
Občine Sežana št. 01311-0100005909 s pripisom št. 353-54/2007, ki je odprt pri Banki
Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brez obresti všteta v kupnino,
neuspelim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je višja cena.
7. Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet
z nepremičninami, stroške overitve podpisa
pri notarju, zemljiškoknjižni prenos nepremičnine s taksami in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo.
8. Kupnino je izbrani ponudnik dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki
se ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
9. Kupec lahko prevzame nepremičnino
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
10. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe.
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III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko
brezplačno dvignejo na sedežu občine (pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali na spletni
strani www.sezana.si.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v k.o. Sežana« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Sežana
(pritličje stare stavbe, soba št. 10) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
29. 5. 2008 do 11. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe,
ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb
bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
4. Kriterij pri izbiri kupca je ponujena
cena.
5. Javno odpiranje ponudb bo opravila
s sklepom imenovana komisija dne 29. 5.
2008 ob 13. uri v mali sejni sobi Občine
Sežana. Pred pričetkom odpiranja ponudb,
morajo navzoči predstavniki ponudnikov
predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov za
nepremičnino ponudijo isto ceno, jih lahko
komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja.
Po zaključku postopka komisija predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje
v 15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe
o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglas-
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jem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
8. Podrobnejše informacije v zvezi
z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel.
05/73-10-100 ali 05/73-10-107.
Občina Sežana
Št. 50-2/3-2008
Ob-4250/08
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kam
nik objavlja na podlagi 21. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 14/07), 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,
94/07) in Pravilnika o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 37/93
in 42/94)
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
I.) Predmet javnega razpisa
Občina Kamnik oddaja prostore »Kavarne Veronika« v najem za opravljanje gostinske dejavnosti – kavarna, v pritličju objekta
na naslovu Japljeva 2, Kamnik, parc. št. 58,
k.o. Kamnik, v izmeri 166 m2, ki obsegajo
kavarniško dvorano, kuhinjo, skladišče, sanitarije, garderobni prostor za zaposlene in
hodnik ter zunanje površine: gostinski vrt
v izmeri 152 m2 (41 m2 na vzhodni strani
objekta ob glavni cesti in 111 m2 na zahodni
strani objekta, ob otroškem igrišču).
Gostinski prostori in kuhinja so minimalno opremljeni, v notranjih prostorih kavarne se nahaja točilni pult, ter mize, klopi in
stoli. Za ostalo opremo, drobni inventar in
ureditev prostorov je dolžan na svoje stroške poskrbeti najemnik. Poslovni prostor
se oddaja kot celota, po sistemu videno
– najeto.
Prostori, ki so predmet tega razpisa, so
namenjeni izključno gostinski dejavnosti tipa
kavarna. Izbrani ponudnik se bo moral obvezati, da bo v obdobju trajanja najemnega
razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti gostom nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo, ki bo usklajena z lokacijo, namenom
(kavarna) in ambientom starega mestnega
jedra Kamnika. Izbrani ponudnik je dolžan
pridobiti vsa zakonsko predpisana dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki jih lahko najemodajalec kadarkoli zahteva na vpogled.
Prostori so spomeniško zaščiteni. Posegi
v prostor so dovoljeni le s soglasjem Občine Kamnik in Zavoda za varstvo kulturne
dediščine RS.
Ponudnik je dolžan ves čas trajanja najema vsakodnevno zagotoviti kavarniško
ponudbo hrane in pijače: več vrst zajtrkov,
toplih in hladnih prigrizkov, pestro ponudbo
tort in ostalih peciv, več vrst kave in kavnih
napitkov, sladoledov, sadnih kup, čajev in
vročih napitkov, limonad, koktajlov, slovenskih vin in ostalih alkoholnih in brezalkoholnih pijač … V lokalu se mora nahajati
dnevno in tedensko časopisje. Predvidena
je strežba k mizam.
V ponudbo mora biti vključen gledališko-glasbeni oziroma kulturni program. Ponudnik mora zagotoviti brezplačni kulturni
program v obsegu najmanj tri ure tedensko.
Za kulturni program, naveden v prejšnjem
členu, šteje:
– na področju glasbene umetnosti, in sicer organizacijo koncertov s področja glasbenih zvrsti: jazz, etno glasba, resna glasba,
šanson glasba;
– na področju uprizoritvenih umetnosti
program na področju gledališča za otroke
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in odrasle, pouličnega gledališča, literarnih
večerov.
II.) Višina izhodiščne najemnine in čas
trajanja najema
Najemno razmerje se sklepa za določen
čas, za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja,
če se tako odloči najemodajalec.
Izhodiščna
najemnina
znaša
1.200,00 EUR. V izhodiščni najemnini niso
zajeti obratovalni stroški in stroški tekočega
vzdrževanja, ki jih plača najemnik.
Najemnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku osem dni po dokončnosti obvestila o izbiri. Pred popisom najemne pogodbe je najemnik dolžan na račun občine
nakazati najemnino, v višini, ki bo določena
v sklepu o izbiri najemnika, vnaprej, za dobo
treh let.
III.) Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
1.) potrdilo o državljanstvu RS ali druge
države članice EU oziroma potrdilo o tem,
da ima družba sedež v državi članici EU.
Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica …).
Sedež družbe se dokazuje z izpiskom iz
uradnega registra iz katerega je razviden
sedež družbe) – priloga 1,
2.) dokazilo o usposobljenosti za opravljanje gostinske dejavnosti – priloga 2:
– odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za s.p., ki ni starejše od 15
dni oziroma,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe (iz katerega so razvidne dejavnosti),
ki ni starejši od 15 dni,
3.) dokazilo o zagotavljanju finančnih
sredstev in poslovni stabilnosti:
– potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade bančnih računov – priloga 3,
– potrdilo o plačanih davkih, potrdilo
davčnega urada, ki ni starejše od 15 dni
– priloga 4,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
(dokazilo pristojnega sodišča), ki ni starejše
od 15 dni – priloga 5,
4.) vsi ponudniki morajo predložiti izpolnjeno, na vsaki strani parafirano in žigosano najemno pogodbo za najem poslovnega
prostora – priloga 6,
5.) izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
najemnine in izjavo o vezanosti na dano
ponudbo do dne 30. 8. 2008, (ponudba na
predpisanem obrazcu – priloga 7),
6.) bančno potrdilo o nakazilu varščine
v višini 3.600,00 EUR – priloga 8,
7.) navedbo bančnega računa ponudnika, na katerega se vrne vplačana varščina
v primeru neuspele ponudbe – priloga 9,
8.) podatke o ponudniku – priloga 10,
9.) izjava ponudnika – priloga 11,
10.) izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do Občine Kamnik – priloga 12.
IV.) Pogoji najema:
– poslovni prostor se odda v najem za
določen čas: 5 let z možnostjo podaljšanja,
če se tako odloči najemodajalec,
– prostori se oddajo po sistemu videno
– najeto,
– najemnik je dolžan pred podpisom najemne pogodbe na račun občine nakazati

najemnino, ki bo določena v sklepu o izbiri
najemnika, v naprej, za dobo treh let,
– najemnina se obračunava mesečno v naprej, najemnina se bo enkrat letno
usklajevala z indeksom rasti cen življenjskih
potrebščin v RS, najemnik po trenutno veljavni zakonodaji ne plačuje DDV za najem
poslovnih prostorov,
– najemnik mora zagotoviti obratovanje
dejavnosti vse dni v tednu,
– v kavarni se mora nahajati aktualno
dnevno in tedensko časopisje,
– najemnik mora organizirati izvajanje
kulturnega programa v skladu s ponudbo
oziroma pogoji tega razpisa,
– najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem,
– najemnik je dolžan redno plačevati
obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in
druge stroške za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police,
ki jih sklepa najemnik, je dolžan vinkulirati
v korist Občine Kamnik,
– najemnik mora izpolnjevati z zakonom
določene pogoje za opravljanje gostinske
dejavnosti,
– najemnika bremenijo vsi stroški in riziki
pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje poslovnega prostora ter
vse davčne dajatve,
– najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne
pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj,
– najemnik je dolžan začeti z opravljanjem dejavnosti najkasneje 15 dneh po obvestilu Občine Kamnik, da so obnovitvena
dela končana,
– ponudnik mora zagotoviti brezplačni
kulturni program v obsegu najmanj tri ure
tedensko.
V.) Način oddaje javne ponudbe in rok za
oddajo ponudbe
Ponudbe z dokazili ponudniki predložijo
v vložišče Občine Kamnik v zaprti pisemski
ovojnici na naslov: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, 1240 Kamnik, obvezno z oznako na
ovojnici »Ponudba za najem kavarne Veronika – ne odpiraj«. Na zadnji strani ovojnice
mora biti naveden naziv in naslov ponud
nika.
Rok za oddajo ponudb je do vključno
torka, 20. 5. 2008, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo predložene
v vložišče Občine Kamnik do predpisanega
roka. Prepozno prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene na naslov ponudnika.
VI.) Resnost ponudbe
Vsak ponudnik je dolžan kot sestavni del
ponudbe priložiti potrdilo o nakazilu varščine
za resnost ponudbe v višini treh izhodiščnih najemnin (brez DDV) na račun Občine
Kamnik št. 01243-0100002257, sklic na št.
7103-10. Po sklenitvi najemne pogodbe se
ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo,
varščina vrne v roku 8 dni od sklenitve najemne pogodbe v neobrestovanem znesku.
Ponudniku, ki bo podpisal najemno pogodbo, se vplačana varščina ne vrne in se od
dneva podpisa te pogodbe šteje za plačilo
zavarovalnine po najemni pogodbi.
VII.) Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudbe, prispele po razpisnem roku ter
nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih
ne bo obravnavalo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več
enakovrednih ponudb, lahko komisija opravi
med enakovrednimi ponudniki javno dražbo, izklicna cena je najvišja cena, ki so jo
v svojih ponudbah ponudili najugodnejši
ponudniki.
Župan oziroma imenovana Komisija
za oddajanje poslovnih prostorov v najem
s soglasjem župana lahko brez obrazložitve
ustavita začeti postopek razpisa do dneva
sklenitve najemne pogodbe. V tem primeru
se v roku 8 dni od sprejetja take odločitve
vrne vsem ponudnikom vplačano varščino
v neobrestovanem znesku. Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem lahko
po lastni presoji sklene, da bo zbiranje ponudb ponovila, lahko tudi s spremenjenimi
pogoji.
Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti
sklepa o izbiri najemnika, se šteje da odstopa od svoje ponudbe, zato izgubi varščino.
V tem primeru lahko komisija ponudi najem
poslovnega prostora oziroma sklenitev najemne pogodbe naslednjemu najugodnejšemu ponudniku.
Po podpisu najemne pogodbe najemodajalec najemniku določi datum izročitve
poslovnih prostorov. Izročitev oziroma prevzem poslovnih prostorov se opravi na podlagi primopredajnega zapisnika. Ugotovljene nebistvene pomanjkljivosti ne zadržijo
predaje in izročitve poslovnih prostorov.
VIII.) Postopek izbire najugodnejšega
ponudnika
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 20. 5. 2008, ob 12. uri, na Občini Kamnik, Glavni trg 24, soba št. 17/P. Ponudniki,
ki bodo prisostvovali javnemu odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo.
Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma nadaljevanju postopka
v 8 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
Merilo za izbor najugodnejšega ponud
nika:
– ponujena višina najemnine 20 točk
Cena najemnine se oceni z največ 20
točkami, pri čemer dobi največ točk ponudnik z najvišjo ponujeno najemnino, ostali

ponudniki dobijo sorazmerno manjše število
točk. Ponujena najemnina ne sme biti nižja
od izklicne. Formula za izračun; ponudbena cena ponudnika: cenovno najugodnejša
ponudba * 20.
– dodatni kulturni program 5 točk
Dodatni kulturni program se oceni z največ 5 točkami, pri čemer dobi največ točk
ponudnik, ki ponudi največ ur dodatnega
kulturnega programa, ostali ponudniki dobijo
sorazmerno manjše število točk. Vrednoti
se vsaka dodatna ura kulturnega programa
tedensko, ki jo bo moral ponudnik izvajati
poleg osnovnega kulturnega programa, določenega v točki I tega razpisa. Ponudnik
mora zagotoviti dodatni kulturni program,
z enakimi vsebinami, kot so opredeljene
v točki I. tega razpisa. Formula za izračun;
število ur dodatnega kulturnega programa:
najvišjem številom ur dodatnega kulturnega
programa * 5.
IX.) Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija bo
objavljena na spletni strani Občine Kamnik
naslov www.kamnik.si; v času uradnih ur pa
je na razpolago tudi na Občini Kamnik, oddelek za premoženjsko – pravne in splošne
zadeve. Vsa pojasnila v zvezi z najemom ter
dvigom razpisne dokumentacije dobite po
tel. 01/831-81-10, Nika Ovijač. Možen ogled
gostinskega prostora po predhodni najavi.
Občina Kamnik
Št. 030330
Ob-4248/08
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana na podlagi 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14
z dne 16. 2. 2007) objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo dveh delovnih vozil
1. Predmet prodaje:
– delovno vozilo MAN 19.272F, leto izdelave 1994, moč motorja 198 KW (čistilec
kanalov);
– delovno vozilo MAN 19.272F, leto izdelave 1992, moč motorja 198 KW (čistilec
kanalov).
2. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
3. Delovna vozila, ki so predmet prodaje,
bo prodajalec prodal najboljšemu ponudni-
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ku. Prodajalec si pridržuje pravico, da se odloči za njemu najugodnejši način prodaje, in
sicer ali bo prodal delovna vozila v kompletu
ali posamezno.
4. Postopek bo vodila Služba za javna naročila. Kontaktna oseba za dodatne
informacije glede oddaje ponudb je Uroš
Pečaver, tel. 01/580-83-96, elektronski naslov: upecaver@vo-ka.si, ali Miha Jeras,
tel. 01/580-83-32, elektronski naslov: mjeras@vo-ka.si.
5. Ogled delovnih vozil je možen dne
8. 5. 2008 med 10. in 12. uro, na naslovu
CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, Ljubljana.
6. Pisna ponudba mora biti dostavljena
v zaprti ovojnici z vidno oznako »Ponudba
za delovno vozilo – Ne odpiraj« na sedež
prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Ljubljana, najkasneje
do 12. 5. 2008 do 10. ure. Ponudbe prispele
po navedenem roku se ne bodo upoštevale.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo delovnega vozila za
katerega oddaja ponudbo.
8. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire
je opisan v 3. točki. Delovna vozila bodo
prodana po načelu videno kupljeno, zato
morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih
pogodb ne bodo upoštevane.
9. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni
od prejema podpisati prodajno pogodbo in
v nadaljnjih osmih dneh plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec
pridrži pravico povabiti k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
10. Kupec delovnega vozila je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče
javne dajatve.
11. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko, do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek, ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4169/08
Popravek
Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, Ljubljana, TRR
02010-0015848602, objavlja
popravek* skrajšanega letnega poročila
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

797.614,39

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

725.114,11

3.

Članarina

177.110,92

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

5.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu
določeno višino

6.

Drugi prihodki

–
12.907,63

Celotni prihodki
II.

32.764,14

1.745.511,19

Odhodki
Stroški volitev

0,00

Drugi stroški in izredni odhodki

1.195.007,01

Celotni odhodki

1.195.007,01

III.

Presežek prihodkov nad odhodki preteklih
let

250.196,13

IV.

Presežek prihodkov nad odhodki*
tekočega leta

550.504,18

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Zap.
št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

8.420,73

3.

Kratkoročne finančne naložbe

8.408,45

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

1.959.199,95

335.066,25
4.811,63

Skupaj sredstva

2.315.907,01

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Obveznosti do dobaviteljev

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

–

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

2.004,98

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

5.

Presežek prihodkov nad odhodki
Skupaj viri sredstev

1.511.731,47

1.470,25
800.700,31
2.315.907,01

Slovenska demokratska stranka
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Ob-4170/08
Zveza za Primorsko – ZZP, Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, objavlja na
podlagi 24. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94)
skrajšano poročilo o poslovanju
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Zap. št.

Znesek
v EUR

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

4.

Prispevki članov in članic - članarina

5.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
posameznikov,
ki presegajo v zakonu določeno višino

6.

Drugi prihodki

80

Celotni prihodki
II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

19.745

19.825

12.033

Celotni odhodki
III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

7.792

skrajšano letno poročilo
sredstev in virov sredstev
31. 12. 2007
Zap. št.

Znesek
v EUR

Postavka

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

1.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Kratkoročne poslovne terjatve

5.

Denarna sredstva na računih

6.

Druga sredstva

100

18.537

Skupaj sredstva

18.637

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

1.618

5.

Presežek prihodkov nad odhodki

6.528

Skupaj viri sredstev

10.491

18.637
Zveza za Primorsko – ZZP
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Ob-4172/08
Slovenska nacionalna stranka, Tivolska 13, p.p. 2922, 1001 Ljubljana,
objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki Slovenske nacionalne stranke v obdobju
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Zap. št.

Postavka

Znesek v €

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

83.072,64

3.

Članarina

12.429,59

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov

5.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino

6.

Drugi prihodki

II.

ODHODKI
Stroški volitev

/

/
31,35

CELOTNI PRIHODKI
1.

187.179,36

282.712,94

Volitve predsednika Republike Slovenije
2007
2.

Drugi stroški in izredni odhodki

3.

Presežek odhodkov, prenesen iz prejšnjih let
CELOTNI ODHODKI

8.000,00
231.825,26
28.711,75
268.537,01

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

14.175,93

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev Slovenske nacionalne stranke v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap. št.

Postavka

Znesek v €

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

22.212,83
1.903,20

SKUPAJ SREDSTVA

29.682,11

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Ugotovljeni poslovni izid – presežek
prihodkov nad odhodki

3.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

4.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

5.

Druge obveznosti do virov sredstev
SKUPAJ VIRI SREDSTEV

5.566,08

14.175,93
15.506,18
29.682,11

Slovenska nacionalna stranka
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Ob-4173/08
Nova Slovenija – N.Si, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007
ZŠ

Znesek
v EUR

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

273.652,16

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

245.344,12

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

58.937,36

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino

6.857,79

5.

Drugi prihodki

109.524,67

Celotni prihodki

694.316,10

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

674.710,14

Celotni odhodki

674.710,14

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

0,00

19.605,96

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2007
Znesek
v EUR

ZŠ

Postavka

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

0,00

3.

Kratkoročne finančne naložbe

22.473,47

4.

Denarna sredstva na računih

88.902,92

5.

Druga sredstva

30.245,14

Skupaj sredstva

173.861,36

32.239,83

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

0,00

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0,00

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

169.396,34

Skupaj viri sredstev

173.861,36

4.465,02

Nova Slovenija – N.Si
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Št. 43/2008
Ob-4280/08
Liberalna demokracija Slovenije, Slovenska cesta 29, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

622.596,36

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

595.020,91

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

121.966,54

4.

Prispevki pravnih in fizičnih osebe ter zasebnikov, ki presegajo trikratno povprečno
plačo na delavca v RS

5.

Drugi prihodki

15.000,00
102.624,57

Celotni prihodki

1.457.208,38

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

1.403.066,53

Celotni odhodek

1.403.066,53

0,00

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

V.

Presežek odhodkov iz prejšnjih let

861.646,34

Ugotovljen poslovni izid

807.504,49

VI.

54.141,85

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Zap. št.

Postavka

Znesek v EUR

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

0,00

3.

Kratkoročne finančne naložbe

1.837,95

4.

Denarna sredstva na računih in v blagajni

46.376,68

5.

Druga sredstva

14.734,21

Skupaj sredstva

165.725,62

102.776,78

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti

66.372,33

3.

Kratkoročne obveznosti

906.857,78

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

5.

Presežek odhodkov nad prihodki
Skupaj viri sredstev

0,00

0,00
–807.504,49
165.725,62

LDS
Liberalna demokracije Slovenije
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2008-4
Ob-3293/08
Ime Sindikat vzgoje, izobraževanja in
znanosti Slovenije OŠ Korena, ki je vpisan
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, pod zaporedno številko 145,
z 7. 6. 1993 in vpisano spremembo pod zap.
št. 12 z dne 14. 6. 2000, je bilo spremenjeno
na sestanku sindikata delavcev dne 19. 6.
2007, tako, da spremenjeno ime sindikata odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ
Korena, s skrajšanim imenom: SVIZ OŠ
Korena, s sedežem sindikata v Zg. Koreni,
Zg. Korena 32.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 10, z dne 14. 3. 2008.
Št. 101-5/08
Ob-4035/08
Pravila Sindikata upravnih delavcev
v Občini Škofja Loka, Poljanska c. 2, vpisana v evidenco statutov sindikatov dne
21. novembra 1996 pod zap. št. 27 se spremenijo tako, da se po novem imenujejo
ZSSS Sindikat državnih organov Slovenije – Sindikat delavcev Občine Škofja
Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka. Spremembe so bile sprejete na Občnem zboru
članov Sindikata delavcev Občine Škofja
Loka dne 7. 2. 2008.
Novosprejeta Pravila o delovanju Sindikata delavcev Občine Škofja Loka in Zapisnik Občnega zbora članov Sindikata delavcev Občine Škofja Loka, ki je bil dne
7. 2. 2008 so v hrambi pri Upravni enoti
Škofja Loka.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-51/2008-7
Ob-4167/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
22. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da je
nameravana koncentracija družb Primorje
d.d., družba za gradbeništvo, inženiring
in druge poslovne storitve, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, in Stavbar IGM,
proizvodnja gradbenega materiala, gradbeništvo, trgovina, nepremičnine, projektiranje in tehnično svetovanje ter storitve
d.o.o., Miklavška cesta 40, 2311 Hoče,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo izključnega nadzora družbe Primorje
d.d. v družbi Stavbar IGM d.o.o. na podlagi
pogodbe o prenosu 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 gradbeništva, ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-53/2008-8
Ob-4168/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
22. 4. 2008 na podlagi priglasitve koncentracij izdal odločbo, s katero je v skladu
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 SIJ, Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana
(v nadaljevanju: SIJ d.d.), in Odpad, zbiranje in predelava sekundarnih surovin
ter trgovina d.o.o. Pivka, Velika Pristava
23, Pivka (v nadaljevanju: Odpad d.o.o.),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Priglašena koncentracija se je izvedla
s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe Odpad d.o.o. s strani družbe SIJ
d.d., na podlagi pogodbe o prodaji deležev,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu
določila druge alineje drugega odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov o upoštevnem trgu
zbiranja, predelave in prodaje kovinskih odpadkov ter trgu jekla in jeklenih proizvodov
je Urad ugotovil, da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-4171/08
Popravek
Izdajatelj delniška družba ČZP Večer,
d.d., Svetozarevska 14, Maribor, objavlja
popravek podatkov, ki so bili objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 16/08:
Izdajatelj: ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor.
Ime medija: Večer, 7 dni, Naš dom, vecer.si, Vroči Kaj in Blogorola.
Lastniki z najmanj 5% deležem v kapitalu: namesto TMV d.o.o., Ptujska cesta
184, Maribor (19,9278), firma pravilno glasi:
TVM d.o.o., Ptujska cesta 184, Maribor
(19,9278%).
Ostalo nespremenjeno.
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Objave gospodarskih družb
Ob-4166/08
Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah objavljam
poziv upnikom,
da prijavijo svoje terjatve do družbe Skupnost lastnikov večstanovanjske hiše, Cesta
Proletarskih brigad 64, Maribor – v likvidaciji, v roku 30 dni po objavi tega poziva
v Uradnem listu RS.
Prijavi terjatve morajo biti predložena vsa
dokazila, ki utemeljujejo obstoj terjatve.
Likvidacijski upravitelj:
Karba Danilo
Ob-4229/08
1. Edini ustanovitelj družbe Sadjar in
vrtnar Podjetje za svetovanje in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Cankarjevo nabrežje 1, je dne 6. 2. 2008
na podlagi določil 403. člena ZGD v zvezi
s 405. členom ZGD sprejel sklep o začetku
postopka redne likvidacije nad družbo.
2. Za likvidacijskega upravitelja je bil
imenovan Hršak Mitjan Ferdinand, Dol pri
Ljubljani 5a, Dol pri Ljubljani.
3. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2008/17010 z dne 11. 4.
2008 v sodni register vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo Sadjar in vrtnar,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji.
4. Upniki družbe Sadjar in vrtnar, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji, se pozivajo, da
v roku 30 dni, od dneva objave tega poziva
v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve
do družbe v likvidaciji in jih v dveh izvodih,
s priloženimi dokazili o temelju in višini svojih terjatev, pošljejo na naslov: Sadjar in
vrtnar, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji, Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana.
5. Likvidacijski upravitelj vse dolžnike
družbe Sadjar in vrtnar, d.o.o., Ljubljana –
v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Sadjar in vrtnar, d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4245/08
Osnovni kapital družbe DKS trgovina in
storitve d.o.o., Maribor, Ulica Jožice Flander
2, se zaradi prenehanja poslovnih deležev
družbenikov zmanjša za znesek 7.607,63
EUR.
Znesek, za katerega se zmanjša osnovni kapital družbe, je enak nominalni višini
osnovnih vložkov, ki predstavljata poslovna
deleža družbenikov, ki sta prenehala.
V skladu z določili 520. člena ZGD-1,
družba DKS trgovina in storitve d.o.o., Maribor, Ulica Jožice Flander 2, poziva svoje
morebitne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
DKS d.o.o.
Darko Šparl, univ. dipl. ekon.
direktor

