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Javni razpisi
Št. 4301-4/2008-2
Ob-4526/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (Uradni list RS, št. 126/06 in
114/07), Proračuna Republike Slovenije za
leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809, Uradni
list RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07) in Programa varstva potrošnikov za leti 2008 in 2009 (Sklep
Vlade RS, št. 32300-1/2008/3 z dne 20. 3.
2008), Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov (v nadaljevanju: Urad), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja programa
varstva potrošnikov – projektov
za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, spodbujanja razvoja in
delovanja potrošniških organizacij ter
delovanja Evropskega potrošniškega
centra
1. Predmet javnega razpisa
1.1. Sklop A: Izvajanje programa varstva
potrošnikov – projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov o pravicah potrošnikov (v nadaljevanju: sklop A)
Projekti se razpisujejo za naslednja področja:
– varnost proizvodov (živilskih in neživilskih), npr.: igrač, športne opreme, gospodinjskih aparatov in storitev;
– javne infrastrukturne storitve;
– finančne storitve, npr.: vlaganje v investicijske in pokojninske sklade, osebni
bankrot;
– področje energetike oziroma oskrbe z
energijo;
– področje ekologije (spremembe podnebja, onesnaževanje zraka in vode ter raba
zemlje in odpadki);
– projekti za udeležbo nevladnih potrošniških organizacij na javnih razpisih EU,
ki bodo neposredno namenjeni obveščanju
in izobraževanju slovenskih potrošnikov ter
bodo izvedeni v letu 2008.
Projekti za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov se lahko izvajajo v različnih oblikah: na spletni strani, preko medijev ter z
organiziranjem okroglih miz ali posvetov ali
seminarjev ali konferenc ali izobraževalnih
programov.
Definicija projekta za obveščanje in izobraževanje potrošnikov: Za projekt se šteje

sklop aktivnosti, ki omogočajo učinkovito izvedbo v predmetu javnega razpisa razpisanega področja ter ciljev razpisa.
1.2. Sklop B: Spodbujanje razvoja in delovanja potrošniških organizacij (v nadaljevanju: sklop B) na naslednjih področjih:
– udeležba v potrošniških organizacijah
in združenjih, ki delujejo na ravni EU oziroma na globalni ravni (članarine);
– strokovno sodelovanje pri pripravi za
potrošnike pomembne zakonodaje na nacionalni ravni in v EU (stališča RS k osnutkom
pravnih aktov EU);
– udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (aktivna
udeležba na področju dela z ustreznimi dokazili);
– sodelovanje v posvetovalni skupini za potrošnike pri Evropski komisiji (DG
SANCO);
– izobraževanje na področjih varstva potrošnikov;
– udeležba na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni;
– krepitev neformalnih oblik razvijanja
dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami
s kritjem stroškov za organizacijo posvetov,
seminarjev in konferenc;
– kritje drugih stroškov delovanja potrošniške organizacije (materialni, obratovalni stroški ter stroški priprave informacij za
spletno stran, vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, vzdrževanja računalniške opreme).
1.3. Sklop C: Delovanje Evropskega potrošniškega centra
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega
centra (v nadaljevanju: EPC) v okviru nevladnega sektorja. EPC bo nudil podporo potrošnikom pri reševanju njihovih čezmejnih
pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in
storitev na trgih drugih držav članic), dajal
potrošnikom relevantne informacije v zvezi
z nakupovanjem blaga in storitev na notranjem trgu (na primer o veljavnih predpisih v
drugih državah članicah, o tržnih praksah, o
primerjavah cen blaga in storitev, pripravljal
in izdajal informativne brošure, zloženke
itd.) ter izvajal druge projektne dejavnosti,
ki naj približajo notranji trg potrošnikom.
2. Cilj razpisa: s sofinanciranjem izvajanja programa varstva potrošnikov, delovanja
potrošniških organizacij in delovanja EPC
država skrbi za učinkovito politiko varstva
potrošnikov, ki lahko izboljša kvaliteto življenja naših državljanov.
3. Način izbire: javni razpis izvede Urad.
Sofinancirajo se nevladne potrošniške organizacija, izbrane na javnem razpisu.