Ob-4252/08
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Akta o ustanovitvi družbe
AS Domžale servis in trgovina, d.o.o., je
družba AS Domžale Moto center, d.o.o., ki
jo zastopa prokurist Darko Gognjavec, kot
edini družbenik in lastnik družbe AS Domžale servis in trgovina, d.o.o. sprejel naslednja sklepa:
Dosedanji
osnovni
kapital
v višini 150.276,00 EUR se zniža za
140.276,00 EUR tako, da bo novi osnovni kapital znašal 10.000,00 EUR. Znižanje
osnovnega kapitala se izvede zaradi umika
lastnih poslovnih deležev.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.
AS Domžale servis in trgovina d.o.o.
direktor
Darko Gognjavec
Ob-4313/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah družba Oxylus, spletna iniciativa, d.o.o., Parmova ulica 14, Ljubljana,
matična št. 5443709000 objavlja naslednji
sklep:
Osnovni kapital družbe se zaradi izstopa družbenika iz družbe iz 48.924,00 EUR
zmanjša za 24.462,00 EUR in po zmanjšanju znaša 24.462,00 EUR.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z
zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Oxylus d.o.o.
direktor
Tomaž Berkopec

Sklici skupščin
Ob-4174/08
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
16. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil
in toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo v ponedeljek, 2. junija 2008, s pričetkom ob 10. uri, v prostorih družbe v Mariboru, Preradovičeva ulica 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagana preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka
Breda Horvat.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu o poslovanju TVT Maribor d.d. za leto 2007.
Predlog sklepa: po predlogu nadzornega
sveta se je skupščina seznanila s poročilom
nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe TVT Maribor d.d.
za leto 2007.

3. Sprejem sklepa o uporabi čistega bilančnega dobička poslovnega leta 2007.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se iz čistega bilančnega
dobička za leto 2007 v višini 387.052,53 EUR
formirajo druge rezerve v višini 83.788,80
EUR, razlika v višini 303.263,73 EUR pa
ostane nerazporejena.
4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico v smislu 294. člena ZGD-1 predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2007.
5. Sprejem sklepov o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se izvede redno zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer:
1. Osnovni kapital družbe v znesku
2.210.711,90 € se zmanjša za 900.617,50 €
tako, da znaša 1.310.094,40 €. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede
zaradi prevelikega obsega kapitala glede
na obseg poslov družbe in glede na druge
naloge družbe.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede na način rednega zmanjšanja osnovnega
kapitala.
Upnike, katerih terjatve so ali bodo nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v register, se z objavo
opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če v šestih mesecih po objavi
sklepa terjatve prijavijo in ne bi mogli biti
poplačani.
Plačila delničarjem se opravijo na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala potem, ko
od objave vpisa preteče šest mesecev in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno
javili, zagotovljeno plačilo ali zavarovanje.
2. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
uskladi besedilo in izdela čistopis Statuta
družbe TVT Maribor d.d. v skladu s sprejetim sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.
6. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške
družbe TVT Maribor d.d.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme sledeče sklepe:
1. Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 17 z dne 19. 2. 2008).
2. V poglavju X. (desetič) se spremeni
naslov poglavja iz Poslovne knjige in revidiranje računovodskih izkazov v Poslovne
knjige ter se v 21. členu v celoti črta besedilo
drugega odstavka.
3. Spremeni se 1. člen Statuta, in sicer
tako, da sedež družbe glasi: Maribor, brez
navedbe ulice.
4. V skladu z zgornjimi sklepoma pod
1. o uskladitvi dejavnosti družbe, 2. o spremembi 21. člena in 3. o spremembi sedeža
se uskladi 2. (drugi) člen in spremenita 21.
(enaindvajseti) in 1. (prvi) člen Statuta delniške družbe TVT Maribor d.d.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
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pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure
pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice
za glasovanje. O vseh točkah dnevnega
reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo, sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe
Št. 30
Ob-4175/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Savaprojekt d.d. Krško uprava družbe sklicuje
11. redno skupščino družbe,
ki bo v petek, 30. maja 2008, ob 12. uri,
v prostorih Občine Krško – sejna soba D.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Vabljeni notar je
prisoten. Potrdi se dnevni red skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila, poročila
nadzornega sveta za poslovno leto 2007 in
revizijskega poročila.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s sprejetim letnim poročilom družbe, s poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom za poslovno leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Predlog sklepa:
Vrednost bilančnega dobička leta 2007
je 463.943,02 € in nerazporejenega bilančnega dobička iz preteklih let = 203.674,83 €,
skupaj = 667.617,85 €.
Predlog delitve bilančnega dobička:
1) = 140.000,00 EUR se razdeli v dividendah lastnikom delnic na dan skupščine
vpisanih v delniški knjigi družbe.
Delitev oziroma obveznost do izplačila
se evidentira v poslovnih – knjigovodskih
knjigah na dan potrditve sklepa na skupščini. Izplačilo dividend bo izvršeno v roku
dveh mesecev po zakonsko določenem pritožbenem roku.
2) = 46.000,00 EUR bruto sredstev se
izplača kot nagrada upravi in članom nadzornega sveta.

Obveznost do izplačila se evidentira
v poslovnih – knjigovodskih knjigah na dan
potrditve sklepa na skupščini. Izplačilo nagrade bo izvršeno v roku dveh mesecev po
zakonsko določenem pritožbenem roku.
3) = 361.617,85 EUR se razporedi v druge rezerve.
4) = 120.000,00 EUR bilančnega dobička ostane nerazporejenega.
4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornem svetu.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in
odobri delo uprave in nadzornega sveta
družbe Savaprojekt d.d. v letu 2007. Skupščina družbe jima podeli razrešnico za delo
v poslovnem letu 2007.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: nadzorni svet skupščini
predlaga, da se za revizorja družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba
Dinamic, Novo mesto.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da v septembru 2008 izteče štiriletni mandat dvema članoma nadzornega sveta Andreju Špilerju in Goranu
Šalamonu.
Za nova člana nadzornega sveta se ponovno imenujeta Andrej Špiler in Goran Šalamon.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
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, to je do
vključno 27. 5. 2008. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo za udeležbo poslati tudi pisno pooblastilo.
Delničarje obveščamo, da bo dvorana
odprta 30 minut pred začetkom zasedanja. V tem času boste najavljeni udeleženci
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan
od sklica skupščine, do dneva skupščine,
v času od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.
Delničarje vljudno prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda oziroma predloge za
spremembo dnevnega reda pisno sporočijo
upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica.
Uprava – Savaprojekt d.d., Krško
Št. 5/2008
Ob-4176/08
V skladu s točko 6.6 Statuta delniške
družbe APS, Avtoprevozništvo in servisi
d.d., Koroška c. 64, Velenje, uprava družbe
sklicuje
15. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo v sredo, 4. 6. 2008, ob 10. uri, na
sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine Dijana Višnar,
– za preštevalki glasov Olga Seitl in Marija Balog.
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Potrdi se objavljeni dnevni red skup
ščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Srečko
Gabrilo.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom za leto 2007 in Poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim letnim
poročilom za leto 2007 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.
Letno poročilo in Poročilo nadzornega
sveta sta delničarjem dostopna na sedežu
družbe APS d.d. in na spletni strani družbe
aps.Velenje.com.
3. Razporeditev čistega dobička poslovnega leta 2007.
Predlog sklepa: družba APS d.d. uporabi
čisti dobiček poslovnega leta 2007 v višini
47.835,18 EUR za pokrivanje bilančne izgube preteklih let.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu APS
d.d., s katero potrjuje in odobrava njuno delo
v poslovnem letu 2007.
5. Prenehanje članstva v nadzornem
svetu APS d.d.
Predlog sklepa: Gregi Medenu na osnovi
5.6. (pet šest) točke Statuta APS d.d. in njegove pisne izjave za predčasno prenehanje
članstva v nadzornem svetu APS d.d. preneha članstvo z dnem izvolitve novega člana.
6. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta APS d.d.
Predlog sklepa: za novega člana nadzornega sveta APS d.d. se imenuje Vesna
Zager, ki postane članica z dnem izvolitve
na skupščini APS d.d.
7. Podaljšanje mandata predsedniku
nadzornega sveta APS d.d.
Predlog sklepa: skupščina imenuje dosedanjega predsednika nadzornega sveta
APS d.d. Dragoslava Dolenca še za en štiriletni mandat.
8. Imenovanje namestnika predstavnika
delavcev v nadzorni svet APS d.d.
Predlog sklepa: za namestnika predstavnika delavcev v nadzorni svet se potrdi Olga
Seitl, ki je bila sprejeta in potrjena na prvi
seji novoizvoljenih članov sveta delavcev
APS d.d. dne 24. 7. 2007.
9. Sprememba naziva šifre glavne dejavnosti APS d.d.
Predlog sklepa: spremenita se šifra in
naziv osnovne dejavnosti APS d.d., in sicer iz šifre 49.410 – Cestni tovorni promet
v 49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo
v sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so
najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini in druga gradiva.
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Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilo nadzornega sveta, je
na voljo na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočite v sedmih dneh od
objave tega vabila upravi družbe APS d.d.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava APS, d.d.
Uroš Zagoričnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi dnevnega reda skupščine na sedežu družbe.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak
delničar sam ali njegov pooblaščenec pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavi
najpozneje 3 dni pred zasedanjem na sedež družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri v istem prostoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Remont d.d.
uprava družbe

Št. 9/2008
Ob-4213/08
Na podlagi 15. člena statuta Remont
d.d., Oblakova 30, Celje, uprava delniške
družbe sklicuje

Št. 20/08
Ob-4214/08
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo

14. skupščino
delničarjev Remont d.d.,
v sredo, 4. junija 2008, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe na Oblakovi 30
v Celju.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: imenujejo se predlagani
predsednik skupščine, preštevalca glasov
in notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: sprejme se Poročilo nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu
za poslovno leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Izplačajo se dividende v višini
1,00 EUR bruto na delnico v skupni vrednosti 180.000,00 EUR. Dividende se izplačujejo do 30. junija 2008. Do dividende
so upravičeni lastniki delnic Remont d.d., ki
dokazujejo lastništvo delnic na dan 31. maja
2008.
b) Za izplačilo dividend se uporabi preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let v višini
96.385,39 EUR in del čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 83.614,61 EUR.
c) Ostanek čistega dobička poslovnega
leta 2007 se razporedi:
– 4,17 EUR se razporedi v rezerve za
lastne delnice,
– ostanek v višini 192.838,75 EUR ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Nagrada nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina odobri nagrado nadzornemu svetu za uspešno delo v minulem letu v predlagani višini.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: za revizijsko družbo
za leto 2008 se imenuje revizijska družba
»Renoma družba za revizijo in svetovanje
d.o.o.« iz Ljubljane.
6. Seznanitev skupščine z letnim načrtom družbe za leto 2008.
Skupščino se seznani z letnim načrtom
družbe za leto 2008.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan med 10. in 12. uro
pri Mateji Smerkolj.

16. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., Ljubljana, Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 3. 6. 2008, ob 13. uri,
na Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja
Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2007 in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za leto 2007.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2007
znaša 16.159,01 EUR in se v celoti pokrije
iz kapitalskih rezerv.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2007.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi
uskladitve z določili ZGD-1.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. zaradi uskladitve z določili ZGD-1,
v predloženem besedilu.
Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Gradivo za skupščino družbe s predlogi sprememb statuta ter čistopisom statuta
so na razpolago vsem delničarjem v prostorih Česalnice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9, vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki

s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 31. 5. 2008.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar
predsednik NS
Čadež Majda
Ob-4215/08
Uprava družbe na podlagi določil statuta delniške družbe Voda Juliana d.d. ter
v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Voda Juliana d. d.,
ki bo v ponedeljek, 2. junija 2008 ob
9. uri, v prostorih družbe Gemag-Center
d.o.o. na naslovu Gregorčičeva ulica 29a,
Maribor.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se za predsedujočo skupščine izvoli Ines Najvirt in za preštevalki
glasov Marjana Kolarič in Nataša Skok. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
Voda Juliana d.d. za poslovno leto 2007 in
računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2007; predstavitev pisnega poročila
nadzornega sveta družbe Voda Juliana d.d.
o rezultatih preveritve letnega poročila ter
načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2007; razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe Voda Juliana d.d. za
poslovno leto 2007 in računovodskimi izkazi
družbe za poslovno leto 2007.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe Voda Juliana d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila o načinu
in obsegu preverjanja spremljanja vodenja
družbe Voda Juliana d.d. med poslovnim
letom 2007.
Predlog sklepa št. 2.2: v skladu z 294.
členom veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah-1 skupščina potrjuje in odobri delo
uprave in nadzornega sveta družbe Voda
Juliana d.d. v poslovnem letu 2007 in jima
podeljuje razrešnico.
3. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi sedeža, poslovnega naslova in dejavnosti družbe Voda Juliana d.d. ter sprejem prečiščenega besedila statuta družbe.
Predlog sklepa 3.1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se spremenita sedež in poslovni naslov
družbe, ki odslej glasita:
Sedež je: 2000 Maribor
Poslovni naslov je: Gregorčičeva ulica 17.
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Predlog sklepa 3.2:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se dejavnost družbe spremeni in uskladi
z novo sprejeto Uredbo o Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 69/07
in 17/08) tako, da se črtajo vse do sedaj
veljavne dejavnosti družbe in nadomestijo
z novimi kot sledi:
Glavna dejavnost družbe je:
11.070 – Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
Druge dejavnosti družbe so:
10.320 – Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
11.050 – Proizvodnja piva
17.120 – Proizvodnja papirja in kartona
17.210 – Proizvodnja valovitega papirja
in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.220 – Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230 – Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona
18.120 – Drugo tiskanje
18.130 – Priprava za tisk in objavo
18.140 – Knjigoveštvo
in sorodne
dejavnosti
22.210 – Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas
22.220 – Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290 – Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas
25.290 – Proizvodnja drugih kovinskih
rezervoarjev in cistern
36.000 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
41.200 – Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 – Gradnja cest
42.120 – Gradnja železnic in podzemnih
železnic
42.130 – Gradnja mostov in predorov
42.210 – Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 – Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 – Gradnja vodnih objektov
42.990 – Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
43.110 – Rušenje objektov
43.120 – Zemeljska pripravljalna dela
43.130 – Testno vrtanje in sondiranje
43.210 – Inštaliranje električnih napeljav
in naprav
43.220 – Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 – Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 – Fasaderska in štukaterska
dela
43.320 – Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 – Oblaganje tal in sten
43.341 – Steklarska dela
43.342 – Pleskarska dela
43.390 – Druga zaključna gradbena
dela
43.910 – Postavljanje ostrešij in krovska
dela
43.990 – Druga specializirana gradbena dela
46.170 – Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov
46.180 – Specializirano posredništvo pri
prodaji drugih določenih izdelkov

46.190 – Nespecializirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.340 – Trgovina na debelo s pijačami
46.760 – Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
47.110 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.250 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.290 – Druga trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah z živili
47.789 – Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
49.100 – Železniški potniški promet
49.200 – Železniški tovorni promet
49.391 – Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
49.410 – Cestni tovorni promet
49.500 – Cevovodni transport
50.100 – Pomorski potniški promet
50.200 – Pomorski tovorni promet
50.300 – Potniški promet po celinskih
vodah
50.400 – Tovorni promet po celinskih
vodah
52.100 – Skladiščenje
52.210 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.220 – Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
52.240 – Pretovarjanje
52.290 – Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
55.201 – Počitniški domovi in letovišča
55.202 – Turistične kmetije s sobami
55.203 – Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 – Planinski domovi in mladinska
prenočišča
55.209 – Druge nastanitve za krajši čas
55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 – Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 – Restavracije in gostilne
56.102 – Okrepčevalnice in podobni
obrati
56.103 – Slaščičarne in kavarne
56.104 – Začasni gostinski obrati
56.105 – Turistične kmetije brez sob
56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 – Druga oskrba z jedmi
56.300 – Strežba pijač
59.110 – Produkcija filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
59.120 – Post produkcijske dejavnosti
pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
59.130 – Distribucija filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami
71.111 – Arhitekturno projektiranje
71.112 – Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 – Geofizikalne meritve, karti
ranje
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71.129 – Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje
77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 – Dajanje tovornjakov v najem
in zakup
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 – Posredovanje oglaševalskega
prostora
73.200 – Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.200 – Fotografska dejavnost
74.300 – Prevajanje in tolmačenje
74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne
in tehnične dejavnosti
77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil
v najem in zakup
77.120 – Dajanje tovornjakov v najem
in zakup
81.100 – Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 – Splošno čiščenje stavb
81.220 – Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 – Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 – Urejanje in vzdrževanje zelenih
površin in okolice
82.110 – Nudenje celovitih pisarniških
storitev
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov,
srečanj
82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje
kreditne sposobnosti
82.920 – Pakiranje
82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
90.010 – Umetniško uprizarjanje
90.020 – Spremljajoče dejavnosti za
umetniško uprizarjanje
90.030 – Umetniško ustvarjanje
90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve
93.110 – Obratovanje športnih objektov
93.120 – Dejavnost športnih klubov
93.130 – Obratovanje fitnes objektov
93.190 – Druge športne dejavnosti
93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291 – Dejavnost marin
93.292 – Dejavnost smučarskih centrov
93.299 – Drugje nerazvrščene dejavnosti
za prosti čas
Predlog sklepa 3.3:
Na predlog uprave in nadzornega sveta ter v skladu s sprejetima sklepoma pod
točko 3.1 in 3.2 skupščina sprejme novo
prečiščeno besedilo statuta družbe Voda
Juliana d.d. v predloženi vsebini, ki vključuje spremembo sedeža, poslovnega naslova in dejavnosti družbe. Novo prečiščeno
besedilo statuta družbe Voda Juliana d.d.
bo nadomestilo celotno besedilo do sedaj
veljavnega prečiščenega besedila statuta
družbe Voda Juliana d.d., sprejetega dne
27. 12. 2007.
Predlog novo prečiščenega besedila statuta družbe Voda Juliana d.d. je priloga tega
sklepa in predstavlja njegov sestavni del.
Za podpis prečiščenega besedila statuta
družbe je pooblaščen predsednik nadzornega sveta.
4. Predlog za imenovanje revizorja za
poslovno leto 2008.
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Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe za leto 2008, kolikor bodo za to izkazani zakonski pogoji, imenuje Revidicom
Revizijska družba, d.o.o., Grizoldova ulica
5, 2000 Maribor.
Prijava udeležbe na skupščini
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so 10 dni pred izvedbo skupščine
svoje prinosniške delniške listine in izdane začasnice deponirali pri notarju ali na
sedežu družbe ali pri finančni organizaciji,
katera jim izda potrdilo o imetništvu delnic
oziroma, ki delničarja legitimira za udeležbo
na skupščini in ki pisno prijavijo 3 dni pred
sejo skupščine svojo udeležbo osebno ali
s priporočeno pošiljko na poslovni naslov
uprave družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič tako, da jo le-ta prejme 3 dni pred
zasedanjem skupščine.
Delničarji na skupščini lahko odločajo
po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom pooblastitelja,
katero mora biti deponirano na poslovnem
naslovu družbe Voda Juliana d.d., Loka 36,
4290 Tržič, najkasneje 3 dni pred začetkom
skupščine.
Delničar, ki je delniško listino oziroma
začasnico zastavil, izvršuje glasovalno pravico na podlagi potrdila o zastavi, ki ga mora
izstaviti zastavni upnik na njegovo zahtevo
pod pogojem, da je potrdilo dostavil družbi
tako, da ga ta prejme vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj eno uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so
o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino z obrazloženimi
predlogi sklepov, katerega sestavni del je
letno poročilo družbe za poslovno leto 2007,
računovodski izkazi družbe ter pisno poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2007
in prečiščeno besedilo statuta družbe, je na
vpogled delničarjem v informativni pisarni
– na sedežu družbe Gemag-Center d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor, vsak
delavnik od 10. do 12. ure po dnevu objave
sklica skupščine vključno do dneva zasedanja skupščine.
Voda Juliana d.d.
uprava – direktorica
Nevena Tea Gorjup
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Ob-4216/08
Na podlagi 19. člena Statuta delniške
družbe sklicuje uprava družbe TAB-SISTEMI, tehnološke rešitve, d.d., Tržič, Predilniška cesta 16
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 17. 6. 2008 ob 15. uri, v Naklem, Kranjska cesta 14, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine.
2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom uprave družbe za leto
2007 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za
leto 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
za leto 2007 ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe.
4. Sprememba firme, skrajšane firme,
sedeža in poslovnega naslova družbe.
Predlog sklepa: firma, skrajšana firma,
sedež in poslovni naslov družbe se spremenijo in odslej so:
– firma: TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., v angleškem prevodu: TAB-SYSTEMS, tehnological solutions, Inc.;
– skrajšana firma: TAB-SYSTEMS d.d.,
v angleškem prevodu: TAB-SYSTEMS
Inc.;
– sedež: 4202 Naklo;
– poslovni naslov: 4202 Naklo, Kranjska
cesta 14.
V skladu s sprejetimi sklepi se spremeni
statut družbe, katerega čistopis potrdi notar.
Gradivo za skupščino, skupaj z letnim
poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe vsak delovnik med 9. in 11.
uro, od dneva sklica skupščine dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
TAB-SISTEMI d.d.
Tomaž Bergant – član uprave
Ob-4220/08
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2,
Maribor vabi delničarje na
13. sejo skupščine
Informatika, informacijske storitve in
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v torek dne
3. junija 2008 ob 11. uri, na sedežu družbe
Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III.
nadstropju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali
je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda.
Uprava obvesti skupščino o notarju, ki piše
zapisnik.

2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov.
Na predlog uprave se izvoli za predsednico skupščine Andreja Zelenič-Marinič
in za preštevalki glasov Irena Lorencin in
Zdenka Zabavnik.
3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna.
4. Predstavitev letnega poročila družbe
Informatike d.d. Maribor za poslovno leto
2007, revizorjevega poročila in poročila nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje letno poročilo Informatike d.d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega
sveta za leto 2007.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2007.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2008 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.
7. Seznanitev z razrešitvijo člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme
sklep, s katerim razreši člana nadzornega
sveta Davida Valentinčiča, kot predstavnika
Elektro Primorske, d.d. in izvoli novega člana Julijana Fortunata, predsednika uprave
Elektro Primorske, d.d., za mandatno dobo
do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi
vsaj deset dni pred zasedanjem skupščine
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi dne 26. 5. 2007 in
ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred
zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom
iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, je na sedežu
družbe na vpogled vsak delovni dan pri Ireni Lorencin od 10. do 12. ure in pri Valentini
Grad od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2 do dneva
skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih žele, da so o njih
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pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina vnovič sestane. V tem primeru
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Informatika d.d.
uprava družbe
mag. Miran Novak
Št. 000061
Ob-4247/08
Na podlagi 43. člena Statuta družbe Dela
Prodaje, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 5,
uprava sklicuje
17. skupščino družbe
Dela Prodaje, d.d.,
ki bo dne 29. 5. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe, v sejni sobi pritličja stolpnice
Dela v Ljubljani, Dunajska cesta 5, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Stojan
Zdolšek,
– preštevalca glasov: Bojana Kos in Marjan Petrovič.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar: Miro
Košak.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in
sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček v skupni višini
12.818.327,87 €, ki je sestavljen iz dobička za leto 2007 v višini 4.800.193,65 € in
bilančnega dobička iz preteklih let v višini
8.018.134,22 €, se uporabi:
– za dividende
– nagrado nadzornemu
svetu
– prenos dobička
Skupaj bilančni dobiček

399.523,60 €
26.400,00 €
12.392.404,27 €
12.818.327,87 €

Dividenda na delnico je 0,70 € bruto.
Vir za delitev je del bilančnega dobička
iz leta 2001.
Pri izplačilu dividend se glede upravičencev upošteva stanje imetnikov delnic
Dela Prodaje, d.d. v delniški knjigi centralnega registra pri KDD tako, da je zadnji dan
upravičenosti do dividende (glede na stanje
delniške knjige) drugi delovni dan po dnevu
skupščine delničarjev, ki odloča o delitvi dobička. Družba bo dividende izplačala v roku
60 dni po skupščini.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu
svetu podeli razrešnico za poslovno leto
2007.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral računovodske izkaze Dela Prodaje,
d.d. za leto 2008 se imenuje pooblaščeno
revizijsko družbo Renoma, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, letno poročilo za leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, bo na voljo v tajništvu uprave na sede-

žu družbe, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno zasedanja skupščine.
Pravico do glasovanja imajo delničarji,
ki so na dan sklica skupščine, objavljenega
v časopisu »Dnevnik«, vpisani v delniško
knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru pri KDD.
Vsaka delnica daje en glas.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
se v 3 dneh pred skupščino pisno prijavijo
upravi družbe, kar pomeni, da mora prijavnica v tem roku prispeti na sedež družbe.
Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je treba prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti
zastopniki pa tudi z izpiskom iz sodnega
registra.
Dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja.
Uprava Dela Prodaje, d.d.
Št. 21/08
Ob-4272/08
Na podlagi 9. in 10. člena Statuta delniške družbe Elektrotehna Interset d.d.,
Mengeš, Trdinov trg 4, sklicuje uprava
družbe
21. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, 5. 6. 2008, ob 13. uri,
v prostorih družbe Karo d.o.o., Slovenska
cesta 24, Mengeš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Ksenija Ocvirk, za
preštevalca glasov se izvolita Aleksander
Stančič in Hilda Prosenik. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine pa se imenuje
vabljeni notar Jože Rožman.
2. Odločanje o bilančnem dobičku in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2007, iz katerega izhaja, da ni bil ugotovljen bilančni dobiček, ker
se je v navedenem letnem poročilu dobiček
poslovnega leta 2007 v znesku 58.092,56
EUR uporabil za pokrivanje izgube iz preteklih let.
b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2007 in jima podeljuje razrešnico.
Delničarji lahko podajo nasprotne predloge k predlaganim sklepom pri posameznih
točkah dnevnega reda. Uprava in nadzorni
svet bosta nasprotne predloge, ki bodo podani pismeno v roku 7 dni, v skladu z zakonom na stroške družbe objavila enako
kot ta sklic.
Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 13.30, v istih prostorih. Skupščina bo
na ponovnem zasedanju sklepčna ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so delnice vknjižene
v delniški knjigi. Delničarje, ki so fizične
osebe, lahko na skupščini zastopajo pooblaščenci na podlagi predložitve ustreznega pooblastila delničarja. Delničarje, ki so
pravne osebe, zastopajo njihovi zakoniti
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zastopniki, lahko pa tudi pooblaščenci ob
predložitvi ustreznega pooblastila.
Poslovno poročilo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 15. uro ob predhodnem dogovoru
na tel. 01/723-70-51. Na vpogled pa bo tudi
na samem zasedanju skupščine.
Elektrotehna Interset d.d.
direktorica Amalija Kovač
Ob-4277/08
Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj na
podlagi določb 21. člena Statuta hranilnice
sklicuje
22. redno sejo
skupščine Hranilnice LON d.d., Kranj,
ki bo v ponedeljek, 2. junija 2008, ob
18. uri, v prostorih Mestne občine Kranj,
dvorana št. 15 (I. nadstropje – avla).
Za sejo skupščine predlaga uprava hranilnice naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotavlja se, da je skupščina sklepčna. Izvoli se predsednika skupščine, dva člana in komisijo za preštevanje
glasov. Ugotovi se prisotnost notarja Vojka
Pintarja iz Kranja za sestavo notarskega
zapisnika.
2. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta Hranilnice.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj sprejema spremembe
statuta družbe Hranilnica LON d.d., Kranj
glede uskladitve dejavnosti in redakcijske
spremembe, ki se nanašajo na naslove posameznih členov in poglavij statuta, preštevilčenje členov statuta ter spremembe, ki
se nanašajo na možnost uprave za sprejem
poslovnika o postopku prodaje delnic, obveščanju delničarjev in spremembi nazivov
članov uprave.
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju hranilnice za leto 2007 z vsebovanimi
poročili uprave, poročilom o delu nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega
poročila, poročilom neodvisnega revizorja
in službe notranjega revidiranja, sklepanje
o delitvi bilančnega dobička ob izkazanih
rezultatih poslovanja, uporabi sredstev hranilnice ter o razrešnici upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj se
seznani z letnim poročilom o poslovanju hranilnice za leto 2007 z vsebovanimi poročili
uprave, poročilom o delu nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila,
poročilom neodvisnega revizorja in službe
notranjega revidiranja.
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2007 v višini 765.893,62
EUR za naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem, ki so
na dan 31. 5. 2008 vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, v višini 547.575,42 EUR, ki se izplačajo
18. junija 2008, za udeležbo uprave in nadzornega sveta na dobičku v skupnem bruto
znesku 119.915,53 EUR,
– za že izplačane vmesne dividende iz
tekočega dobička v letu 2007 na podlagi
sklepa nadzornega sveta z dne 25. 9. 2007
v znesku 98.919,00 EUR,
– za oblikovanje drugih rezerv iz dobička
v znesku 98.402,67 EUR (preneseni zadržani dobiček zaradi prehoda na MSRP).
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Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
predsedniku nadzornega sveta dovoljuje in
potrjuje možnost uporabe vozila in izplačilo
nagrade v neto višini 10% od s Pogodbo
o izvensodni poravnavi z dne 29. 6. 2007
pridobljenega zneska.
Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj
podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2007, s čimer se odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007.
4. Poročilo o pridobitvi lastnih delnic
Hranilnica je na podlagi danega pooblastila skupščine z dne 31. 5. 2007 upravi
družbe in ob predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 21. 8. 2007 pridobila 32
rednih delnic razreda B z oznako LONR
po ponujeni ceni 180 evrov za delnico, pri
čemer so bile lastne delnice pridobljene
za namene iz prvega odstavka 247. člena
ZGD-1.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj sprejme poročilo o pridobitvi 32 lastnih delnic.
5. Podelitev pooblastila upravi za pridobitev lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj pooblašča upravo hranilnice, da lahko po predhodnem soglasju nadzornega sveta v roku 18 mesecev, od dneva tega pooblastila pridobiva lastne delnice
družbe, po ceni, ki ne bo nižja od 75,00
evrov in ne bo višja od 6 kratnika nominalne
vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva
lastne delnice za vse namene iz prvega odstavka 247. člena. Nominalni znesek vseh
tako pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči 10% vsakokratnega osnovnega kapitala hranilnice. Pri pridobivanju in odsvajanju
lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na
podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa delnic
izključena.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2008 revizijsko družbo Deloitte
revizija d.o.o., Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
7. Informacija o tekočem poslovanju Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja, ki
jo uprava poda na skupščini družbe.
Predlog sklepa: skupščina Hranilnice
LON d.d., Kranj se seznani s tekočim poslovanjem hranilnice v obdobju od 1-4/2008.
Predloge sklepov pod točkami od 1 do
5 in 7 predlagata uprava in nadzorni svet
Hranilnice LON d.d., Kranj, predlog sklepa
pod točko 6 pa nadzorni svet Hranilnice
LON d.d., Kranj.
Obvestila delničarjem
Vsaka delnica daje na skupščini en glas.
Delničarji uresničujejo svojo glasovalno
pravico osebno, po pooblaščencu oziroma
zastopniku in v skladu s statutom družbe.
Delničarji bodo sporočilo o sklicu skupščine
prejeli po pošti.
Skladno z določili 21. člena statuta na
skupščini lahko glasujejo delničarji, imetniki
delnic na ime z glasovalno pravico, ki so
vpisani v delniško knjigo in prijavijo svojo
udeležbo na skupščini najkasneje 3 dni pred
skupščino.
Prijavo na skupščino delničarji pošljejo na naslov: Hranilnica LON d.d., Kranj,
Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj ali na naslov pooblaščenega notarja Vojka Pintarja,
Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, oziroma po
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faksu hranilnice št. 04/280-07-26 oziroma
pooblaščenega notarja št. 04/281-55-30,
oziroma po elektronski pošti na naslov hranilnice lidija.bisevac@lon.si oziroma pooblaščenega notarja notar.vp@siol.net ali po tel.
04/280-07-77 – kontaktna oseba Lidija Biševac, oziroma osebno v tajništvu uprave.
V primeru nesklepčnosti skupščine na
napovedani dan, bo na podlagi 22. člena
statuta ponovna seja skupščine naslednjega dne, tj. 3. junija 2008 ob isti uri, z istim
dnevnim redom, v prostorih Mestne občine
Kranj, dvorana št. 15. Skupščina bo v tem
primeru veljavno sklepala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov po točkah dnevnega reda je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu Hranilnice v Kranju, Bleiweisova cesta 2, in sicer
vsak dan od 13. do 15. ure, od dneva objave
sklica skupščine do dneva skupščine.
Seje skupščine po 7. členu poslovnika
skupščine niso javne.
Hranilnica LON d.d. Kranj
predsednik uprave
Teodor Žepič
Ob-4301/08
Direktor družbe KIK Kamnik d.o.o. na
podlagi 23. in 24. člena Pogodbe o ustanovitvi družbe KIK Kamnik d.o.o., sklicuje
9. skupščino
družbe KIK Kamnik d.o.o.,
dne 8. 5. 2008 ob 17. uri, v upravni stavbi
družbe KIK Kamnik d.o.o., Fužine 9, 1240
Kamnik.
Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitve sklepčnosti skupščine.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
3. Sprejem letnega poročila KIK Kamnik
d.o.o. za leto 2007.
4. Razrešitev in imenovanje novega direktorja KIK Kamnik d.o.o.
Igor Kren, univ. dipl. ek.
direktor KIK Kamnik d.o.o.

Razširitve dnevnih redov
Ob-4244/08
Razširitev dnevnega reda sklicane 15.
skupščine delničarjev družbe Gorenjski tisk
d.d., ki bo dne 29. 5. 2008 ob 9. uri, na
sedežu družbe – Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj.
V zvezi z objavljenim sklicem 15. skupščine delničarjev družbe Gorenjski tisk d.d.,
Kranj predsednik družbe dopolnjujem objavo v Ur. l. RS, št. 41 z dne 25. 4. 2008 na
podlagi zahtevka delničarja Mohar Satler
Investicije d.d., Ljubljana za razširitev dnevnega reda v skladu z 298/I. členom ZGD-1.
Delničar Mohar Satler Investicije d.d.,
Cankarjeva 7, Ljubljana, dne 28. 4. 2008
imetnik 9,59% delnic družbe Gorenjski tisk
d.d., Kranj, je dne 28. 4. 2008 zahteval razširitev dnevnega reda 15. skupščine Gorenjski tisk d.d., Kranj, sklicane za dne 29. 5.
2008, katere sklic je bil objavljen v Ur. l. RS,
št. 41 z dne 25. 4. 2008, s predlogom sklepa pod novo četrto točko dnevnega reda,
kot sledi:
»Predlagatelj zahteva, da se dnevni red
15. skupščine delničarjev družbe Gorenjski
tisk d.d., Kranj, ki je bila objavljena v Ur.
l. RS, št. 41 z dne 25. 4. 2008, razširi in
dopolni z novo 4. točko dnevnega reda, ki
se glasi:

»4. Razrešitev in imenovanje članov
nadzornega sveta družbe.«
Predlog sklepa:
1. Z dnem 17. 7. 2008 se zaradi poteka mandata razreši član nadzornega sveta družbe Edvard Jurjevec, ki je bil imenovan na 9. skupščini delničarjev družbe dne
15. 7. 2004.
2. Skupščina družbe imenuje Davorja
Vlahka za člana nadzornega sveta družbe.
Štiriletni mandat novoizvoljenega člana prične teči dne 17. 7. 2008.
Obrazložitev
Delničar Mohar Satler Investicije d.d.,
Ljubljana predlaga razširitev dnevnega reda
z glasovanjem o predlaganemu sklepu glede razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta iz razloga učinkovitosti in ekonomičnosti. Mandat članu nadzornega sveta
Edvardu Jurjevcu namreč poteče v kratkem
času, to je v mesecu in pol, po sklicani
skupščini, zato je smiselno, da se brez nastajanja nepotrebnih dodatnih stroškov že
na sklicani skupščini imenuje novega člana nadzornega sveta družbe. Predsedniku
družbe tako zgolj iz potrebe po imenovanju
novega člana nadzornega sveta ne bo potrebno sklicati še ene skupščine.«
Gorenjski tisk d.d., Kranj
predsednik družbe
Aleksander Troha

Nasprotni predlogi
Ob-4254/08
Na podlagi 299. in 300. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) generalni direktor Avtotehne d.d. objavlja nasprotni
predlog konzorcija za prevzem družbe Avtotehna d.d., ki ga sestavljajo HAT, finančna in
poslovna družba, d.o.o., Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana, Medaljon upravljanje drugih
družb d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor in SGP KOGRAD-IGEM Dravograd proizvodnja, trgovina in storitve d.d.,
Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu,
za izredno skupščino Avtotehne d.d., ki je
sklicana za dne 20. 5. 2008 ob 9. uri, v sejni
sobi družbe Atrik d.o.o., na Litijski cesti 261
v Ljubljani,
k 2. točki dnevnega reda (izključitev
manjšinskih delničarjev)
Nasprotni predlog sklepa št. 2. točka 2:
Predlog sklepa št. 2
Na predlog konzorcija za prevzem družbe Avtotehna d.d., ki ga sestavljajo HAT,
finančna in poslovna družba, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Medaljon
upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona
Štuklja 12, 2000 Maribor, Probanka, d.d.,
Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor in SGP
KOGRAD-IGEM Dravograd proizvodnja, trgovina in storitve d.d., Selovec 83, 2373
Šentjanž pri Dravogradu, ki so imetniki več
kot 90% osnovnega kapitala družbe Avtotehna d.d., se na družbo Medaljon upravljanje drugih družb d.d., Trg Leona Štuklja 12,
2000 Maribor prenesejo vse delnice preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev)
družbe Avtotehna d.d., vse za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 111,95 EUR
za eno delnico.
Medaljon upravljanje drugih družb d.d.
bo denarno odpravnino iz prejšnjega odstavka izplačal manjšinskim delničarjem po
vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register in po pridobitvi podatkov za izvedbo
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plačila, pri čemer bo pri posameznem delničarju upoštevano število delnic, vpisanih
v centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
Utemeljitev nasprotnega predloga s strani delničarja: zaradi spremenjenega dogovora med člani konzorcija prevzemnikov
le-ti predlagajo spremembo sklepa, ki se
nanaša na pridobitelja delnic izključenih delničarjev.
Stališče uprave Avtotehne d.d., do nasprotnega predloga: uprava Avtotehne d.d.
ne nasprotuje predlaganemu nasprotnemu
predlogu.
Avtotehna d.d.
generalni direktor
Jordan Kocjančič
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Zavarovanja terjatev
SV 176/08
Ob-4256/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić
iz Izole, opr. št. 176/08 z dne 22. 4. 2008, so
bile nepremičnine, in sicer:
– ident. št. 2626-3681-013 – stanovanje
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
156,45 m²,
– ident. št. 2626-3681-088 – shramba
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
3,00 m²,
– ident. št. 2626-3681-089 – shramba
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
4,23 m²,
– ident. št. 2626-3681-090 – shramba
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
4,41 m²,
– ident. št. 2626-3681-091 – parkirno
mesto na naslovu Južna cesta 93, Izola,
v izmeri 13,20 m²,
– ident. št. 2626-3681-092 – parkirno
mesto na naslovu Južna cesta 93, Izola,
v izmeri 13,48 m²,
ki se nahajajo v stavbi H11, ident. št.
stavbe 2626-03681, z naslovom Izola, Južna cesta 93, ki stoji na parc. št. 3162/13, k.o.
Izola, solast zastaviteljev Katarine Šmuc
Berger, stanujoče Ulica Osvobodilne fronte 13, Izola in Blaža Bergerja, stanujočega
Ulica Osvobodilne fronte 13, Izola, vsakega
s solastninskim deležem do ene polovice,
na podlagi pogodbe o prodaji posameznega
dela stavbe št. 004/07, sklenjene dne 9. 3.
2007, med družbo TPC Livade, d.o.o. Izola,
Južna cesta 101, Izola, kot prodajalcem ter
Katarino Šmuc Berger in Blažem Bergerjem,
kot kupcema ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 21. 4. 2008, zastavljene v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve upnice po
hipotekarni devizni kreditni pogodbi številka 949974 -003 z dne 22. 4. 2008, v višini 103.482,00 CHF, z vsemi pripadki, ki
predstavljajo z vsemi pripadki, ki zajemajo
pogodbene obresti v višini 3-mesečni Libor
za CHF + 1,55% letno, morebitne zamudne obresti in ostale stroške, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve,
s končnim rokom zapadlosti 31. 5. 2018,
z možnostjo predčasne zapadlosti.
SV 177/08
Ob-4258/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić
iz Izole, opr. št. 177/08 z dne 22. 4. 2008, so
bile nepremičnine, in sicer:
– ident. št. 2626-3681-013 – stanovanje
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
156,45 m²,
– ident. št. 2626-3681-088 – shramba
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
3,00 m²,
– ident. št. 2626-3681-089 – shramba
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
4,23 m²,
– ident. št. 2626-3681-090 – shramba
na naslovu Južna cesta 93, Izola, v izmeri
4,41 m²,
– ident. št. 2626-3681-091 – parkirno
mesto na naslovu Južna cesta 93, Izola,
v izmeri 13,20 m²,

– ident. št. 2626-3681-092 – parkirno
mesto na naslovu Južna cesta 93, Izola,
v izmeri 13,48 m²,
ki se nahajajo v stavbi H11, ident. št.
stavbe 2626-03681, z naslovom Izola, Južna cesta 93, ki stoji na parc. št. 3162/13, k.o.
Izola, solast zastaviteljev Katarine Šmuc
Berger, stanujoče Ulica Osvobodilne fronte 13, Izola in Blaža Bergerja, stanujočega
Ulica Osvobodilne fronte 13, Izola, vsakega
s solastninskim deležem do ene polovice,
na podlagi pogodbe o prodaji posameznega
dela stavbe št. 004/07, sklenjene dne 9. 3.
2007, med družbo TPC Livade, d.o.o. Izola,
Južna cesta 101, Izola, kot prodajalcem ter
Katarino Šmuc Berger in Blažem Bergerjem
kot kupcema ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 21. 4. 2008, zastavljene v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve upnice po
hipotekarni devizni kreditni pogodbi številka 949974 -004 z dne 22. 4. 2008, v višini
70.556,00 CHF, z vsemi pripadki, ki predstavljajo z vsemi pripadki, ki zajemajo pogodbene obresti v višini 3-mesečni Libor
za CHF + 1,55% letno, morebitne zamudne
obresti in ostale stroške, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, s končnim rokom zapadlosti 31. 5. 2018, z možnostjo predčasne zapadlosti.
SV 188/08
Ob-4260/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nane Povšič Ružić
iz Izole, opr. št. 188/08 z dne 24. 4. 2008,
je bila nepremičnina, in sicer stanovanje št.
4, v izmeri 105,99 m2, ki se nahaja v prvi in
drugi etaži stavbe na naslovu Garibaldijeva
ulica 4, Izola, ki stoji na parc. št. 633/2, k.o.
Izola, solast zastaviteljev Muhameda Jagurdžije, stanujočega Garibaldijeva ulica 4, Izola in Tesime Jagurdžija, stanujoče Garibaldijeva ulica 4, Izola, vsakega s solastninskim
deležem do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
678, sklenjene dne 8. 5. 1992, med Občino
Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, Izola, kot prodajalko ter Muhamedom Jagurdžijo in Tesimo Jagurdžija, kot kupcema
ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 17. 4.
2008, zastavljena v korist upnice UniCredit
Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljub
ljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice po pogodbi
o dolgoročnem evro kreditu z dne 17. 3.
2008, v višini 16.000,00 EUR, z vsemi pripadki, ki zajemajo pogodbene obresti v višini 12-mesečni Euribor + 2% letno, morebitne zamudne obresti in ostale stroške, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve, s končnim rokom zapadlosti 31. 3.
2018, z možnostjo predčasne zapadlosti.
SV 398/08
Ob-4261/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 398/08, DK 17/08 z dne
24. 4. 2008, je bilo trisobno stanovanje št.
17, v IV. nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Miklošičeva 3, Domžale, ki stoji na
parc. št. 4020/1, k.o. Domžale in obsega 3

sobe, kuhinjo, kopalnico, WC predprostor,
loggio in klet, vse v skupni uporabni površini
81,25 m2, last zastaviteljev Božjak Sanje in
Božjak Boštjana, in sicer vsakega do idealnega solastniškega deleža ena polovica, zastavljeno v korist Deželne banke Slovenije
d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana, matična
št. 5349907, za zavarovanje denarne terjatve v višini 170.000,00 EUR s pp.
SV 408/08
Ob-4262/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 408/08, DK 18/08 z dne
24. 4. 2008, je bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 46, s skupno površino 72,60 m2,
v 10. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Ulica Matije Tomce 2, 1230 Domžale, ki stoji na parc. št. 3940, k.o. Domžale,
skupaj s sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter funkcionalnim zemljišču večstanovanjske stavbe ter last zastavitelja Marolt
Milana do 1/1, zastavljeno v korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale,
MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 40.000,00 EUR s pp.
SV 508/08
Ob-4263/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 508/08 z dne 24. 4.
2008, je stanovanje št. 3, v izmeri 59,60 m2,
v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Planina 74, Kranj, s št. stavbe 137,
stoječe na nepremičninah parc. št. 191/3,
193/5 in 196/4, vse k.o. Huje, last zastaviteljev Zorana Jovanovića in Cvijete Jovanović,
oba stan. Brilejeva ulica 1, Ljubljana, na
temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 10. 2007, s prodajalcem IN-TRA.NET
d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana in Slavka Jovanovića, stan. Brilejeva ulica 1, Ljub
ljana, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 4. 2008, s prodajalko Teuto
Olluri, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 102.000,00 CHF,
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12 mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 1,50% p.a. ter z zapadlostjo glavnice
terjatve dne 30. 4. 2018.
SV 348/08
Ob-4264/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-348/08 z dne
25. 4. 2008, je bilo dvosobno stanovanje
številka 6 v 2. nadstropju, v skupni izmeri
53,60 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu
Klemenčičeva ulica 5, 8000 Novo mesto in
obsega kuhinjo v izmeri 15,38 m2, sobo v izmeri 12,00 m2, sobo v izmeri 12,30 m2, hodnik v izmeri 5,38 m2, WC v izmeri 1,22 m2,
kopalnico v izmeri 3,96 m2 in druge prostore v izmeri 3,36 m2, last kreditojemalca
in zastavitelja Klobučar Petra, Birčna vas
20 c, 8000 Novo mesto, in sicer do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 17. 4.
2008, zastavljeno v korist upnice SKB banke
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d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
64.200,00 EUR s pripadki.
SV 702/2008
Ob-4265/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 702/2008 z dne 23. 4.
2008, je bila nepremičnina, stanovanje št.
26, v VI. nadstropju, v izmeri 73,86 m2, na
naslovu Prušnikova ulica 6, 2000 Maribor, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi, stoječi
na parceli številka 929/13, vpisani pod vložno številko 1831, katastrska občina Spodnje Radvanje, last zastaviteljev Šoštarič
Davida, EMŠO 0601978500165, stanujočega Spodnja Polskava 322, Pragersko in Doris Bečaj, EMŠO 0305981505250, stanujoče
Maribor, Pirnatova ulica 006, za vsakega do
ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 10. 4. 2008, sklenjene med prodajalcem Pernat Mojmirjem ter kupcema Šoštarič
Davidom in Doris Bečaj, zastavljena v korist
upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, matična številka 5092221, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.000,00
EUR s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve 30. 4. 2023.
sv 707/2008
Ob-4266/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 707/2008 z dne
23. 4. 2008, so bile nepremičnine, in sicer:
– poslovni prostor, pisarna številka 239,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječem na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
40,65 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 7. 9. 1994, ki se vodi kot
glavna nepremičnina,
– poslovni prostori, pisarna številka 239,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
24,48 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljenim s prodajno pogodbo z dne 10. 12. 1993,
– poslovni prostor, pisarna številka 233
in 238, v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na
parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad,
v izmeri 68,37 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen
s prodajno pogodbo z dne 14. 7. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka
240/A, v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na
parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad,
v izmeri 27,93 m2 s pripadajočimi dostopi po
skupnih prostorih zgradbe, pridobljeni s prodajno pogodbo z dne 12. 1. 1994,
– poslovni prostor, pisarna številka 234,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
22,88 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 10. 3. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 236,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
23,62 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljeni s prodajno pogodbo z dne 10. 3. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 240,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Ma-

riboru, Glavni trg 17b, stoječe na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
28,67 m2, s pripadajočimi prostori po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 17. 8. 1994,
– poslovni prostor – pisarna številka
239/A, v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na
parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad,
v izmeri 66,28 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen
s prodajno pogodbo z dne 5. 1. 1994,
– poslovni prostor – pisarna številka 241,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17b, stoječe na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v bruto izmeri 23,48 m2, s pripadajočimi dostopi
po skupnih prostorih zgradbe, pridobljenih
s prodajno pogodbo z dne 20. 4. 1994,
zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Gleisdorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Raiffeisenbank Gleisdorf,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Florianiplatz 18-19, A-8200
Gleisdorf, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka 1900510, za zavarovanje upničine denarne terjatve v znesku
270.000,00 EUR s pripadki.
SV 726/2008
Ob-4267/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 726/2008
z dne 24. 4. 2008, je bila nepremičnina
z ident. št. 0680-01182-014 – stanovanje
številka 1, v pritličju (II. etaža) večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica heroja Nandeta 007, Maribor, na parceli številka 1347/1,
katastrska občina Tezno, v izmeri 42,11 m2,
s pripadajočim kletnim prostorom, ki je last
dolžnika in zastavitelja Ilić Dragana, EMŠO
2112978500080, stanujočega Maribor, Regentova ulica 014, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 4. 2008, sklenjene
s prodajalcem Borak Zlatkom, zastavljena
v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 015, Ljubljana, matična številka
2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 51.500,00 EUR s pripadki, pri čemer je končni rok zapadlosti terjatve dne
1. 5. 2033.
SV 104/08
Ob-4268/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tončka Bevca iz
Trebnjega, opr. št. SV 104/08 z dne 24. 4.
2008, je bilo stanovanje v izmeri 48,15 m2,
z vhodom, ki se nahaja neposredno nasproti
glavnega vhoda v stanovanjsko stavbo, in
ki se nahaja v pritličju stanovanjske stavbe
na naslovu Stari trg 10, 8210 Trebnje, ki
stoji na parc. št. 731/1, k.o. Trebnje, v lasti
zastaviteljice Lidije Cindel, roj. 25. 6. 1958,
Stari trg 10, 8210 Trebnje, na podlagi prodajne pogodbe za stanovanje z dne 16. 2.
2007, sklenjene med Nurijo Džaferovićem
in Lidijo Cindel, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje terjatve v višini
88.700,00 CHF s pripadki.
SV 737/2008
Ob-4269/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 737/2008 z dne 24. 4.
2008, je stanovanje št. 1/I v izmeri 66,50 m²,
v stavbi v Mariboru, Ul. Pariške komune 40C
– parc. št. 1645, k.o. Tabor, last družbe De-
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mis d.o.o., na temelju prodajne pog. z dne
20. 3. 2008, zastavljeno v korist SKB banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 46.000,00 EUR s pp.
SV 744/2008
Ob-4270/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz
Maribora, opr. št. SV 744/2008 z dne 25. 4.
2008, je stanovanje z oznako 2-C v izmeri
64,42 m², etaža 3.1, identifikacijska št. dela
stavbe 01363/009, v Mariboru, Žitna 12 –
parc. št. 1109/1, 1109/14, 1109/16, 1109/19,
1109/2 in 1109/24, k.o. Tabor, last Jevđenić
Miša, stanujočega Maribor, Dupleška 139,
na temelju pog. o prodaji posameznega dela
stavbe z dne 28. 3. 2008, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 133.900,00 CHF s pp.
SV 431/08
Ob-4271/08
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Jožeta Rožmana, opr. št. SV 431/08 z dne
25. 4. 2008, je bila nepremičnina, in sicer
enosobno stanovanje številka 6 v izmeri
32,35 m2, s pomožnim kletnim prostorom, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu
Domžale, Ljubljanska cesta 93, stoječem na
parcelni številki 3891, stanovanjska stavba
v izmeri 347 m2, ki je pripisana k vložku št.
2879, k.o. Domžale, katerega lastnika do
celote je zastaviteljica Danilka Raković, zastavljeno v korist upnice NLB Banke Domžale d.d., 1230 Domžale, Ljubljanska 62, MŠ
5101727, v zavarovanje kreditne terjatve
v višini 46.000,00 EUR s pripadki.
SV 413/08
Ob-4274/08
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 413/08, DK
19/08 z dne 25. 4. 2008, je bilo stanovanje
št. 26, ident. št. 1959-4515-026, v sedmem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Miklošičeva ulica 1b v Domžalah, ki obsega
hodnik, kuhinjo, dnevno sobo, sobo z loggio, kopalnico z WC in klet v skupni izmeri
63,60 m2, stoječi na parc. št. 4022/3, k.o.
Domžale ter last zastavitelja Mrak Antona,
stanujočega Križna Gora 13, Škofja Loka,
zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja
terjatve v višini 90.000,00 s pp
SV 416/08
Ob-4276/08
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 416/08,
DK 20/08 z dne 25. 4. 2008, je bilo dvosobno stanovanje št. 24 v izmeri 62,14 m2,
v 4. nadstropju večstanovanjske stavbe na
naslovu Ljubljanska cesta 81, Domžale,
s pripadajočim sorazmernim solastniškim
deležem na skupnih delih, napravah, prostorih ter funkcionalnem zemljišču, ki stoji
(kot izhaja iz potrdila GURS z dne 26. 3.
2008) na parc. št. 3895/2 in 3896/5, obe
k.o. Domžale ter last zastaviteljev Kovač
Alena do 1/2 in Kovač Lili do 1/2, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana,
MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve
v višini 223.790,00 CHF s pp.
SV 161/08
Ob-4278/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Janje Luin iz Kopra,
opr. št. SV 161/08 z dne 25. 4. 2008, je bila
nepremičnina – poslovni prostor v izmeri
36,40 m2, v pritličju trgovsko poslovnega
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centra – del »Za gradom«, na naslovu Beblerjeva 1 v Kopru, stoječega na parcelah
številka 249, 261 in 262, k.o. Semedela,
po podatkih Geodetske uprave Republike Slovenije na parceli s številko 249/40
k.o. Semedela, last Lazar Mire, EMŠO
0603966505318, Semedela 86, 6000 Koper,
na podlagi kupoprodajne pogodbe številka
CZG –023-90 z dne 14. 2. 1990, sklenjene
med S.P. Galeb Izola – Inženiring, kot prodajalcem Zavarovalno skupnostjo Triglav,
Območna skupnost Koper, kot kupcem, kupoprodajne pogodbe številka 29/97 z dne
18. 2. 1997, sklenjene med Adriatic Zavarovalna družba d.d. Koper, kot prodajalcem in
Leasing Invest d.o.o. Koper, kot kupcem ter
prodajne pogodbe z dne 22. 9. 2000, sklenjene med Leasing Invest d.o.o. v stečaju,
Koper, kot prodajalcem in Lazar Miro, do
celote zastavljena v korist Deželne banke
Slovenije d.d., matična številka 5349907,
Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice
25.000,00 EUR z obrestmi po obrestni meri
6-mesečni Euribor + 2, ki je spremenljiva,
ki se vrača v 60 mesečnih obrokih, od tega
59 obrokov v višini 416,00 EUR in zadnjim
v višini 456,00 EUR, z zapadlostjo prvega
obroka 10. 5. 2008 in zadnjega dne 10. 4.
2013 ter s končnim rokom zapadlosti celotne terjatve 10. 4. 2013 in z možnostjo
predčasnega odpoklica, v višini zamudnih
obresti ter stroškov ter z ostalimi pogoji plačila, kot izhajajo iz pogodbe o dolgoročnem
kreditu številka 26/08-DK/KP z dne 24. 4.
2008 in iz notarskega zapisa, sporazuma
o zastavi in ustanovitvi hipoteke na nevknjiženi nepremičnini po členu 250. Zakona
o izvršbi in zavarovanju nika notarke Luin
Janje iz Kopra, opravilna številka SV 161/08
z dne 25. 4. 2008.
SV 285/08
Ob-4297/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opr. št. SV 285/08 z dne 25. 4.
2008, je bilo stanovanje v 3. nadstropju
stanovanjske stavbe v Lendavi, Trg ljudske pravice 11, označeno s številko 18,
v skupni izmeri 53,70 m2, ki stoji na parceli
številka 4348/5, k.o. Lendava, identifikacijska številka stavbe 1103.ES, last Horvat
Tanje, EMŠO 2503978505049, Ulica arhitekta Novaka 9a, 9000 Murska Sobota
in Legen Uroša, EMŠO 1102978500405,
Tišinska ulica 9, 9000 Murska Sobota, vsakega do 1/2, ki sta ga pridobila na podlagi
prodajne pogodbe opr. št. SV 239/08 z dne
11. 4. 2008, sklenjene med prodajalcema
Horvat Suzano in Horvat Jenőjem, oba Trg
ljudske pravice 11, 9220 Lendava ter kupcema Horvat Tanjo, Ulica arhitekta Novaka
9a, 9000 Murska Sobota in Legen Urošom,
Tišinska ulica 9, 9000 Murska Sobota, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40.000,00 CHF, s pripadki.
SV 302/08
Ob-4299/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 302/08 z dne 25. 4. 2008,
je bil zastavljen poslovni prostor v izmeri
96,72 m2, v prvem nadstropju stavbe z naslovom Cesta maršala Tita 22, Jesenice,
stoječi na parc. št. 371/6 k.o. Jesenice ter
na skupnih delih stavbe t.j. stopnišča in ve-
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trolova nepremičnine s parc. št. 371/5 k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 73,92 m2, last zastavitelja TI, d.o.o. z Jesenic, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 2. 2008, vse
v korist SKB banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5026237000, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 600.000,00 EUR s pripadki.
SV 304/08
Ob-4300/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 304/08 z dne 25. 4. 2008,
je bilo trisobno stanovanje št. 11, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske
stavbe na Hrušici, Hrušica 121, stoječe na
parc. št. 490/137 k.o. Dovje, v skupni izmeri
74,42 m2, last zastaviteljev Mirjane Trkulja
in Tomaža Homana, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe dne 7. 3.
2008, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., matična številka 5026024000,
s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
83.917,60 CHF, s pripadki.
SV 264/2008
Ob-4302/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Alenke Ratnik iz Murske Sobote, Kocljeva 14a, opr.
št. SV 264/2008 z dne 25. 4. 2008, je bilo
stanovanje številka 96 v izmeri 64,08 m2,
ki se nahaja v stanovanjski stavbi z identifikacijsko oznako 3727.ES, na naslovu Lendavska ulica 17/c, Murska Sobota, stoječi
na parcelni številki 238/1, vpisani v vložni
številki 3974 katastrska občina Murska Sobota, skupaj s sorazmernim deležem na
funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih in napravah, do celote, last dolžnika in
zastavitelja Petra Škaliča, rojenega 6. 7.
1978, EMŠO 0607978500082, stanujočega
Velika Polana 56, na podlagi notarskega zapisa opr. št. SV 110/2008 z dne 15. 4. 2008,
z vsebovano prodajno pogodbo, notarskega
zapisa opr. št. SV 825/06 z dne 25. 9. 2006,
z vsebovano prodajno pogodbo in kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
15. 10. 1993, zastavljeno v zavarovanje izvršljive denarne terjatve upnice NLB d.d.
Ljubljana, Trg Republike 2, matična številka
5860571, v znesku 40.000,00 EUR skupaj
z vsemi pripadki.
SV 472/08
Ob-4303/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 472/08 z dne 24. 4.
2008, je bila nepremičnina – stanovanje
številka 37, v izmeri 41,42 m2, v IV. nadstropju stavbe na naslovu Kardeljeva cesta
58, 2000 Maribor, zgrajene na parc. št. 80/6
katastrska občina Spodnje Radvanje; last
zastaviteljev Sonje Zupanc, rojene 24. 10.
1956, stanujoče Kardeljeva cesta 58, 2000
Maribor, do 1/2 in Ferdinanda Zupanca, rojenega 4. 5. 1948, stanujočega Kardeljeva
cesta 58, 2000 Maribor, do 1/2, na podlagi
prodajne pogodbe številka 4741/93 z dne
22. 11. 1993; zastavljena v korist upnice
Banke Koper d.d., 6000 Koper, Pristaniška
14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika Lačen Marka, rojenega
7. 10. 1980, stanujočega Grajenščak 25j,
2250 Ptuj, v višini 25.000,00 EUR s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
30. 4. 2023, oziroma z zapadlostjo na dan
odpoklica upnice.

SV 482/08
Ob-4314/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opr. št. SV 482/08 z dne 28. 4.
2008, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje številka 2, v izmeri 40,92 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Kraljeviča Marka 3, 2000 Maribor, zgrajene
na parcelah številka 420 in 421 katastrska
občina Melje; last dolžnika – zastavitelja
Zdravka Skrbiša, rojenega 18. 1. 1964, stanujočega Frankolovska ulica 11, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe
številka Ma-MT-10/5-02 z dne 22. 7. 2002 in
aneksa številka 1 z dne 21. 4. 2008; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Hausmannstätten registrierte Genossenschaft
mit beshränkter Haftung, s sedežem Grazer
Strasse 6, 8071 Hausmannstätten, Republika Avstrija, enolična identifikacijska številka
1900501, za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Zdravka Skrbiša, v višini 27.810,00
EUR s pripadki in z zapadlostjo v roku najkasneje do vključno 15. 4. 2018 oziroma
z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 474/2008
Ob-4324/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Marjane Tičar
Bešter, opr. št. SV 474/2008 z dne 28. 4.
2008, je stanovanje št. 1 v izmeri 68,45 m2,
v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu
Frankovo naselje 151, Škofja Loka, ki stoji na parc. št. 133/3 in 133/6, vpisanih pri
vl. št. 251, k.o. Stari dvor, last Ivane Jozić in
Davorja Jozića, vsakega do ½, ki sta lastninsko pravico pridobila na podlagi prodajne
pogodbe opr. št. SV 377/2005 z dne 19. 10.
2005, zastavljeno v korist UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljub
ljana, matična št. 5446546000, za zavarovanje njene terjatve v višini 88.500,00 CHF in
z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega
12 mesečnega Liborja in obrestne marže
v višini 1,45% letno, kar znaša na dan 21. 4.
2008 skupaj 4,53% letno in z vsemi pripadki
ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka imela
z uveljavljanjem vračila terjatve, z rokom
vračila skupaj z obrestmi v 120 mesečnih
anuitetah, od katerih zadnja anuiteta zapade
v plačilo dne 30. 4. 2018, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe
s strani upnice v primerih, ki so določeni
v 19. točki pogodbe o dolgoročnem deviznem kreditu v CHF.
SV 262/08
Ob-4325/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič
iz Kranja, opr. št. SV 262/08 z dne 29. 4.
2008, je bilo pritlično dvosobno stanovanje
št. 3 v izmeri 58,92 m2, ki se nahaja v Kranju,
Valjavčeva ulica 14, v stavbi, stoječi na parc.
št. 925/3, k.o. Kranj, z ident. št. 2100-932-3,
last Admira Nikočevića, roj. 19. 5. 1980, Valjavčeva ulica 05, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 4. 2008, opr. št.
SV 244/08, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, MŠ 2211254000, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 132.300,00 CHF,
z letno pogodbeno obrestno mero, sestavljeno iz povprečja 3 in 12 mesečnega CHF
Liborja + 1,5%, z vračilom v 180 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade
1. 6. 2008 zadnja pa 1. 5. 2023, z možnostjo predčasne zapadlosti ter ostalimi pp.,
ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
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SV 344/2008
Ob-4326/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini
z dne 29. 4. 2008, opr. št. SV 344/2008,
je bilo stanovanje številka 2, skupne izmere 61,30 m2, v pritličju stanovanjske stavbe
v Gornji Radgoni, na naslovu Panonska ulica 32, Gornja Radgona, ki stoji na parceli
številka 320, vpisani pri vložni številki 478,
katastrske občine Gornja Radgona, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih in napravah ter skupnih prostorih in
funkcionalnem zemljišču, ki služi stavbi kot
celoti in je solast zastaviteljev Drčar Tonija,
EMŠO 2608971420036, stanujočega Prekmurska ulica 48, Maribor in Drčar Borislava, EMŠO 1004953500964, stanujočega
Maribor, Meljski hrib 17, pošta Maribor, na
podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni z dne 14. 2. 2008,
pod opravilno številko D 2/2008, zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank Kirchberg-Edelsbach eGen, 8324 Kirchberg
an der Raab 159, EIŠ 1870734, Avstrija,
v zavarovanje denarne terjatve v znesku
27.000,00 EUR s pripadki, kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma
o zavarovanju kredita.
SV 315/2008
Ob-4340/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora, opr. št. SV 315/2008 z
dne 29. 4. 2008, je dvosobno stanovanje
št. 2 v pritličju, v izmeri 60,49 m2, na naslovu Kolodvorska ulica 011, Rače, ki stoji na
parc. št. 3519, k.o. Rače, katerega lastnica
je zastavna dolžnica Martina Pregl, EMŠO
3011975505351, Kolodvorska ulica 011,
Rače, na podlagi izvirnika prodajne pogodbe z dne 21. 4. 2008, sklenjene med Mileno
Kaloh in zastavno dolžnico, izvirnika overjene kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
2006, sklenjene med Burulic Štefanijo in
Mileno Kaloh ter izvirnika overjene prodajne
pogodbe številka 587/1-1.6/01 z dne 28. 5.
2001, sklenjene med družbo Slovenske železnice d.d. in Burulic Štefanijo, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja
4, Maribor, matična številka 5860580000,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 45.500,00 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 10/2007
Os-4177/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2007 z dne 22. 4. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Orvil d.o.o.,
Godnje 24, Dutovlje (matična št. 5647444,
šifra dejavnosti 28.622).
V stečajnem postopku se za dolžnika
uporablja ime Orvil d.o.o. – v stečaju, Godnje 24, Dutovlje.
Za stečajnega upravitelja se določi mag.
Miroslav Benedejčič, II. Prekomorske brigade 52, Koper.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 7.
2008 ob 9. uri, v sobi št. 153 tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 22. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2008
St 16/2004
Os-4178/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2004-65 z dne 25. 3. 2008 na podlagi
drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Camtec, trgovina, d.o.o. – v stečaju, Frankovo naselje 82, Škofja Loka.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 4. 2008
St 22/2004
Os-4179/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad Altrak d.o.o., Ljubljana
– v stečaju, za dne 20. 6. 2008 ob 11.15,
v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7, v sobi 10, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2008
Ppn 9/2008
Os-4180/08
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Solicom Inženiring d.o.o.,
Bravničarjeva ulica 13, Ljubljana, za dne
2. 6. 2008 ob 12.15, v prostorih tukajšnjega
sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana
št. V.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
10. in 15., med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 4. 2008
St 28/2008
Os-4181/08
To sodišče je s sklepom St 28/2008 dne
18. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mira Cerar s.p., Bistro Cerar, Partizanska c. 48, Trbovlje, matična številka:
530582000, registrska št. 12.V01-014731/1,
šifra dejavnosti 56.300, ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 18. 4. 2008
St 28/2004
Os-4182/08
To sodišče je s sklepom St 28/2004 dne
18. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom ISCG d.o.o., Cesta talcev 10,
Domžale, ker stečajni dolžnik nima premoženja, ki bi lahko prišlo v stečajno maso, niti ne
zadošča 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 18. 4. 2008
St 207/2007
Os-4183/08
To sodišče je s sklepom St 207/2007
dne 18. 4. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mikrom Storitve in usluge
d.o.o., Robova c. 6, Vrhnika, davčna številka 32878583, matična številka 54414644.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v poslovni register Slovenije.
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 4. 9. 2008 ob 10.30, v razpravni dvorani
št. I, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2008
St 122/2007
Os-4184/08
To sodišče je s sklepom St 122/2007
dne 21. 4. 2008 začelo stečajni postopek

nad dolžnikom Verz-M d.o.o., Ljubljana,
Nove Fužine 7, matična številka 5913560,
vl. št. 12712400 ter nato z istim sklepom ta
postopek zaključilo.
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 21. 4. 2008
St 149/2003
Os-4185/08
To sodišče je s sklepom St 149/2003 dne
21. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Žarko Kroupa s.p. – v stečaju,
Pražakova 1, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2008
St 214/2002
Os-4186/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Štajerprodukt d.o.o. – v stečaju,
Pesnica 20a, Pesnica (davčna številka:
51206366, matična številka: 5765412), se
v skladu s 169. členom ZPPSL zaključi, saj
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2008
St 7/2008
Os-4187/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/2008
z dne 3. 4. 2008 začelo stečajni postopek
nad podjetjem HAUPT-AL, trgovsko, storitveno in proizvodnjo podjetje d.o.o., Maribor, Mlinska ulica 22.
Odslej se dolžnikova firma glasi
HAUPT-AL, trgovsko, storitveno in pro
izvodnjo podjetje d.o.o. – v stečaju, Maribor, Mlinska cesta 22, njegova matična
številka je 5835119, šifra njegove dejavnosti
pa 45.330.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, univ. dipl. ekonomist, stan. Stantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve
v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR)
in največ 2.000,00 točk (164,20 EUR).
Vplačati jo morajo na račun sodnih taks
tukajšnjega sodišča in sicer za pravne osebe na račun št. 01100-8450088006 in za fizične osebe na račun št. 01100-8450088103
(sklicna številka pri obojih 00 01-0010708).
Ker v stečajni masi ni nobenih sredstev,
naj upniki v prijavi terjatve tudi sporočijo,
ali so pripravljeni financirati stroške stečajnega postopka, predvsem vložitev tožb in
stroške pravdnih postopkov, ali so morda
pripravljeni prevzeti terjatve, ki so v stečajni
masi, ter ali bodo morebitne odškodninske
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tožbe proti upravi in družbeniku, če tega
ne bo storil stečajni upravitelj, vložili sami.
V tem primeru mora upnik stečajni senat
o vloženi tožbi obvestiti do narok za preizkus terjatev.
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
2008 ob 9. uri v sobi, št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, dne 3. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2008
St 120/2007
Os-4188/08
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
St 120/2007 z dne 13. 12. 2007, ki je bil potrjen s sklepom Višjega sodišča v Mariboru
opr. št. I Cpg 36/2008 z dne 27. 3. 2008, je
bila potrjena prisilna poravnava med dolžnikom W & G podjetje za proizvodnjo
strojev in opreme Maribor d.o.o., Maribor,
Sokolska ulica 60 in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih, državnih
inštitucij, finančnih in zavarovalnih inštitucij
ter združenj in vseh ostalih upnikov, katerih
terjatve ne spadajo v ostale razrede terjatev, ki se poplačajo višini 20% ugotovljenih terjatev, brez obresti, v roku 1 leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave;
2. Razred B – terjatve iz naslova obveznosti iz dolgoročnih pogodb o poslovnem
sodelovanju za opravljane špedicijskih poslov in posojilodajalcev, za katere se poveča
osnovni kapital dolžnika na osnovi konverzije terjatev v lastniške deleže;
3. Razred C – terjatve iz naslova obveznosti do ločitvenih upnikov in terjatve iz
drugega odstavka 160. člena ZPPSL, za
katere se položaj tudi po potrditvi načrta
finančne reorganizacije ne spremeni;
4. Razred D – terjatve iz naslova zamudnih obresti za neplačane davke in prispevke, ki so se natekle do začetka postopka
prisilne poravnave in za katere se predlaga
odpis v skladu s 16. členom ZFFPod;
5. Razred E – terjatve, ki so nastale na
podlagi pravnih poslov po začetku postopka prisilne poravnave, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo, in jih bodo upniki zamenjali
za deleže v družbi (tretji odstavek 43. člena
ZPPSL).
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 27. 3. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2008
St 26/05
Os-4189/08
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Servis – trgovina, Go
razd Čehovin, s.p., Gradnikove brigade
23, Vipava, v stečaju sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev
z datumom 19. 2. 2008, ki ga je stečajna
upraviteljica Ksenija Toplikar Zorn predložila
pri tem sodišču 27. 2. 2008.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 16. 6. 2008 ob
8.30, v sobi št. 110/I tega sodišča.

Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 4. 2008
St 17/03
Os-4190/08
V stečajni zadevi predlagatelja Mizar Industrija stavbnega pohištva Volčja Draga
d.d., Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga,
zoper dolžnika Mizar Industrija stavbnega
pohištva Volčja Draga d.d., Volčja Draga
42, 5293 Volčja Draga, sklenilo četrti narok za preizkus terjatev bo 2. 6. 2008 ob
8.30, v razpravni dvorani 110/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 2008
St 45/2007
Os-4191/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Dernikovič Zoran s.p. – »Krona« gostinstvo, trgovina, proizvodnja in frizerstvo,
Cirkulane 60 – v stečaju, bo drugi narok
za preizkus terjatev dne 3. 6. 2008, ob 9.45
v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 4. 2008
St 32/2006
Os-4192/08
To sodišče je dne 22. 4. 2008 s sklepom,
opr. št. St 32/2006 v smislu prvega odstavka
169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Bezjak gradbeništvo Storitve in trgovina d.o.o., Spodnja Hajdina 66
– 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 22. 4. 2008
St 70/2007
Os-4193/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Koderman trgovina in marketing d.o.o.,
Trubarjeva ulica 6, Ptuj, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 3. 6. 2008, ob 10. uri,
v sobi 26/II.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 4. 2008
St 15/2008
Os-4226/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 15/2008 sklep z dne 25. 4. 2008:
I. To sodišče je neposredno dne 12. 3.
2008 ob 10.50 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Adamus Holding, financiranje in upravljanje,
d.o.o., Planina pri Sevnici 32, Planina pri
Sevnici in je dne 25. 4. 2008 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Adamus
Holding, financiranje in upravljanje, d.o.o.,
Planina pri Sevnici 32, Planina pri Sevnici
(matična številka: 1722352, ID št. za DDV:
66592348).
Odslej se firma glasi: Adamus Holding,
financiranje in upravljanje, d.o.o., Planina
pri Sevnici 32, Planina pri Sevnici (matična
številka: 1722352, ID št. za DDV: 66592348)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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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 1110-15-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2008, ob 13.30, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 25. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2008
St 13/2008
Os-4227/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 13/2008 sklep z dne 25. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 4. 3. 2008 ob 15.40
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Domus
Agencija za posredništvo v prometu z nepremičninami, podjetništvo in poslovno
svetovanje Vladimir Blaževič s.p., Rogaška c. 29, Šmarje pri Jelšah in je dne
25. 4. 2008 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Domus Agencija za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
podjetništvo in poslovno svetovanje Vladimir Blaževič s.p., Rogaška c. 29, Šmarje pri
Jelšah (matična številka: 1014552, ID št. za
DDV: 86931202).
Odslej se firma glasi: Domus Agencija za
posredništvo v prometu z nepremičninami,
podjetništvo in poslovno svetovanje Vladimir Blaževič s.p., Rogaška c. 29, Šmarje pri
Jelšah (matična številka: 1014552, ID št. za
DDV: 86931202) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
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-
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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 1110-13-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2008 ob 14. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 25. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2008
St 23/2008
Os-4228/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2008 sklep z dne 25. 4. 2008:
I. To sodišče je dne 18. 4. 2008 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog
likvidacijskega upravitelja dolžnika za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gozdno gospodarstvo Nazarje »v likvidaciji« d.d., Savinjska cesta 4, Nazarje,
z dne 16. 4. 2008 in je dne 25. 4. 2008 ob
11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Gozdno gospodarstvo Nazarje »v
likvidaciji« d.d., Savinjska cesta 4, Nazarje
(matična številka: 5151503, ID št. za DDV:
SI73250902).
Odslej se firma glasi: Gozdno gospodarstvo Nazarje d.d., Savinjska cesta 4, Nazarje (matična številka: 5151503, ID št. za
DDV: SI73250902) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča 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 1110-23-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2008 ob 13. uri, v sobi št.
236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 25. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 4. 2008
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St 39/2006
Os-4230/08
Stečajni postopek nad dolžnikom Hotel
Supply – zastopanje in trgovina d.o.o.,
Kalistrova 4, Postojna, se začne in takoj
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 4. 2008
St 18/2008
Os-4231/08
To sodišče je s sklepom St 18/2008 dne
24. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Individuum, trgovina in storitve
d.o.o., Podpeč 85A, Preserje, matična številka 2245523, davčna številka 59302127,
vložna številka 14540800.
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% 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.: 0110-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 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
24. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2008
St 5/2008
Os-4232/08
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 5/2008 dne 24. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom NGR
Nizke in rudarske gradnje d.d., Maribor,
Iztokova ulica 30.
Davčna številka: SI 30948479, matična
številka: 5075009.
Odslej firma glasi: NGR Nizke in rudarske gradnje d.d. – v stečaju, Maribor, Iztokova ulica 30.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, univ. dipl. ekonomistka, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov:
Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica
14, Maribor, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu
sodne takse za prijavo terjatve, ki znaša 2%
vrednosti prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj 100 točk (8,21 EUR) in največ 2.000 točk (164,20 EUR). Vplačati jo
morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št.: 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št.: 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 00 01-0010508).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
16. 10. 2008 ob 13.30, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2008
St 148/2007
Os-4233/08
To sodišče je dne 24. 4. 2008 pod opr.
št. St 148/2007 sprejelo sklep, da se umik
predloga za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom TDR Metalurgija
Družba za proizvodnjo karbida in ferolegur d.d., Ruše, Tovarniška cesta 51,
sprejme na znanje in se postopek ustavi.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 4. 2008
St 9/2007
Os-4234/08
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Bar »Dnevni bar« Ljudmila Celec s.p., Gornji Črnci 29, 9261 Cankova,
davčna št. 15783073, se iz razloga 169.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 4. 2008
St 13/2007
Os-4235/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2007 z dne 23. 4. 2008 v stečajnem
postopku zoper stečajnega dolžnika Faripo
Rado Ribič, s.p., Zgornja Vižinga 8, Radlje ob Dravi – v stečaju, sklenilo:
I. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Faripo Rado Ribič s.p., Zgornja
Vižinga 8, Radlje ob Dravi – v stečaju,
se zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh od objave tega sklepa.
II. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz poslovnega registra pri Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Maribor.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 4. 2008
St 51/2007
Os-4257/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 51/2007 sklep z dne 23. 4.
2008:
I. Ker na naroku za prisilno poravnavo
dne 23. 4. 2008 ni bila dosežena večina,
potrebna za sprejetje prisilne poravnave,
poravnalni senat, v skladu z dol. 57. člena
ZPPSL, predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po uradni dolžnosti
stečajni postopek nad dolžnikom: KAC, Zaključna dela v gradbeništvu in trgovini
d.o.o., Sernčeva 10, Celje (matična številka: 5455499, ID št. za DDV: SI30561647).
Odslej se firma glasi: KAC, Zaključna
dela v gradbeništvu in trgovini d.o.o., Sernčeva 10, Celje (matična številka: 5455499,
ID št. za DDV: SI30561647 – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega 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
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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 1110-51-2007).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138. člen ZPPSL).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. septembra 2008 ob 14.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 23. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 4. 2008
St 20/2007
Os-4287/08
To sodišče obvešča upnike, da je bil
v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Stadij, družba za projektiranje
in inženiring čistilnih naprav in ostalih
hidrotehničnih objektov d.o.o., Tržaška
cesta 50A, Postojna, predlog dolžnika za
začetek postopka prisilne poravnave zavržen s sklepom, z dne 9. 1. 2008, opr. št.
St 20/2007, v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Cpg 14/2008, z dne
6. 3. 2008, in postopek prisilne poravnave
ustavljen.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 2008
St 4/2008
Os-4288/08
To sodišče je dne 25. 4. 2008 izdalo
sklep opr. št. St 4/2008, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Cigale Pekarstvo,
d.o.o., Idrija, Grilčeva ulica 24, Idrija, matična številka 5727006, davčna številka
61947237, številka dejavnosti 10.710.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, Tumov
drevored 1, Tolmin.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (8,21 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (164,20 EUR). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-8450083641, sklic na
št. 11-42218-7110006-00000408. Dokazilo
o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 10. 2008 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 25. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 4. 2008
St 58/2003
Os-4289/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2003-211 z dne 25. 3. 2008 na podlagi drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Hotel Lovec, hotelsko turistično podjetje,
d.o.o., Bled – stečajna masa, Ljubljanska
6, Bled, matična številka: 5005060, davčna
številka: 87605325.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 4. 2008
St 5/2008
Os-4290/08
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 5/2008 z dne 7. 4. 2008 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Mizarstvo Božičnik Ferdinand s.p., Titova cesta 71, Senovo, matična št. 5131401,
šifra dejavnosti DD/20.3.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Chemcolor Sevnica d.o.o., Dolnje Brezovo 35, 8290 Sevnica,
– Nova Ljubljanska banka d.d., PE Krško, Trg Matije Gubca 1, 8270 Krško,
– DSV Transport d.o.o., Kidričeva 92,
Škofja Loka,
– Lesoprodukt d.o.o., Opekarniška cesta
2, 3000 Celje,
– Smiljana Božičnik, Titova cesta 71,
8281 Senovo, kot predstavnica delavcev.
Začetek postopka prisilne poravnave se
po uradni dolžnosti vpiše v Poslovni register
Slovenije, pri AJPES, Izpostavi Krško, pod
številko vpisa 19065395.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne 7. 4.
2008.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 4. 2008
LIK 6/2008
Os-4291/08
To sodišče je s sklepom Lik 6/2008 dne
24. 4. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom EURO - IND Zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb poklicnih voznikov Slovenije, Goriča vas
11/a, Ribnica, matična številka 5714168.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Olga Tako iz Ribnice.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi doka-
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zi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 8. 9. 2008 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. I, Miklošičeva 7 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bi nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2008
LIK 53/2008
Os-4292/08
To sodišče je s sklepom Lik 53/2008 dne
24. 4. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Stanovanjska zadruga Jordanov kot z.o.o., Bežigrad 6, Ljubljana,
matična številka 1191900, vložna številka
12914700.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Aleksander Šimon iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 12.15, v razpravni dvorani št. V, tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2008
St 48/2008
Os-4293/08
To sodišče je s sklepom St 48/2008 dne
24. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Intours družba za turizem in
trgovino, d.o.o., Dalmatinova ulica 3,
Ljubljana, matična številka 5893119, šifra
glavne dejavnosti G/51.900, davčna številka
45971463, št. reg. vl. 12603800.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, Šmartinska cesta 10, 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% 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 13.30 v razpravni dvorani
I, tukajšnjega sodišča, Milošičeva 7.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 2008
St 62/2008
Os-4294/08
To sodišče je s sklepom St 62/2008 dne
25. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Vartech, poslovni inženiring,
d.o.o., Šmartinska cesta 32, Ljubljana,
matična številka 22449885, davčna številka
79818943.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Grega Erman, Dunajska 106, 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 8. 9. 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
25. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2008
St 44/2008
Os-4295/08
To sodišče je s sklepom St 44/2008 dne
25. 4. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Auriga d.o.o., Ljubljana, Brodarjev trg 5, matična št. 1572563, vložna
št. 13388000.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš Cigaletova 1, 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 terajtev, 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 1. 9. 2008 ob 12.15 v razpravni dvorani
št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2008
St 22/2008
Os-4296/08
Postopek prisilne poravnave Maxina Trgovina d.d., Tržaška 37, Maribor, to sodišče, opr. št. St 22/2008, se upniški odbor, imenovan v 2. točki sklepa z oprav. št.
St 22/2008 z dne 26. 2. 2008, razširi s štirimi
upniki, in sicer:
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8. Žito Prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, Ljubljana,
9. Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana,
10. Pekarna Jager d.d., Kraljeviča Marka
6, Maribor,
11. Snaga javno podjetje d.o.o., Nasipna
ul. 64, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2008

Izvršbe
In 974/2004
Os-3901/08
Izvršiteljica Ana Nastič je dne 16. 5. 2005,
s pričetkom ob 11.30, v zadevi In 04/00974,
Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnika Biderman Bosiljko in Biderman Vinka,
Robičeva 18, Limbuš, za upnika Stanovanjski sklad RS, javni sklad, Poljanska c. 31,
Ljubljana, v kraju Limbuš, Robičeva 18, ob
prisotnosti Bosiljke Biderman – dolžnice,
opravila rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, in sicer stanovanjske hiše
v Limbušu, Robičeva 16, v skupni izmeri
91,34 m2.
In 497/2007
Os-3902/08
V izvršilni zadevi upnika Staninvest,
družba za gospodarjenje z nepremičninami
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti
dolžniku Smaniotto Milanu, Štrekljeva 44,
Maribor, zaradi izterjave denarne terjatve
82,71 EUR s pripadki, se na podlagi sklepa
o nadaljevanju izvršbe na nepremičnini, opr.
št. In 497/2007 z dne 7. 9. 2007, zarubi nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
in sicer enosobno stanovanje št. 14, v izmeri
32,39 m2, v IV. nadstropju večstanovanjske
stavbe v Mariboru, Štrekljeva 44, do 1/2 celote, katere solastnik je dolžnik.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 4. 2008
In 1199/2006
Os-3903/08
Izvršitelj Andrej Šramel je dne 25. 3.
2008, s pričetkom ob 9. uri, v zadevi
In 2006/01199, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnico Marijo Toure, Zg. Selnica
31/c, 2352 Selnica ob Dravi, za upnico NKB
Maribor d.d., Ul. V. Kraigherja 8, 2000 Maribor, na naslovu Za Savo 011, 1430 Hrastnik,
opravil rubež nepremičnine, garsonjere, ki
se nahaja v II. (in ne III.) nadstropju večstanovanjske hiše, ki stoji na parc. št. 1444,
vl. št. 376, k.o. Hrastnik - mesto, v skupni
izmeri 31,50 m2 (po podatkih upnice z dne
12. 9. 2006 - predlog za nadaljevanje izvršbe). Nepremičnina stan. stavbe ima številko
1319, garsonjera pa št. 3.
In 334/2007
Os-3752/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 26. 3.
2008, ob 8.30, v izvršilni zadevi opr. št.
In 2007/334, ki se vodi na Okrajnem sodišču
v Murski Soboti, upnice Komunala d.o.o.,
Kopališka 2, Murska Sobota, ki jo zastopa
odvetnica Tanja Koračin-Bohar, Slomškova
1, Murska Sobota, proti dolžniku Tanacek
Milanu, Štefana Kovača 15, Murska Sobota,
zaradi izterjave 572,05 EUR s pp, 884,92
EUR s pp, 1.365,57 EUR s pp in 970,81
EUR s pp, v navzočnosti poobl. upnika in
dolžnikovega sina, opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in
sicer stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št. 915,

ki je vpisana pri vl. št. 3948, k.o. Murska
Sobota, identifikator stavbe 1663, na naslovu Štefana Kovača 15, Murska Sobota,
v skupni izmeri 53,42 m2, kar predstavlja
kuhinjo (9,43 m2), sobo (16,20 m2), sobo
(13,23 m2), sobo (3,88 m2), WC (1,46 m2),
kopalnico (2,79 m2), shrambo (1,08 m2) in
druge prostore (5,35 m2).
In 93/2007
Os-3829/08
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 27. 12.
2007, ob 13. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka In 2007/189, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnice Komunala d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota, ki
jo zastopa odvetnica Tanja Koračin-Bohar,
Slomškova 1, Murska Sobota, proti dolžniku
Fenos Francu, Kardoševa ulica 6, Murska
Sobota, zaradi izterjave 207,73 EUR s pp,
244,84 EUR s pp, 365,08 EUR s pp, 255,32
EUR in 128,00 EUR s pp, v navzočnosti
začasnega skrbnika dolžnika opravil rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske stavbe, stoječe na parc. št.
334/3, ki je vpisana pri vl. št. 4066, k.o.
Murska Sobota, identifikator stavbe 1889,
na naslovu Kardoševa ulica 6, Murska Sobota, v skupni izmeri 28,01 m2, kar predstavlja sobo, kuhinjo-nišo, kopalnico, predsobo,
ložo in kletni prostor.
In 304/2006
Os-3504/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 3. 10.
2006, opr. št. In 304/2006, je bil dne 19. 3.
2008 opravljen v korist upnice Zavarovalnice
Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor, rubež
stanovanja v I. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Koroška c. 61, Radlje ob
Dravi, last dolžnic Alenke Petelin, Sabine
Križanič in Bojane Petelin, vse stanujoče
Koroška cesta 61, Radlje ob Dravi, vsake
do 1/3.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 27. 3. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 1005/2008
Os-3409/08
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
20. 2. 2008, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Fijavž Renata, Pod gabri 15,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 30. 7. 1993, za stanovanje št.
239 v izmeri 42,31 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše Škapinova 15, Celje, sklenjene
med Projektivo Celje d.o.o. kot prodajalcem
in Javornik Faniko, Škapinova 15, Celje, kot
kupovalko, za stanovanje v izmeri 44,43 m2,
vpisanem v vl. št. 2569/9, k.o. Ostrožno.
Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v izmeri 44,43 m2, št. identifikatorja 8.E,
na naslovu Škapinova ulica 15, vpisanem
v vl. št. 2569/9, k.o. Ostrožno, se zahteva
v korist: Fijavž Renato, Pod gabri 15, Celje,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost po-
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datkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 3. 2008
Dn 9303/2006
Os-3061/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Aleksandre Kregar
Brus, Ulica Pohorskega bataljona 87, Ljub
ljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 7, identifikacije 7.E, vpisanem v vložek št. 1492/7, k.o. Brinje I, dne
27. 10. 2006, pod opr. št. Dn 9303/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene med letom 1963 in 1993,
med prodajalko Občino Ljubljana Bežigrad
in kupcem Jakovac Rudolfom, takrat iz Ljub
ljane, Ulica Pohorskega bataljona 87, za
stanovanje št. 7 v prvem nadstropju, v stanovanjskem objektu z naslovom Ulica Pohorskega bataljona 87, Ljubljana, stoječem
na parceli št. 985/1, k.o. Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2008
Dn 3862/2004
Os-3659/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Kržič Katje in Kržič
Andreja, oba Tavčarjeva 11, Velenje, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 5408/2 – stanovanje št. 2
v pritličju, s shrambo, v Ljubljani, Zelena pot
9, z ident. št. 1722-0518-002, k.o. Trnovsko
predmestje, dne 11. 1. 2008, pod opr. št.
Dn 3862/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Vič - Rudnik in Skladom za gradnje bolnišnic Ljubljana, za stanovanje št. 2
v Ljubljani, Zelena pot 9;
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Skladom za gradnje bolnišnic Ljub
ljana in Turističnim avtobusnim podjetjem
Kompas, za stanovanje št. 2 v Ljubljani,
Zelena pot 9;
– pogodbe z dne 4. 3. 1966, sklenjene med Turističnim avtobusnim podjetjem
Kompas in Lavrič Cirilo, Murnikova 5, Ljub
ljana;
– menjalne pogodbe z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med Železniškim gospodarstvom
Ljubljana in Lavrič Cirilo, Murnikova 5, Ljub
ljana.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008

Dn 5207/2004
Os-3663/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Srakar Petra, Rožičeva
8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 343/10,
stanovanje z ident. št. 2706-0281-010, klet
z ident. št. 2706-0281-035 in drvarnica
z ident. št. 2706-0281-038, Rožičeva ul. 8,
Ljubljana, k.o. Zelena jama, dne 14. 1. 2008,
pod opr. št. Dn 5207/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje
in Stanovanjskim podjetjem Bežigrad - Moste, za stanovanje v 2. nadstropju Rožičeva
ulica 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
Dn 5006/2004
Os-3664/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Vranović Franja in
Vranović Ljube, oba Šarhova 32, Ljubljana,
ki ju zastopa JUS-KO d.o.o., Proletarska c.
4, Ljubljana, dir. Nerat Rupnik Jožefa, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 1470/40 – stanovanje št. 40
v 8. nadstropju, Šarhova ul. 32, Ljubljana
z ident. št. 1736-0988-040, k.o. Brinje I, dne
10. 1. 2008, pod opr. št. Dn 5006/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 6. 1966, št. 371/1, sklenjene
med GP Obnova Ljubljana in Sečnik Majdo,
Rožna dolina c. VI/10, Ljubljana, za stanovanje št. 40 v 8. nadstropju, v stolpnici S-6.
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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
Dn 5233/2004
Os-3671/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni
sodnici
Janji
Žejn,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jakič Jožice, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl. št. 2972/28 – stanovanje z ident. št. 1735-0553-059 in klet z ident.
št. 1735-0553-060, Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, k.o. Stožice, dne 14. 1. 2008, pod
opr. št. Dn 5233/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Imos Ljubljana in SGP Grosuplje, za
stanovanje št. 41, v VI. nadstropju – BS 7,
k.o. Stožice,
– pogodbe št. 386/70 z dne 7. 10. 1970,
sklenjene med SGP Grosuplje in Rak Marje-
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to, Parmova 47, Ljubljana, za stanovanje št.
41, v VI. nadstropju - BS 7, k.o. Stožice,
– kupoprodajne pogodbe z dne 31. 1.
1983, sklenjene med Škorjanc Milko in Igorjem, oba Bratovševa pl. 4, Ljubljana ter Kuručevič Albino, Marinovič brdo 6, Našice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
Dn 885/2008
Os-3656/08
Pri zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Radovljici se je na predlog predlagatelja Murn Antona, Bodešče 19, Bled, glede
nepremičnin parc. št. 1040, 1041 in 1042,
vpisanih pri vl. št. 561, k.o. Ribno, s sklepom
Dn št. 885/2008 z dne 18. 3. 2008, začel
postopek za izbris stare hipoteke, to je hipoteke upnika trgovskega podjetja Murka
Lesce v višini 40.000 YUD in hipoteke istega
upnika v višini 50.000 YUD, zaradi vknjižbe
izbrisa starih hipotek.
Upnika oziroma zastavnega upnika se
poziva, da v primeru, če izbrisu starih hipotek nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu starih
hipotek.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 31. 3. 2008
Dn 5284/2007
Os-3644/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Alenke Sagmeister Ranzinger in Gorazda Ranzingerja, iz Šaleka 91, Velenje, ki
ju zastopa Bremis d.o.o., Cesta Františka
Foita 2, Velenje, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 1624/08/93-A z dne
20. 8. 1993 in aneksa k tej pogodbi z dne
17. 1. 1997, o prodaji stanovanja št. 60,
v 8. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Šalek 91, tedaj vpisane v vl. št. 712
k.o. Velenje, v velikosti 63,03 m2, ki je bila
sklenjena med Rudnikom lignita Velenje, ki
ga je zastopal Janko Lukner, dipl. soc., kot
prodajalcem in Stankom Zadravcem, EMŠO
1404960500420 ter Darinko Zadravec,
EMŠO 3107967325503, takrat stanujočima
Šalek 91, kot kupcema.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3295/147, k.o. Velenje, z oznako 147.E (stanovanje št. 60 v VIII.
etaži, v izmeri 67,95 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Alenke Sagmeister, Ranzinger, Šalek
91, 3320 Velenje, EMŠO 0508969505057, do
1/2 in Gorazda Ranzingerja, Šalek 91, 3320
Velenje, EMŠO 030691500143, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe št.
1624/93-A z dne 20. 8. 1993 in aneksa k tej
pogodbi z dne 17. 1. 1997, o prodaji stanovanja oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Alenke Sagmeister
Ranzinger in Gorazda Ranzingerja.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 2. 4. 2008
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Dn 4904/2007
Os-3645/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Sadike in Zorana Jurkića iz Goriške ceste
51, Velenje, ki ju zastopa Bremis d.o.o. iz
Velenja, Cesta Františka Foita 2, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe
SV-263/96 z dne 7. 10. 1996, o prodaji stanovanja št. 31, v petem nadstropju stanovanjskega bloka v Velenju, Goriška 51, ki
stoji na parceli št. 3327/10, k.o. Velenje,
v izmeri 38,48 m2 in ki je bila sklenjena med
Francem in Evo Jerenec, Kavče 111, Velenje, kot prodajalcema ter Magdo Podhraški,
Goriška 51, Velenje, kot kupovalko.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3436/31, k.o. Velenje, z oznako 31.E (stanovanjski del v 7.
etaži, v izmeri 43,76 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Sadike Jurkić, Goriška cesta 52,
3320 Velenje, EMŠO 0703966115018, do
1/2 in Zorana Jurkića, Goriška cesta 51,
3320 Velenje, EMŠO 0602963180039, do
1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe SV-263/96
z dne 7. 10. 1966, o prodaji stanovanja oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Sadike in Zorana Jurkića.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 3. 2008
Dn 1853/2007
Os-3646/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Srečka Avberška, iz Šercerjeve 15, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 91/92 z dne
18. 9. 1992, o prodaji stanovanja v velikosti
25,86 m2, v stanovanjski stavbi na Šercejevi
15, Velenje, ki je bila sklenjena med Občino
Velenje, Sekretariatom za javne gospodarske zadeve, ki jo je zastopal Viktor Robnik dipl. ek., kot prodajalcem in Marjanom
Schweigerjem, EMŠO 2811957500140,
Šercerjeva 15, Velenje, kot kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1993,
o prodaji stanovanja št. 14, ki se nahaja
v drugem nadstropju stanovanjske stavbe
Šercerjeva 15, Velenje, v izmeri 25,86 m2 in
ki je bila sklenjena med Marjanom Schweigerjem, EMŠO 2811957500140, Šercerjeva
15, Velenje, kot prodajalcem in Nemanjo Lubarda, EMŠO 2607966500394, Stantetova
32, Velenje, kot kupcem,
– prodajne pogodbe z dne 5. 2. 1999,
o prodaji stanovanja št. 14 v izmeri 25,86 m2,
ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na Šercerjevi 15, Velenje,
ki je bila sklenjena med Nemanjo Lubarda,
EMŠO 2607966500394, Stantetova 32, Velenje, kot prodajalcem in Srečkom Avberškom, EMŠO 120996500936, Ulica Janka
Vrabiča 20, Velenje, kot kupcem.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3371/14, k.o. Velenje, z oznako 14.E (stanovanjski del v 4.
etaži, v izmeri 27,26 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Srečka Avberška, Šercerjeva 15,
3320 Velenje, EMŠO 1209965500936, do
celote.
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Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 91/92
z dne 18. 9. 1992, prodajne pogodbe z dne
18. 11. 1993 in prodajne pogodbe z dne 5. 2.
1999 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Srečka Avberška.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 3. 2008
Dn 3713/2007
Os-3647/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Mukereme in Harja Ibrahimovića, iz Goriške
ceste 43, Velenje, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 30/93 z dne
26. 4. 1993, o prodaji stanovanja št. 39 v 8.
nadstropju, ki se nahaja v stanovanjski hiši,
vpisani v vl. št. 1344, k.o. Velenje, parc.
št. 2523/3, v velikosti 51,25 m2 in ki je bila
sklenjena med Avtoprevozništvom in Servisi
p.o., Velenje, Koroška 64, ki ga je zastopal
direktor Jakob Holešek, kot prodajalcem ter
Milanom Kovačem iz Velenja, Šaleška 19,
EMŠO 1606951500088, kot kupcem,
– pogodbe z dne 30. 12. 1993, o prodaji stanovanja št. 39, v 8. nadstropju stanovanjskega bloka Šaleška 19, v Velenju,
parc. št. 2523/3, vl. št. 1344, k.o. Velenje,
v izmeri 51,25 m2, ki je bila sklenjena med
prodajalcem Milanom Kovačem, EMŠO
1606951500088, Šaleška 19, Velenje in Sretenko Zelenkovič, EMŠO 2201960505010,
Prešernova 9/b, Velenje, kot kupovalko.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško
knjigo tega sodišča v vl. št. 3267/39, k.o.
Velenje, z oznako 39.E (stanovanje št. 39
v 8. nadstropju, s shrambo, v skupni izmeri
51,25 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Mukereme Ibrahimović, Goriška cesta 43, 3320 Velenje, EMŠO
2104957505012, do 1/2 in Harja Ibrahimovića, Goriška cesta 43, 3320 Velenje, EMŠO
2907956500233, do 1/2.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 30/93
z dne 26. 4. 1993 in pogodbe z dne 30. 12.
1993, o prodaji stanovanja oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Mukereme in Hajra Ibrahimović.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 3. 2008
Dn 4354/2007
Os-3648/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Rifeta Zukića iz Tomšičeve 5, Velenje, ki
ga zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, Cesta
Františka Foita 2, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 310/93 z dne 15. 7.
1993, o prodaji stanovanja št. 13, v petem
nadstropju stanovanjskega bloka v Velenju,
Tomšičeva 5, ki stoji na parc. št. 2569, k.o.
Velenje, v izmeri 31,03 m2 in ki je bila sklenjena med Občino Velenje, Sekretariatom
za javne gospodarske zadeve, ki jo je zastopal Tone Brodnik, inž. var., kot prodajalcem
in Nihado Mejrić, EMŠO 0301964505799,
Tomšičeva 5, Velenje, kot kupovalko.

Nepremičnina je vpisana v zemljiško
knjigo tega sodišča v vl. št. 3513/13, k.o.
Velenje, z oznako 13.E (stanovanjska raba
v izmeri 31,81 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Rifeta Zukića, Tomšičeva 5, 3320
Velenje, EMŠO 2111949501454, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 310/93 z dne
15. 7. 1993 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Rifeta Zukića.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 3. 2008
Dn 5283/2007
Os-3649/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni sodnici svétnici Mileni Bukvič Dežman,
v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Anite Javornik iz Kidričeve 17, Velenje, ki
jo zastopa Bremis d.o.o. iz Velenja, Cesta
Františka Foita 2, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 17. 1.
1992, katere predmet je garsonjera št. 29
v izmeri 26,87 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske stavbe Kidričeva
17, v Velenju, s kletnim prostorom v izmeri
0,72 m2 in ki je bila sklenjena med prodajalcem Gorenje elektrokovinarska oprema
p.o. Velenje, ki jo je zastopal v.d. direktorja
Simon Jakovljevič, inž. org. del. in Zdenko
Janežič, EMŠO 1608958505851, Kidričeva
17, Velenje, kot kupovalko.
Nepremičnina je vpisana v zemljiško knjigo tega sodišča v vl. št. 3314/29, k.o. Velenje, z oznako 29.E (stanovanjski del v 4.
etaži, v izmeri 30,05 m2).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Anite Javornik, Kidričeva 17, 3320
Velenje, EMŠO 0401981505462, do celote.
Okrajno sodišče v Velenju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 17. 1. 1992 oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist Anite
Javornik.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 26. 3. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
I 797/2007
Os-3640/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 797/2007, upnika Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska 3a, Koper, proti dolžnici
Milki Šlebir, Tunjiška Mlaka 22c, Kamnik,
zaradi izterjave 9.481,53 € s pp, sklenilo, da
se dolžnici Milki Šlebir, Tunjiška Mlaka 22c,
Kamnik, postavi začasni zastopnik, odv. Miran Gjurin iz Kamnika. Začasni zastopnik
ima v postopku, v katerem je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni
zastopnik od dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 4. 2008
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P 178/2005
Os-3641/08
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zadevi tožeče
stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana
(spor se nanaša na OE Kranj), proti toženi
stranki Asimi Grbić, neznanega bivališča,
zaradi plačila 5.593,94 EUR, postavilo toženi Asimi Grbić, začasno zastopnico, odvetnico Mojco Košir iz Jesenic.
Začasna zastopnica bo zastopala toženko
v postopku, vse dokler toženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 4. 2008
N 355/2007
Os-20224/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Branke Vasić, Rašiška 3, Ljubljana, proti nasprotnemu udeležencu Hermenegildo Mamani Huanca,
zaradi spremembe imena mld. otroka, dne
2. 7. 2007 sklenilo:
za začasno zastopnico nasprotnemu
udeležencu Hermenegildu Mamani Huanca
se imenuje odvetnica Desiree Baškovič, Trdinova 7/II, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 2007
P 417/2007
Os-3257/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta
117, Ljubljana, ki jo zastopa Vinko Šimc,
odvetnik v Ljubljani, proti toženim strankam
1. Stranjaković Maji, pot za Bistrico 46, Zaboršt, Domžale, 2. Gradbenemu podjetju
Grosuplje d.d., Vevška cesta 52, Ljubljana
- Polje, ki ga zastopa Darja Erceg, odvetnica v Ljubljani, in 3. Jovu Radakoviču, neznanega prebivališča, zaradi vpisa lastninske pravice, vrednost spornega predmeta
37.556,33 € s pp, dne 13. 3. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
tretje toženi stranki Jovu Radakoviču potavlja nova začasna zastopnica, odvetnica
Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana, ki
bo zastopala tretjo toženo stranko v predmetni pravdni zadevi, dokler tretja tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2008
St 105/2007
Os-3642/08
Okrožno sodišče je v stečajnem postopku nad dolžnikom Nena bar, Snežana Vidaković, s.p., Litija, Jerebova ulica 3, dne
28. 3. 2008 sklenilo:
dolžnici Snežani Vidakovič, neznanega
prebivališča, se postavi za začasnega zastopnika, Odvetniško družbo Pirnat – Kovačič,
o.p. d.n.o., Ljubljana, Jakšičeva ulica 1.
Postavljeni začasni zastopnik bo v navedenem stečajnem postopku zastopal dolžnico od dneva postavitve dalje, dokler dolžnica ne nastopi pred sodiščem.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2007
P 3740/2007
Os-3827/08
Okrožno sodišče v Ljubljani, je v pravdni
zadevi tožeče stranke Milutina Perića, Kar-

lovy Vary, Drahovice, Lidicka 529/65, Češka
Republika, ki ga zastopa mag. Gregor Velkaverh, odvetnik iz Kopra, proti toženi stranki Milanu Solomunu, Hrastje pri Grosupljem
1, Grosuplje, zaradi vrnitve 70.000 EUR,
dne 1. 4. 2008 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Milanu Solomunu postavi začasni zastopnik, odvetnik Iztok Drozdek, Savska 10, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika.
Te pravice ima od dneva postavitve in
vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
N 42/2007
Os-3922/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Pinosa Darja,
Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotnega udeleženca Pinosa Cornelia,
pok. Alojza, zaradi razglasitve pogrešanega
Pinosa Cornelia za mrtvega, izven naroka
dne 14. 4. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Pinosa Corneliu
postavi začasno zastopnico, odv. Vido Lemut Mali iz Ajdovščine, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 42/2007 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2008
N 43/2007
Os-3923/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Pinosa Darja,
Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotnega udeleženca Pinosa Matijo, pok.
Alojza, neznanega bivališča, zaradi razglasitve pogrešanega Pinosa Matija za mrtvega,
izven naroka, dne 14. 4. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Pinosa Matiji postavi začasno zastopnico, odv. Vido Lemut
Mali iz Ajdovščine, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 43/2007 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2008
N 45/2007
Os-3924/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Pinosa Darja,
Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotnega udeleženca Pinosa Angela,
pok. Alojza, zaradi razglasitve pogrešanega
Pinosa Angela za mrtvega, izven naroka,
dne 14. 4. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Pinosa Angelu postavi začasno zastopnico, odv. Vido Lemut
Mali iz Ajdovščine, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
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N 45/2007 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2008
N 44/2007
Os-3934/08
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Pinosa Darja,
Bukovica 81, Volčja Draga, ki ga zastopa
odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotnega udeleženca Pinosa Venosta,
pok. Alojza, zaradi razglasitve pogrešanega
Pinosa Venosta za mrtvega, izven naroka,
dne 14. 4. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnemu udeležencu Pinosa Venostu
postavi začasno zastopnico, odv. Vido Lemut Mali iz Ajdovščine, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 44/2007 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2008
N 15/2006
Os-2693/08
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
opr. št. N 15/2006 z dne 25. 2. 2008, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
ZPP, v zvezi s 37. členom ZNP, nasprotnemu udeležencu Jošku Porletu, tujcu, sinu
Jožeta Porleta, roj. 8. 8. 1940, neznanega
bivališča, postavilo začasnega zastopnika,
odv. Mirka Rateja, Glavni trg 32, 8290 Sevnica, ki bo zastopal nasprotnega udeleženca, vse dokler ne bo sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler pristojni organ za socialne zadeve ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 25. 2. 2008

Oklici dedičem
D 157/2007
Os-3211/08
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je
v teku zapuščinski postopek po pokojnem
Iliji Maksimoviću, rojenem 6. 6. 1931, nazadnje stanujočem Pišece 11a, Pišece, ki je
umrl 26. 4. 2006.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine po pokojnem Iliji Maksimoviću,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 3. 3. 2008
D 104/2006
Os-3735/08
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Bauer Julijani, rojeni
Verderber, hčerki Janeza, roj. 13. 5. 1909,
državljanki Republike Slovenije, nazadnje
stanujoči v Moravi 2, umrli 4. 6. 1996, v Kočevju.
Med drugimi so zakoniti dediči v tem zapuščinskem postopku tudi štiri zapustničine
nečakinje, ki so hčerke zapustničine sestre
Schager Marie, ki po sodišču znanih podatkih
živijo na neznanih naslovih v ZDA, pa tudi
sodišču neznani potomci še dveh zapustničinih sester in enega brata, ki so umrli pred
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zapustnico. Sodišče s tem oklicem poziva zapustničine nečake in nečakinje, da se v roku
enega leta od objave tega oklica, oklica na
spletni strani tukajšnjega sodišča in oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po
preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo
zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo
v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 1. 4. 2008
I D 3046/2007
Os-3545/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Bolte Antonu,
roj. 2. 1. 1930, umrlem 15. 11. 2007, nazadnje stanujočem Kvedrova cesta 5, Ljub
ljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko, zato je
nastopilo oporočno dedovanje. Glede na
to, da se ne ve, ali je kaj zakonitih dedičev
po zapustniku (zapustnik naj bi po podatkih
s katerimi razpolaga sodišče sicer imel brata
in sestro, ki sta že pokojna, le-ta pa naj bi
imela vsak po enega potomca) sodišče na
podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2008
D 64/2008
Os-3932/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Bric Andreju pok. Andreja
in pok. Mazora Terezije, državljanu FLRJ,
rojenem 15. 11. 1884, upokojenemu zidarju iz Breginja 115 (108), ki je umrl 25. 1.
1958.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje na
podlagi zakona vnuki pokojnega, otroci pokojnih zapustnikovih otrok: Bric Marije, roj.
25. 8. 1911, ki je živela neznano kje v ZDA,
Baloh, roj. Bric Kristine roj. 19. 1. 1915, ki je
živela neznano kje v ZDA, Sfiligoj, roj. Brica Ane, roj. 27. 1. 1921, ki je živela v Italiji
(Lucinico), Bric Alojza, roj. 30. 8. 1922, ki
je živel v Avstraliji ter Vodopivec, roj. Bric
Ljudmile, roj. 8. 9. 1924, ki je živela neznano kje v ZDA, pri čemer niso znani njihovi
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osebni podatki, niti kje stanujejo. Sodišče
zato s tem oklicem poziva vse, da se v roku
enega leta od objave tega oklica zglasijo in
uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 4. 2008
D 63/2008
Os-3933/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Lenkič Alojzu, pok. Franca
in pok. Bric Marjane, državljanu FLRJ, rojenem 14. 5. 1879, kmetu iz Breginja 39, ki je
umrl 19. 6. 1961.
V zapuščinskem postopku je bilo ugotovljeno, da bi prišli v poštev za dedovanje
na podlagi zakona tudi pravnuki zapustnika; otroci pokojnega zapustnikovega vnuka Šimac Pavla (sina pokojne zapustnikove
hčerke Šimac, roj. Lenkič Marije, roj. 16. 3.
1908), ki je živel in umrl na neznanem naslovu v Boliviji ter vnuki pokojnega; otroci
pokojnega zapustnikovega sina Lenkič Rudija, roj. 18. 8. 1904, ki je živel in umrl na
neznanem naslovu v Argentini, pri čemer
niso znani njihovi osebni podatki, niti kje stanujejo. Sodišče zato s tem oklicem poziva
vse, da se v roku enega leta od objave tega
oklica zglasijo in uveljavljajo svojo pravico
do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasijo, bo sodišče upoštevalo le
znane dediče.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 4. 2008

Oklici pogrešanih
N 31/2007
Os-3768/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Julijana Jermana, Dvori 13, Sv. Anton, zoper nasprotnega
udeleženca Ivana Kocjančiča, sina Ivana,
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Ivana

Kocjančiča, sina Ivana, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo v treh mesecih
po objavi tega oglasa, ker bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2008
N 56/2007
Os-3769/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Julijana Jermana, Dvori
13, Sv. Anton, zoper nasprotno udeleženko
Marijo Domio, vdovo Josipa, neznanega bivališča, ki jo zastopa skrbnica za poseben
primer Irena Fister, zaradi razglasitve nasprotne udeleženke za mrtvo sklenilo:
Uvede se postopek za razglasitev pogrešane nasprotne udeleženke Marije Domio, vdove Josipa, neznanega bivališča, za
mrtvo.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2008
N 30/2007
Os-3828/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Martini Franca, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Julijana Jermana, Dvori 13, Sv. Anton, zoper nasprotnega
udeleženca Antona Kocjančiča, sina Ivana,
neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer Irena Fister, zaradi
razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Antona
Kocjančiča, sina Ivana, neznanega bivališča, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

42 / 30. 4. 2008 /

Stran

1689

Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Barbarić Tomislav, Ulica Slavka Gruma
060, Novo mesto, potni list, št. P00435340,
izdala UE Novo mesto. gnp-292956
Berčon Miroslav, Jelša 011, Šmartno pri
Litiji, potni list, št. P00696285, izdala UE
Litija. gny-292872
Brenko Grega, Jamova cesta 046,
Ljubljana, potni list, št. P00875192, izdala
UE Ljubljana. gnc-292869
Ciglar Nejc, Osojnikova cesta 021, Ptuj,
potni list, št. P01002490, izdala UE Ptuj.
gnx-292948
Čadež Boštjan, Vojkova cesta 077,
Ljubljana, potni list, št. PB0015829, izdala
UE Ljubljana. gnt-292952
Dobrajc Darja, Pohorska ulica 006, Celje,
potni list, št. P01026552, izdala UE Celje.
gnj-292787
Gabor Marko, Pohorska ulica 006,
Maribor, potni list, št. P00820092, izdala UE
Maribor. gnk-292786
Hrvaćanin Darko, Ulica Frankolovskih
žrtev 017B, Celje, potni list, št. PB0079544,
izdala UE Celje. gns-292953
Jereb Doroteja, Stara Oselica 061,
Sovodenj, potni list, št. P00120870, izdala
UE Škofja Loka. gne-292867
Kavčič Monika, Pod Sablanico 002,
Sežana, potni list, št. PB0251855, izdala
UE Sežana. gni-292788
Kok Andrej, Prešernova cesta 016,
Velenje, potni list, št. P01154821, izdala UE
Velenje. gnf-292791
Kolbl Slavica, Krištanci 008, Križevci pri
Ljutomeru, potni list, št. P00512014, izdala
UE Ljutomer. gny-292947
Kolenc Elvia, Obala 118, Portorož –
Portorose, potni list, št. P00630638, izdala
UE Piran. gne-292792
Kopač Jenko Ana, Jelarji 006, Škofije,
potni list, št. P00436166, izdala UE Koper.
gnd-292868
Kosi Ferdinand, Rimska cesta 005,
Ljubljana, potni list, št. P00374235, izdala
UE Ljubljana. gnr-292954
Koželj Bernarda, ELGG, Obergasse
005, potni list, št. P00774616, izdala UE
Radovljica. gnz-292946
Kranjc Ernest, Dolane 021C, Cirkulane,
potni list, št. PB0006433, izdala UE Celje.
gnz-292871
Krašovec Nasto, Poljanska cesta 003,
Škofja Loka, potni list, št. P00055627, izdala
UE Škofja Loka. gnn-292958
Lampret Matej, Stična 142, Ivančna
Gorica, potni list, št. P00986488, izdala UE
Grosuplje. gnf-292866
Majhen Sergij Vladislav, Cankarjeva ulica
006B, Maribor, potni list, št. P00366846,
izdala UE Maribor. gnk-292790
Marsek Vincencij, Pohorska cesta 039,
Mislinja, potni list, št. P00021289, izdala UE
Slovenj Gradec. gnw-292949
Podvršič Lara, Taborska cesta 002A,
Grosuplje, potni list, št. P01091293, izdala
UE Grosuplje. gnv-292950

Pribošek Jernej, Pot v Smrečje 011,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00663377,
izdala UE Ljubljana. gnu-292951
Sušanj Marko, Dolnji Zemon 072, Ilirska
Bistrica, potni list, št. PB0302025, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnb-292870
Valenčič Vladimir, Maroltova ulica 013,
Ljubljana, potni list, št. P00603834, izdala
UE Ljubljana. gnq-292955
Varga Gregor, Strmeckijeva ulica 022,
Ljubljana, potni list, št. P00335970, izdala
UE Ljubljana. gnh-292789
Velepič Ana, Ob žici 003, Ljubljana, potni
list, št. P00121956, izdala UE Ljubljana.
gno-292957
Verhovnik Roman, Tomšičeva ulica 033,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01076892,
izdala UE Slovenj Gradec. gnd-292793

Osebne izkaznice preklicujejo
Ambrožič
Janez,
Škrlovec
001,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001068420.
gnj-292712
Antauer Sašo, Pajkova ulica 022,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002058708.
gnz-292721
Antauer Tjaša, Pajkova ulica 022,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002058725.
gny-292722
Anžin Janez, Zgornje Gameljne 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000140461.
gnh-293014
Babič Košir Ljubica, Poljanska cesta 055,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000672883.
gno-292982
Binder Vasja, Preglov trg 012, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001636379.
gno-292732
Bizjak Branko, Abramova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001978208.
gnn-292758
Bizjak David, Ulica Cirila Kosmača 024,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001823888.
gnl-292685
Bizjak Vilko, Ulica 9. septembra 233,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000154619. gnv-292675
Bračič Blaž, Reber pri Škofljici 015 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002259460.
gny-292997
Brglez Franc, Prepolje 055, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000820505.
gno-293057
Brinjšek Jožef, Pot na Grič 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000622008.
gnt-293002
Brozinčević Ilija, Ulica I. tankovske
brigade 004, Sežana, osebno izkaznico, št.
001503884. gnt-292827
Brumec Jani, Borova vas 025, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002128957.
gnb-292720
Brvar Ladislav, Hacquetova ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685886.
gnf-293016
Celarc Tatjana, Ulica IX. korpusa 027,
Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000824097. gnd-293043

Cerar Andraž, Skapinova ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000355436.
gnp-293006
Cerar Špela, Slape 154, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000658251.
gnz-293021
Cesar Stanislava, Gogalova ulica 005,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001624785.
gni-292713
Ciglar
Drago,
Ulica
Pohorskega
bataljona, Maribor, osebno izkaznico, št.
002220348. gno-293032
Cvetković Milutin, Tolsti Vrh pri Ravnah na
Koroškem 114, Ravne na Koroškem, osebno
izkaznico, št. 000591672. gnb-293045
Čadež Boštjan, Vojkova cesta 077,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002058684.
gnr-292979
Černoga Anja, Razgled 042, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000964814.
gnd-292693
Černoša
Valentina,
Vavpotičeva
ulica 005, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000175234. gny-292822
Črep Nada, Gozdarska cesta 056,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 002082660.
gny-292897
Črepinko Gruban Ines, Sava 10,
Sava, osebno izkaznico, št. 001962609.
gnw-293049
Demšar Dragica, Vodomčeva ulica
007, Ig, osebno izkaznico, št. 002092160.
gnr-292704
Derganc Nina, Cesta sv. Vida 016,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001996652.
gnf-292891
Docić Radenko, Savinjska cesta 016,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001853972.
gnz-292671
Dolinšek Robert, Ob zeleni jami 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001003768.
gns-293028
Đuran David, Križna ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002063973.
gnr-292754
Enci Vida, Zgornji Boč 053 A, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001714250.
gnn-293058
Eržen Rozalija, Kamnogoriška cesta 045,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000797198.
gnc-292744
Faganel Hari, Gradnikova ulica 011,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001102695.
gnr-292904
Feldin Frančiška, Zagarjeva ulica 013,
Celje, osebno izkaznico, št. 001600376.
gni-293063
Ferlež Vida, Tržaška cesta 117,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002283948.
gnf-292741
Frey Gorše Nastja, Kandijska cesta
041, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
002087628. gnn-292683
Gavrilović Goran, Ulica ob spomeniku
014, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000764894. gnh-292689
Glasenčnik Martina, Tomaška vas 032 A,
Šmartno pri Slov. Gradcu, osebno izkaznico,
št. 000570759. gnq-292830
Gorenšek Irena, Trg 008 B, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001054651.
gnz-293046
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Grah Sašo, Gasilska ulica 007,
Lukovica, osebno izkaznico, št. 001768306.
gnk-292886
Gramc Kuntarič Frančiška Marija,
Glinškova ploščad 016, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001891215. gno-292757
Greiser Gregor, Trebinjska ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001843409.
gnh-292989
Gril Venčeslav, Hladilniška pot 001 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001723016.
gnz-292746
Grlec Doris, Gorica 063 A, Puconci,
osebno
izkaznico,
št.
002183150.
gnc-293044
Habljak Aleš, Borovška cesta 009,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
002225010. gno-292832
Harl Srečko, Spodnja Ščavnica 055,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001427758. gnj-292812
Hercog Nina, Stantetova ulica 002,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001991048.
gnc-292719
Hoti Driton, Strunjan 085 B, Strunjan –
Strugnano (sezonska p.), osebno izkaznico,
št. 001009009. gnb-292695
Hrenko Urška, Ulica bratov Greifov 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002270232.
gnk-293036
Hrovat Franc, Kamna Gorica 021 A,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000197659.
gnp-293056
Hudobivnik Taj, Hudo 3, Tržič, osebno
izkaznico, št. 002137399. gng-292665
Humar Jožefa, Na peči 017, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000464502.
gno-293007
Humar Stanislav, Drska 029 A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000691676.
gnt-292902
Ibraimi Zekiri Mejrem, Sagadinova ulica
015, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000368278.
gnj-292687
Ivančič Smiljan, Hrastovec 022 D,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 000274115.
gnx-293023
Ivančič Smiljan, Hrastovec 22/d,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 000274115.
gnh-293064
Jakopec Drago Matija, V Murglah 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000616569.
gnp-292756
Jamnik Žan, Uraničeva ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002028727.
gnj-292987
Janežič Franci, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001977842.
gnv-292750
Jankovec Neža, Merčnikova ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000390085.
gns-292978
Jauk Senka, Frankolovska ulica 023,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001247613.
gne-293042
Jekovec Mihaela, Medenska cesta 096,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000307650.
gnp-292731
Jelen Barbara, Slatina v Rožni dolini
017 E, Šmartno v Rožni dolini, osebno
izkaznico, št. 000106241. gnt-292702
Jeromel Toni, Prušnikova ulica 044,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002084037.
gnl-293035
Jesenovec Blaž, Linhartova cesta 096,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001702322.
gne-293017
Jurčević Rahela, Rožna dolina, cesta
IV 038, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001316510. gnp-292981
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Jurkošek Ivan, Javornik 026 A, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001620542.
gnj-293062
Kapić Jasmin, Kristanova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001953869.
gnt-292752
Karić Jasna, Kardeljev trg 001,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002282546.
gnb-292995
Kastelec Jernej, Na Tratah 022, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000756572.
gnp-292681
Kavčič Sara, Pod griči 059 A, Žiri, osebno
izkaznico, št. 001972067. gnv-293000
Klarič Nastja, Podgorska ulica 002,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002010035.
gne-292892
Klemen Martina, Slovenja vas 030 B,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000395543.
gnr-293029
Kmetec Denis Benjamin, Spodnje
Škofije 209, Škofije, osebno izkaznico, št.
001909180. gno-292907
Kmetec Henrik, Graškogorska cesta 033,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002173356.
gns-292678
Komar Branislav, Ulica Moše Pijada 036,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000884594.
gnf-293041
Komes Slavko, Kočevarjeva ulica
016, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000280899. gnq-292905
Kopmajer Lara, Trg 066, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 002226262. gny-293047
Korenčan Katja, Zajelše 066, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001996992.
gnm-292984
Kores Ivan, Stari Grad 54, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001822643.
gnm-292959
Koštomaj Sebastjan, Dravska ulica 026,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002206359.
gnm-293034
Kovačič Benko, Brezje 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001027225.
gno-292682
Kozamernik Špela, Vrhovci, cesta
XVII 003, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002130404. gng-292740
Krajnc Matej, Klanjškova ulica 008,
Celje, osebno izkaznico, št. 000635617.
gnl-293060
Kranjc Ernest, Dolane 021 C, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002050233. gnw-292899
Kranjec Gregor, Jarška cesta 036,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000266486.
gnq-292980
Krašovec Darja, Štajerska ulica 012,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001222979.
gnd-292818
Krašovec Katja, Štajerska ulica 012,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002151319.
gnf-292816
Krašovec Nadja, Štajerska ulica 012,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 002151314.
gnb-292820
Krklec Marija, Ljubljanska ulica 007 B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000505442.
gnh-293039
Lavrin Maksimiljan, Kolovrat 033, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001283449.
gnh-292714
Lavrin Teja, Spodnji Šemnik 016, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001705563.
gnr-293054
Lenček Igor, Gregorčičeva ulica 015,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000369461.
gni-292888

Lezi Mustafa, Soška cesta 028 A,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001853405.
gnu-292676
Lipovšek Frančiška, Cesta na Ostrožno
152, Celje, osebno izkaznico, št. 001209491.
gns-292703
Ljubišić Dragan, Podpeč 053, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002141131.
gnb-292920
Lukačić Zoran, Kidričevo naselje 006,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001369426.
gnz-292996
Mahmutović Zulka, Nanoška ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000634122.
gnq-292730
Majhen Sergij Vladislav, Cankarjeva
ulica 006 B, Maribor, osebno izkaznico, št.
001159115. gnj-293037
Mandl Mihael, Grušova 020, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001105164.
gnd-292718
Marcola Tjaša, Za Mošenikom 014,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000391237.
gnn-292808
Marinko Jože, Aleševa ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001732187.
gng-293015
Markovič Lea, Trnovska vas 035,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002207865.
gnx-292898
Markuš
Ožbald,
Malečnik
255,
Malečnik, osebno izkaznico, št. 001049845.
gnv-292725
Marn Brina, Tržaška cesta 059,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001297443.
gnr-293004
Marsek Vincencij, Pohorska cesta 039,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000002669.
gnc-292994
Medved Srečko, Dolga Gora 041 A,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000021167.
gne-292917
Medvešek Kralj Breda, Celovška cesta
134, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000303169. gnt-293027
Mežan Maja, Hruševec 019 A, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
001949323.
gns-292903
Mihoci Franjo, Razdevškova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764508.
gnc-293019
Mihovec Janez, Šutna 092, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
000084830.
gnq-293055
Miklavič Maksimiljan, Idrsko 080,
Kobarid, osebno izkaznico, št. 000231403.
gnk-292686
Milanović Ana, Vrbišče 011, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001251985.
gnl-292710
Milovanovič
Božena,
Endliherjeva
ulica 017, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000304162. gnj-293012
Milovanović
Jelena,
Kolodvorska
cesta 022 B, Pivka, osebno izkaznico, št.
000610794. gnh-292914
Mladenović Jasminka, Rusjanov trg 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002229995.
gnl-292735
Mlakar Mateja, Žiče 017, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 000574414.
gnr-292679
Montrone Poberaj Noemi, Bonini 116,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
002029765. gni-292688
Mrak Lovrenc, Mrzelova ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000446913.
gni-293013
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Novak Danica, Cesta Cankarjeve
brigade 019, Grosuplje, osebno izkaznico,
št. 000762982. gnm-292909
Novak Gea, Pot na Golovec 018 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002080706.
gnk-292986
Novak Helena, Bruhanja vas 019,
Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
000692511. gnt-293052
Ošnjak Gruntar Draga, Štefanova
ulica 008, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001127954. gnb-292745
Pagon Gregor, Gradnikova ulica 006,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001999392.
gnc-292919
Pantelić Patricia, Prešernova cesta 002,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001970648.
gnm-292809
Pavrič Janez, Borštnikova ulica 061,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001816018.
gnt-292727
Pavšič Hermina, Bršlenovica 003,
Trojane, osebno izkaznico, št. 000379254.
gnj-292887
Peterlin Teo, Ulica Toneta Tomšiča
005, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000433305. gnw-292674
Petrič Roman, Pot na Rakovo jelšo 148,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000167066.
gnn-292983
Pezdirc Tomaž, Mucherjeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000246437.
gnw-293024
Pihler Alen, Trnovska vas 015, Trnovska
vas, osebno izkaznico, št. 001847270.
gnn-293033
Pihler Anemari, Trnovska vas 015,
Trnovska vas, osebno izkaznico, št.
001847264. gnp-293031
Pinter Staša, Prisoja 005, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 002178100.
gnt-292977
Podgoršek Štefan, Bukovica pri Vodicah
033, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000458690. gnn-292883
Podhostnik Tamara, Slovenja vas 030 B,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 002012080.
gnu-293026
Podvršič Lara, Taborska cesta 002 A,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001701586.
gns-293053
Potočnik Rok, Tomšičeva cesta 014,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002046116.
gnt-292677
Pristavec Marija, Jezero 014, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000672526.
gnb-293020
Puch Nada, Medvedova ulica 002,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001746744.
gnb-292670
Radin Nada, Brilejeva ulica 021,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001107718.
gnd-293018
Radinović Marija, Betnavska cesta 011,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001127951.
gns-292728
Ravnik Simona, Zoisova ulica 027,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
002167860. gno-292707
Razpet Uroš, Kidričeva ulica 016,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000211401.
gnm-293059
Romih Anja, Medvedova cesta 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002096762.
gnf-292991
Romih Bojan, Dvor 020 A, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000790306.
gnu-292701
Rotar Matija, Vrh pri Višnji Gori
023, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
002238040. gnl-292910

Rudolf Stanko Vilko, Archinetova ulica
019, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001844189. gni-292738
Rus Tina, Gatina 004 B, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002053688.
gnn-292908
Salerno Biserka, Tbilisijska ulica 052,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000861531.
gnj-292737
Sedlar Špela, Pod gabri 017, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001979812.
gnk-293061
Sefoski Arjana, Liminjan 007 D,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001881541. gnc-292694
Selak Ida, Kladje 002, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001796634.
gnx-292998
Sever Damjan, Slovenska cesta 51 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000152745.
gnj-292762
Sinani Ragip, Radmirje 001, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000163739.
gng-292915
Skala Mira, Kodrova ulica 030 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001885164.
gnk-292736
Slapnik Luka, Jeronim 034, Vransko,
osebno
izkaznico,
št.
002308574.
gnl-293010
Smole Kim, Šentjernejska cesta
007, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001360584. gnp-292831
Snoj Saša, Cesta Andreja Bitenca 150,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002228607.
gng-292990
Sodnikar Ladislav, Na vasi 021,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001099156.
gnp-292806
Softić Lana, Peričeva ulica 035,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000976609.
gnn-293008
Soklič Zdravko, Spodnje Gorje 054,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000713057.
gnn-292708
Somrak Ivana, Cesta 24. junija 074,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000937481.
gnv-293025
Starman Nada, Podlubnik 013, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002000664.
gns-293003
Stojko Urban, Gradiška 475, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001844506.
gnq-292805
Strojan Zdenko, Dečja vas pri Zagradcu
025, Zagradec, osebno izkaznico, št.
002095128. gnu-293051
Šeruga Tatjana, Smtnikova ulica 004,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001608977.
gnu-292751
Škrjanc Marija, Bizoviška cesta 071,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000506402.
gnq-293030
Špelko Martin, Na gaju 009, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000917894.
gnk-293011
Špilek Magdalena, Kamnica 052 A, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 002240958.
gne-292742
Špiler Irena, Župeča vas 040 B,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002038698.
gnq-292680
Štrucl Rojko, Dogoška cesta 059,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002007280.
gni-293038
Šubelj Bojana, Kriška vas 208,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002087135.
gni-292913
Šubelj Žan, Kriška vas 208, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002108415.
gnj-292912
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Šumak Robert, Bogojina 077 A,
Bogojina, osebno izkaznico, št. 001514374.
gnm-292709
Šunde Teo, Rusjanov trg 005, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002143874.
gns-292753
Šurbek
Dejan,
Stanovsko
068,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001519286.
gnh-292814
Tabor Gašper, Titova ulica 001,
Radeče, osebno izkaznico, št. 002216948.
gnz-292896
Tovilović Zdravko, Cesta španskih
borcev 075 B, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000676812. gnm-292734
Trstenjak Teja, Vinski Vrh 030, Miklavž pri
Ormožu, osebno izkaznico, št. 002210847.
gnf-292691
Trškan Marjan, Zvezna ulica 019,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001019781.
gnw-292749
Turk Jernej, Vinareber 012, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002033253.
gnv-292900
Učakar Goran, Majde Vrhovnikove
ulica 008, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000909878. gnw-292999
Uratnik Mihael, Podgora 025 A,
Kotlje, osebno izkaznico, št. 000636822.
gnl-292810
Urnaut Mojca, Ceršak 001, Ceršak,
osebno
izkaznico,
št.
000839073.
gnr-292804
Verhovnik Roman, Tomšičeva ulica
033, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000335075. gnr-292829
Vidmar Inna, Novo Polje, cesta XV 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001833145.
gny-293022
Vode Anja, Cvetlična pot 011 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002137174.
gnx-292748
Vogelnik Miha, Mošnje 059, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001370431.
gnp-292706
Vovko Tatjana, Ptujska ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000230645.
gnm-293009
Vulić Mario, Clvelandska ulica 017 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002287447.
gnq-293005
Zajšek Boris, Radvanjska cesta 063,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002248025.
gnx-292723
Zelen Ivo, Senožeče 136, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000745449.
gns-292828
Zemljarič Klavdija, Mala vas 30,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001911317.
gng-293065
Zlatoper Robert, Kopališka ulica 010,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000909700. gnd-292993
Zupan Tatjana, Rusjanov trg 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001028280.
gnu-293001
Želj Marko, Grušova 15, Pernica, osebno
izkaznico, št. 002149692. gnn-292783

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adžić Mišo, Kranjska cesta 20, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A –
50km/voznik začetnik, št. S 003109815, reg.
št. 57945, izdala UE Kranj. gne-292717
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Ambrožič Janez, Škrlovec 001, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000601465, reg. št. 15549, izdala UE
Kranj. gnl-292885
Andonov Borčo, Streliška pot 014, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003123603, izdala UE Nova Gorica.
gnr-292929
Anterić Aleksandra,
Ulica
Frana
Milčinskedga 002, Lukovica, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001879545,
izdala UE Domžale. gnz-292771
Apšner Uroš, Vrhe 016, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003116424, izdala UE Slovenj Gradec.
gnv-292775
Babič Košir Ljubica, Poljanska cesta 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B G H,
št. S 002098036, reg. št. 110877, izdala UE
Ljubljana. gny-292847
Babić Mirsada, Vodenska cesta 007,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003013653, izdala UE Trbovlje.
gne-292767
Banko Marija, Vodiška cesta 071,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002032678, reg. št. 113930, izdala UE
Ljubljana. gnm-292884
Beccari Žiga, Otemna 003, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001431077, reg. št. 48038, izdala UE
Celje. gnk-292711
Beguš Andreja, Dalmatinska ulica 038,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001560896, reg. št. 123081, izdala UE
Maribor. gnn-292858
Cerar Andrej, Štajerska cesta 023,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003231017, izdala UE Domžale.
gny-292772
Deželak Ivan, Poženelova ulica 003,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. G,
H, št. S 001449416, izdala UE Laško.
gnc-292894
Dunović Dejan, Pohorska ulica 004,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001561989, reg. št. 49496, izdala UE
Celje. gnh-292764
Džafić Jusuf, Kersnikova ulica 018,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003069399, reg. št. 281181, izdala UE
Celje. gny-292747
Đokić Dragoslav, Kolodvorska pot 008,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000623025, izdala UE Nova Gorica.
gnx-292698
Đuran David, Križna ulica 006, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003515765, reg. št. 293687, izdala UE
Ljubljana. gng-292840
Gačnik Friderik, Prušnikova ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A – le do 50 km/h, št. S 001691360, reg. št.
9203, izdala UE Maribor. gnl-292860
Gantar Matjaž, Obrtna ulica 032, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 000106406, izdala UE Koper.
gnu-292876
Gavrilović Goran, Ulica ob spomeniku
014, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. A, B, G, H, št. SI 000067425,
izdala UE Koper. gng-292690
Glavan Lidija, Škrilje 037, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002096458, reg. št. 245682, izdala UE
Ljubljana. gnf-292841
Gostič Iztok, Pod hribom 009,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
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H, št. S 002148678, izdala UE Domžale.
gnw-292774
Grmič Ana, Mekinje, Cankarjeva cesta
008, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001764788, reg. št. 24669, izdala
UE Celje. gnh-292739
Grom Jure, Breznica 015, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 001789257, izdala
UE Jesenice. gno-292932
Heine Anže, Slovenska cesta 024 A,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001591595, izdala UE Domžale.
gnq-292880
Hercog Nina, Stanetova ulica 002,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001644978, reg. št. 125529, izdala UE
Maribor. gnp-292856
Holobar Ilka, Pod anteno 009, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. SI 52276, reg. št. 13973, izdala UE
Piran. gny-292697
Horvat Zlatko, Berkovci 010, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001439609, izdala UE Murska
Sobota. gnp-292906
Hrovat Franc, Kamna Gorica 021 A,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 001162914, izdala UE
Radovljica. gnu-292926
Janežič Franci, Rusjanov trg 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001597129, reg. št. 180896, izdala UE
Ljubljana. gnl-292835
Jelen Barbara, Slatina v Rožni dolini
017 E, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002226647, reg. št. 41877, izdala
UE Celje. gng-292715
Jeram Tatjana, Kidričeva cesta 020,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003513192, izdala UE Škofja Loka.
gnk-292861
Jesenšek Luka, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3239728, reg. št. 294483, izdala UE
Ljubljana. gni-292967
Jevšček Jožef, Čargova ulica 002 C,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G,
H, št. S 003010463, izdala UE Nova Gorica.
gnw-292699
Juteršek Matej, Arclin 065, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 000059617, reg. št. 22311, izdala UE
Celje. gnq-292755
Klinc Jožef, Dobrna 020, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001741546, reg. št. 22484, izdala UE
Celje. gnd-292743
Koderman Franc, Marokova ulica 25,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, D1, D, F, G, H, št. S 001748999,
izdala UE Domžale. gnk-292961
Koklič Marko, Nusdorferjeva ulica
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A1ABGH, št. S 003534290, reg. št. 246244,
izdala UE Ljubljana. gnv-292800
Kolar Marjan, Logarovci 019, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 001510688, izdala UE Ljutomer.
gnb-292895
Kosi Boštjan, Radoslavci 007 A, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, G, H, št. S 001939694, izdala UE
Ljutomer. gnk-292911
Kovačič Branko, Ulica Toneta Seliškarja
003 A, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BE,
C, CE, G, H, št. S 003089437, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnv-292700
Krstić Katja, Cerkova ulica 006 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

št. S 001264987, reg. št. 225509, izdala UE
Ljubljana. gnm-292834
Kukavica
Ernad,
Hrušica
171,
Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001704130, izdala UE Jesenice.
gnn-292933
Kuščer Silvo, Pri malinah 67, Kobarid,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 1729682, izdala UE Tolmin.
gnu-292776
Kvas Mitja, Dečkova cesta 027, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
G, H, št. S 001562263, reg. št. 38762.
gni-292763
Lanz Marko, Grintovška ulica 023,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003200508, reg. št. 62353, izdala UE
Kranj. gnh-292889
Lazarević Milovan, Prijateljeva ulica 017,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001490794, reg. št. 241600, izdala UE
Ljubljana. gnz-292846
Leskošek Viljem, Milčinskega ulica 010,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, C, F, G,
H, št. S 002019551, reg. št. 17676, izdala
UE Celje. gnf-292716
Ljubi Sašo, Agrokombinatska cesta
006 Č, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, G, H, št. S 002114958, reg. št. 128823,
izdala UE Ljubljana. gnj-292837
Lorenc Rok, Jelovec pri Makolah 7A,
Makole, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 001529314, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnt-292777
Lukas Kristijan, Ložane 017, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 001625980, reg. št. 100575, izdala UE
Maribor. gnq-292855
Marinko Romana, Plešičeva ulica 025,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001964714, reg. št. 228043, izdala
UE Ljubljana. gnw-292849
Mastnak Špela, Seliškarjeva ulica 001,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003160941, reg. št. 58132, izdala UE
Celje. gnr-292729
Mav Lilijana, V. Ulica 007, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002106169, izdala UE Domžale.
gnx-292773
Medvešek Mihec, Stare Črnuče 002 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001617648, reg. št. 128773, izdala UE
Ljubljana. gnk-292836
Mervič Marija, Pod vinogradi 001,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002005944, izdala UE Nova Gorica.
gny-292672
Milenković Ljiljana, Ragovska ulica 010,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000778257, reg. št. 9997, izdala UE
Novo mesto. gnm-292684
Miloševič Zoran, Resljeva cesta 024,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001822373, reg. št. 165866, izdala UE
Ljubljana. gnh-292839
Mlinar Slavica, Šalek 088, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001890723, izdala UE Velenje.
gnv-292850
Muhič Danica, V zavoju 022, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002046974, reg. št. 85268, izdala UE
Maribor. gnr-292854
Murn Martin, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001610217, reg. št. 95844, izdala UE
Ljubljana. gni-292838
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Nemec Dejan, Kardeljeva cesta 057,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003106908, reg. št. 138505, izdala UE
Maribor. gnm-292859
Ocepek Nadja, Gostičeva cesta 085,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002106795, izdala UE Domžale.
gnb-292770
Otrin Matej, Ajševica 043 A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003215248, izdala UE Nova Gorica.
gnt-292927
Pagon Gregor, Gradnikova ulica 006,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G, H, št.
S 003501603, izdala UE Idrija. gnf-292916
Pečnik Robert, Celovška ulica 011,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G,
H, št. s 001741520, reg. št. 23418, izdala
UE Celje. gnm-292759
Pejić Borka, Grajska cesta 003,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001591307, izdala UE Domžale.
gno-292882
Petrović Maja, Rusjanov trg 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001749299, reg. št. 258552, izdala UE
Ljubljana. gnc-292844
Piskernik Tanja, Zgornje Jezersko 108,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H
očala, leče, št. S 001308275, reg. št. 41980,
izdala UE Kranj. gns-292778
Pogladič Ivan, Dobojska ulica 001, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G, H, št.
S 000832801, reg. št. 15595, izdala UE
Celje. gnu-292726
Pokorn Alenka, Sora 18 A, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. B G H, št.
S 002084837, reg. št. 144516, izdala UE
Ljubljana. gnk-292761
Polajžer Denis, Arja vas 48, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. A – do 50
km/h, B, G, H, št. 2125838, izdala UE Žalec.
gnu-292851
Popit Luka, Pavšičeva ulica 041,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 003011235, izdala UE Logatec.
gnf-292766
Potisek Kristina, Mamolj 24, Polšnik,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001783216, reg. št. 14045, izdala UE
Litija. gne-292992
Potisek Kristina, Mamolj 24, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1783216, reg. št. 14045, izdala UE Litija.
gne-293067
Purgar Zdenka, Podbrezje 055, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H –
duplikat II., št. S 002171457, izdala UE
Kranj. gnr-292779
Radinović Marija, Betnavska cesta 011,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000573557, reg. št. 23442, izdala UE
Maribor. gno-292857
Rajer Boštjan, Cesta 13. julija 048 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001335294, izdala UE Grosuplje.
gnn-292833
Rajer Boštjan, Cesta 13. julija 48/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001335294, reg. št. 11474, izdala UE
Grosuplje. gni-292938
Ravnik Simona, Zoisova ulica 027,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003215528, izdala UE
Jesenice. gnw-292924
Repolusk Jože, Legen 006, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, F, G, H, št. S 001519963, izdala UE
Slovenj Gradec. gny-292972

Robin Irena, Pameče 241C, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002154998, izdala UE Slovenj Gradec.
gnx-292973
Rupnik
Daša,
Kajuhova
ulica
012 A, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001957934, izdala UE Idrija.
gnq-292780
Saksida Jernej, Zalošče 030 M, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. G, H,
št. S 001279995, izdala UE Nova Gorica.
gnz-292696
Selak Ida, Kladje 002, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003234867, izdala UE Škofja Loka.
gnl-292985
Simunič Davor, Kosovelova ulica 023,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. 59310, št.
S 003248911, reg. št. 59310, izdala UE
Celje. gnn-292733
Skala Mira, Kodrova ulica 030 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002135791, reg. št. 276030, izdala UE
Ljubljana. gnd-292843
Skornšek Rudolf, Skorno pri Šoštanju
033, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 001924918, reg. št. 58, izdala UE
Velenje. gnd-292768
Strugar Jernej, Zelena pot 1, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9981,
izdala UE Črnomelj. gnl-292935
Susič Jožefa, Cankarejva ulica 048,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002010356, izdala UE Nova
Gorica. gne-292692
Ščančar Mateja, Grabe 10, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002049860, reg. št. 14306, izdala UE
Gornja Radgona. gnw-292874
Šćekić Miloš, Podlubnik 161, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003000807, izdala UE Škofja Loka.
gni-292988
Škorjanc Doris, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S, reg. št. 3105965, izdala UE Maribor.
gnh-292964
Škrjanc Marija, Bizoviška cesta 071,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003518264, reg. št. 125831, izdala
UE Ljubljana. gnx-292848
Šoštar Robi, Kristan Vrh 55a, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, H, št.
S 3040804, reg. št. 11534, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gns-292853
Špelko Primož, Pod Cvingerjem 023,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 000924393, reg. št. 26367,
izdala UE Novo mesto. gng-292865
Štibler Anton, Lukavci 049, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000232611, izdala UE Ljutomer.
gnu-292901
Šukalo Tina, Aškerčeva ulica 002,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000047713, izdala UE Izola.
gns-292878
Šuster Rok, Latkova vas 192, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1438784, izdala UE Žalec. gnq-292930
Tibaut Tadej, Žižki 045 C, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001470642, izdala UE Lendava.
gnu-292976
Toplišek Mitja, Ravne 129, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002173951, reg. št. 60, izdala UE Velenje.
gnt-292852
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Uršič Janko, Gortanova ulica 025, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE,
C, CE, D1, D, G, H, št. S 002178457, izdala
UE Nova Gorica. gns-292928
Verhovnik Roman, Tomšičeva ulica 033,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002254523, izdala UE Slovenj
Gradec. gnq-292705
Vidmar Inna, Cesta XV 027, Novo Polje,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002146300, reg. št. 193839, izdala UE
Ljubljana. gne-292842
Vizjak Sabina, Ljubljanska cesta 086 B,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000783899, reg. št. 15445, izdala UE
Celje. gng-292765
Vogelnik Miha, Mošnje 059, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001789744, izdala UE Radovljica.
gnv-292925
Vranjek Branko, Poklukarjeva ulica 062,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003120574, reg. št. 87236, izdala UE
Ljubljana. gnb-292845
Vukojević Miroslav, Podlubnik 153,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003133042, izdala UE Škofja Loka.
gnj-292862
Zlatoper Robert, Kopališka ulica 010,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002155015, izdala UE Slovenj
Gradec. gnw-292974
Zuka Samantha, Ulica bratov Vošnjakov
005, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003033115, reg. št. 55541, izdala UE
Celje. gnw-292724
Zupanek Adolf, Češminova ulica 027,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A, B, F,
G, H, št. S 000555554, izdala UE Domžale.
gnp-292881
Zver Slavko, Videm 001, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000763079, reg. št. 8090, izdala UE
Cerknica. gnc-292769
Žnidar Silvester, Stanetinci 019,
Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003177203, izdala UE Lenart.
gni-292863

Zavarovalne police preklicujejo
Resnik
Natalija,
Steletova
ulica
8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
50500003160, izdala zavarovalnica Slovnica
d.d. gne-292942
Rjc Leon, Rimska cesta 26, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 28603 in 28604,
zavarovanje prevozniške odgovornosti,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnz-292821
Sergaš Damjana, Jadranska cesta 70,
Ankaran – Ankarano, zavarovalno polico,
št. 40302000065, izdala zavarovalnica KD
Življenje. gny-292797

Spričevala preklicujejo
Alibašić Amel, Kersnikova ulica 2,
Mengeš, indeks, št. 22060000, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnd-292893
Balažek Peter, Kolodvorska ulica 22b,
Lendava – Lendva, indeks, št. 12110155106,
izdal Šolski center Velenje, Višja strokovna
šola. gnl-292785
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Balovski Sašo, Mahovnik 58, Kočevje,
diplomo Srednje glasbene in baletne šole
Ljubljana, izdana leta 2002. gnt-292877
Bincl Uroš, Cesta na Grad 62, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2007.
gnu-292826
Brana Herman, Voglje 23, Dutovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
lesne šole v Novi Gorici, izdano leta 1981.
gnk-292936
Burjan Branka, Hajdoše 52a, Hajdina,
indeks, št. /, Visoka šola za socialno delo
Ljubljana, izdan na ime Hahn Branka.
gnt-292802
Čemas Andreja, ulica 21. oktobra
17A, Črnomelj, diplomo št. T/0467, izdala
TF Maribor, Fakulteta za strojništvo,
smer tekstilno konfekcijska tehnologija.
gnw-292824
Gambiroža Slavko, Cesta Simona
Blatnika 5, Velenje, diplomo Poklicne in
tehniške gradbene šole Celje, izdana leta
2007. gnz-292796
Hafizović Mirsad, Vaška pot 29, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1998.
gnd-292943
Hari Mitja, Križevci 141, Križevci,
spričevalo poklicne mature, št. 213 Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota, izdano
leta 2004. gnc-292873
Hauptman Miran, Golovec 36, Trbovlje,
spričevalo maturitetno ŠC, Trbovlje TOZD
Tehniška strojna in elektro šola – strojni
odsek, izdano leta 1979. gno-292657
Hes Nina, Rojčeva ulica 19, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika in maturitetno
spričevalo Gimnazije Vič, izdano leta
1997/1998, izdano na ime Tomše Nina.
gnp-292781
Hočevar Danijel, Gorenje Laknice 25,
Mokronog, spričevalo 3., 4. letnika in o
zaključnem izpitu Srednje policijske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997/98, 1998/99.
gnx-292673
Kerec Svetlana, Petanjci 114/d, Tišina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Murska Sobota – poklic
zdravstveni tehnik, izdano leta 1982, izdano
na ime Mihalič Svetlana. gnk-292661
Kolenc Aleš, Stantetova 11, Velenje,
maturitetno spričevalo št. 302, Šolskega
centra Velenje, program Gimnazija, izdano
leta 1997. gnk-292811
Kramesteter Tomi, Ulica Dragonja 126,
Šempeter pri Gorici, spričevalo 3. letnika
BŠTŠC, izdano leta 2006/07. gnd-292668
Mišmaš
Damjan,
Adamičeva
4,
Šmarje-SAP,
indeks,
št.
32005095,
izdala Naravoslovnotehniška fakulteta.
gnl-292760
Možina Janez, Cesta 5. maja 17,
Logatec, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1. do 3. letnika Srednje
gostinske in turistične šole v Ljubljani – smer
kuhar. gnb-292970
Muharemović Kadro, Zavidovići, 7200220
Vrbica, BiH, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča
Ljubljana, izdano leta 1983. gnb-292795
Opravš Primož, Godič 82B, Stahovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1993. gnc-292819
Pongrac Robert, Stara vas 50, Bizeljsko,
diplomo Srednje šole kovinarske in
elektrotehnične usmeritve Krško – obdelava
kovin, izdana leta 1991. gnm-292934
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Selimović Alma, Sestranska vas 17,
Gorenja vas, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Kranju, izdano leta 2004.
gnv-293050
Šmajdek Mitja, Na Lazu 28, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTZU Novo
mesto, št. II/S-IV/147, izdano leta 1974.
gnv-292975
Štumberger Mirko, Tomšičeva ulica 4,
Slovenj Gradec, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
strojne šole pri SŠC Ptuj, izdano leta 1990,
1991 in 1992. gno-292807
Trampuš Tim, Smerdujeva ulica 13,
Ljubljana, indeks, št. 26203011, izdala
Fakuleta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnu-292801
Valenčič Marko, Ulica Dolenje 55,
Jelšane, spričevalo 3. letnika BŠTŠC,
izdano leta 2006/07. gno-292782
Zagoranski Ines, Brodarjev trg 6,
Ljubljana, indeks, št. 18030599, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-292941

Drugo preklicujejo
Avtoprevozništvo Anita Kohn Škoda
s.p., Cesta v Zgornji Log 38, Ljubljana,
potrdilo za voznike, izdan za voznika
Milorad Jačimoviča, izdan pri OZS, št.
006000/MJ38-3-1598/2008 z dne 29. 2.
2008, veljavnost od 5. 3. 2008 do 4. 11.
2008. gnp-292656
B Center d.o.o., Goriška cesta 75,
Ajdovščina,
originalno
licenco,
št.
GE000518/01984 za vozilo FAP, reg.
oznaka GO-DAEWO1, tip vozila 1217-42.
gnc-292969
Bajrić Alen, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 013799,
izdana pri MNZ Ljubljana. gnx-293048
Bratuša Franc, Levstikova ulica 1,
Rogaška Slatina, orožni list, št. OL 2464,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gng-292815
Cankar Uroš, Delnice 11/a, Poljane
nad Škofjo Loko, študentsko izkaznico, št.
25070015, izdala Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana. gnd-293068
Čoragić Enes, Zvirče 88, Tržič, kartica za
digitalne tahografe, št. 1070500002960000,
izdalo Ministrstvo za promet z dne 16. 4.
2008. gnq-292655
Dobravec Jure, Zgornje Gameljne 42,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-292944
Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22,
Nova Gorica, delovne knjižice na ime Vidmar
Jernej, reg. št. 11518. gnm-292784
Eurotek Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki
Gaber, tahografske kartice za voznika
Bašelj David, št. 1070500014214000.
gnm-292659
Fakin Mihael, Formače 5, Piran – Pirano,
knjižico za delo reševalca iz vode, št. 1070.
gnk-292890
Fejzullahu Anton, Vrbovec 26, Ljubljana,
delovno knjižico. gnf-293066
Ferlež Valerija, Sveti Florijan 34,
Rogaška Slatina, delovno knjižico, št.
20978/91, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-292966
Fifolt Alenka, Drenje št. 11, Straža,
potrdilo za prodajo fitofarmacevtskih
sredstev, izdan pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Novo mesto. gnj-292937
Flis Marjan, Bukovica pri Vodicah 22,
Vodice, delovno knjižico. gnl-292960

Furst d.o.o., Cesta v log 19, Bistrica ob
Dravi, izvod licence za tovorno vozilo z reg.
oznako MB E8-26Z. gnd-292968
Glažar Nada, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, izkaznico za uveljavljanje pravice
do tolmača za slovenski znakovni jezik, reg.
št. izkaznice 0261. gnw-292803
Gozdarstvo Gorenjske d.d., Kokra 069 A,
Preddvor, licence za vozila: KR H9 003
– Fiat ducato 2,5 TD, KR H9 004 – Fiat
fiorino 1,7D, KR H9 008 – Fiat fiorino 1,7D
Panoram, KR H9 011 – Fiat fiorino 1,7D
Panoram, KR H9 012 – Opel – f – Movano
2,8, KR H9 016 – Fiat Scudo Van 1,9,
KR J4 808 – Mazda B 2500. gni-292663
Gruden Ciril, Ragovska ulica 16, Novo
mesto, voznikove kartice št. V01060002053
izdana dne 2. 10. 2006. gnx-292823
Jager Hinko, Kardeljev trg 1, Velenje,
2 delnic KRS Veljenje d.d., št. 024287
in 024288. gnx-292798
Jezernik Božidara, Studence 58/c, Žalec,
delnice KRS Velenje, št. 014828, 014829,
014830, 014831, 014832, 014833, 014834,
014835 in 014836. gnz-292921
Jonuzi Ibraim, Ulica Ivana Roba 13,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
436-2355/2007-9900-5819. gnc-292794
Jošar Andreja, Rudarska cesta 16a,
Kisovec, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana.
gnr-292654
Jurman Natali, Hravtini 214/b, Ankaran
– Ankarano, študentsko izkaznico, št.
92051030, izdala Fakulteta za humanistične
študije v Kopru. gnz-292971
Kalajdžini Bajro, Veselova 5, Celje,
delovno knjižico. gnf-292666
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska
stanja, Japljeva 2, 1525 Ljubljana, žig tordat številka 4913, z besedilom Univerzitetni
klinični center Ljubljana, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Ljubljana,
Japljeva ulica 2 (oznaka žiga številka 2),
zaradi izgube. Ob-4236/08
Kovačič Andrej, Veliki Cirnik 1,
Šentjanž, digitalno kartico za tahograf,
št. 1070500003892000, izdal Cetis Celje.
gnn-292658
Maček Milan s.p., Ulica talcev 5, Šentjur,
hrvaško dovolilnico za tretje države s
serijsko št. 0001716. gnj-292662
Maljevac Barbara, Kuteževo 50, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gnc-292669
Mujkanović Sabina, Tomšičeva ulica 13,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 01003150,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnh-292939
Ostojič Zdravko, Šalek 84, Velenje, 3
delnice KRS Velenje d.d Velenje, št. 010440,
010441 in 010442. gnj-292962
Ritlop Renato, Markovci 4, Šalovci,
licenco skupnosti in izvod licence za vozilo
MS F7-560, izdana dne 3. 11. 2004 pri Obrtni
zbornici Slovenije, št. 004733 z veljavnostjo
do 23. 5. 2009. gne-292667
Rovan Nita, Brode19, Žalec, študentsko
izkaznico, št. 20202286, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnv-292875
Serdinšek Petra, Kamniška ulica 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gnl-292660
Slameršek Franjo, Zg. hajdina 137,
Hajdina, potrdilo o opravljenem izpitu
za varno delo s traktorjem in traktorskimi
priključki, izdano v Šolskem centru Ptuj
– Poklicne tehniške in kmetijske šole Ptuj,
izdano leta 2006. gnb-292945
Šavc Katjuša, Malgajeva 2, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 21070623,
izdala FDV. gnh-292664
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Šimunovič Marjan, Sela pri Dobovi
30, Dobova, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-04920-00/95.
gni-292963
Štangar Rajko, Črna vas 95/t, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-03170/2003, zap. št. 13178,
izdano 2. 10. 2003. gng-292940
Taksi Badi, Denis Dominič s.p.,
Cankarjeva ulica 36, Murska Sobota, licenco
št. 011069LSP, z veljavnostjo do 12. 5. 2011,
izdala OZS dne 12. 5. 2006. gnv-292825
Tomšič Damjan, Hlebce 28, Lesce,
padalsko dovoljenje – za dovoljenje
organizatorja skokov, št. 0338/2775.
gnr-292879
Topčič Mustafa, Lipa 40, Velenje, delnic
KRS Velenje d.d., od. št. 008799, 008800,
008801, 008802, 008803, 008804, 008805,
008806 in 008807. gnw-292799
Transport Andrej Berden s.p., Šolska
ulica 14, Tišina, licenco evropske skupnosti
št. 1985, izdana pri OZS dne 5. 10. 2004, z
veljavnostjo do 8. 4. 2009. gne-292817
Urh Primož, Bodešče 8, Bled, digitalno
tahografsko kartico, št. 1070500004120000.
gng-292965
Žužek Tomislav, Sokolska 14, Mirna,
delovno knjižico. gni-292813

Št.

42 / 30. 4. 2008 /

Stran

1695

Stran

1696 /

Št.

42 / 30. 4. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

1635

Javne dražbe

1649

Razpisi delovnih mest

1652

Druge objave

1655

Objave po Zakonu o političnih strankah

1660

Evidence sindikatov

1665

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence

1666

Objave po Zakonu o medijih

1667

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Nasprotni predlogi

1668
1668
1668
1674
1674

Zavarovanja terjatev

1676

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1680
1680
1684
1684
1686
1687
1688

Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1689
1689
1689
1691
1693
1693
1694

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