4. Čas sofinanciranja: sklop A in sklop
B se sofinancirata v letu 2008, sklop C se
sofinancira do 31. 12. 2009.
5. Pravne podlage za izvedbo javnega
razpisa: Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB2, 46/06 – odl.
US, 114/06 – ZUE in 126/07), Resolucija o nacionalnem programu varstva potrošnikov 2006–2010 (ReNPVP, Uradni list
RS, št. 114/05), Program varstva potrošnikov za leti 2008 in 2009 (Sklep Vlade RS,
št. 32300-1/2008/3 z dne 20. 3. 2008).
6. Pogoji za kandidiranje
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za sofinanciranje sklopa A, sklopa B in
sklopa C morajo omogočati uresničevanje
predmeta in ciljev javnega razpisa.
Izpolnjevanje spodaj navedenih skupnih
in posebnih pogojev bo vlagatelj v vlogi izkazoval v skladu z določbami v razpisu in
razpisni dokumentaciji.
6.1. Skupni pogoji za sklope sklop A,
sklop B, sklop C
Vlogo za sofinanciranje lahko vloži vlagatelj, ki:
– je vpisan v register društev oziroma
v register;
– je potrošniška organizacija, vpisana v
register potrošniških organizacij pri Uradu
v skladu s Pravilnikom o načinu in pogojih
za vpis potrošniških organizacij v register
(Uradni list RS, št. 46/98, 97/03);
– se strinja z razpisnimi pogoji;
– bo predložil izpolnjen razpisni obrazec
»Podatki o vlagatelju«;
– bo opredelil ustrezne strokovne in zakonske podlage za izvedbo predmeta in ciljev javnega razpisa;
– bo predložil izjavo, da se sofinanciranje
ne podvaja;
– razpolaga s telefonskim priključkom
in aktivno elektronsko pošto za sklop B in
sklop C;
– ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Urada;
– nikoli ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih sredstev Republike Slovenije
in EU za izvajanje aktivne politike varstva
potrošnikov;
– zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra ali katerikoli drug
postopek, katerega posledica je prenehanje
delovanja;
– ima poravnane vse davke, prispevke
in druge dajatve do države, določene z zakonom;
– ni v kazenskem postopku;
– niti on niti njegov(i) zakonit(i)
zastopnik(i) ni(so) storil(i) kaznivih dejanj iz
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prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona
o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06
in 16/08) in podal pooblastilo Uradu, da lahko,
za namene izvedbe postopka javnega razpisa, kadarkoli zaprosi pristojne organe za potrditev te izjave;
– ni storil kaznivega dejanja ali prekrška v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v katerikoli državi;
– ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa, katero bi Urad
lahko dokazal na podlagi preteklih pogodb;
– bo predložil izjavo, da so podatki v vlogi resnični, da niso zavajajoči ter da je seznanjen, da se izloči iz postopka ocenjevanja
vlog, če so podatki v vlogi in priloženi dokazni
dokumentaciji zavajajoči ali neresnični ali da
potrebnih informacij ni zagotovil ali jih je zamolčal;
– bo predložil popis morebitnih podatkov
oziroma delov vloge, ki so označeni za poslovno skrivnost;
– bo Uradu dovolil pridobitev potrdil oziroma dokazil, ki jih Urad lahko samostojno
pridobi iz uradnih evidenc;
– bo vlogi priložil na vsaki strani parafirane
pogodbene obrazce.
6.2. Posebni pogoji sodelovanja za posamezen sklop
6.2.1. Sklop A – izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in
izobraževanje potrošnikov
Vlagatelj mora predložiti:
– načrt projekta, ki mora biti skladen s
predmetom in cilji javnega razpisa;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri za izvedbo projekta;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in
razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za izvedbo razpisanih programov varstva
potrošnikov.
6.2.2. Sklop B – spodbujanje razvoja in
delovanja potrošniških organizacij
Vlagatelj mora predložiti:
– načrt delovanja za leto 2008, ki mora biti
skladen s predmetom in cilji javnega razpisa;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov,
v katero so vključeni vsi in samo upravičeni
stroški, ki so v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni za
razvoj in delovanje potrošniške organizacije.
6.2.3. Sklop C – spodbujanje delovanja
EPC
Vlagatelj mora predložiti:
– izjavo, da je na področju varstva potrošnikov dejaven neprekinjeno najmanj zadnjih
5 let z navedbo področja delovanja;
– načrt delovanja EPC za leti 2008 in
2009, ki mora biti skladen s predmetom in cilji
javnega razpisa;
– izjavo in podatke, da razpolaga z ustreznimi kadri in prostori za delovanje EPC;
– pregledno, ustrezno in jasno zaprto finančno konstrukcijo predvidenih odhodkov
EPC, v katero so vključeni vsi in samo upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim razpisom
in razpisno dokumentacijo in so nujno potrebni
za razvoj in delovanje EPC.
7. Merila za izbiro
Strokovna komisija bo vse popolne vloge ocenila na podlagi meril. Največje možno
število točk za posamezni sklop je 100 točk.
Merila so:
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7.1. Sklop A
Merilo
1.

2.

3.

Maks.
št. točk

Izkušnje s področja, za katerega prijavlja projekt (varnost proizvodov
in storitev, javne infrastrukturne storitve, finančne storitve, področje
energetike oziroma oskrbe z energijo, področje ekologije, razpisi EU)
v zadnjih treh letih (2005–2007) (maks. 40 točk)

40

– neustrezne

0

– delno ustrezne

20

– ustrezne

30

– zelo ustrezne

40

Načrtovanje projekta (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

20

– zelo ustrezno

30

Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

20

– zelo ustrezno

30

Skupaj

100

7.2. Sklop B
Merilo
1.

2.

3.

Maks.
št. točk

Izkušnje na področju delovanja (izkazano aktivno strokovno
sodelovanje) v zadnjih treh letih (2005–2007) (maks. 40 točk; točke,
pridobljene v posamezni alinei, se seštevajo)

40

– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih,
komisijah

10

– izkazana priprava stališč pri pripravi zakonodaje

10

– izkazano strokovno sodelovanje v organih na EU ravni

20

Načrtovanje delovanja za leto 2008 (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Skupaj

100

7.3. Sklop C
Merilo
1.

2.

Maks.
št. točk

Izkušnje na področju delovanja EPC v zadnjih treh letih (2005–2007)
(maks. 40 točk; točke, pridobljene v posamezni alinei, se seštevajo)

40

– izkazano strokovno sodelovanje v delovnih skupinah, odborih,
komisijah na državni in EU ravni

10

– izkazana priprava stališč pri pripravi zakonodaje

10

– izkazano aktivno delovanje v organih in organizacijah na EU ravni

20

Načrtovanje delovanja epc za leti 2008 in 2009 (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30
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Merilo
3.

Št.
Maks.
št. točk

Doseganje ciljne javnosti (maks. 30 točk)

30

– manj ustrezno

5

– ustrezno

15

– zelo ustrezno

30

Skupaj

100

Merila za ocenjevanje so natančneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prag doseženih točk za posamezni sklop
razpisa (sklop A, sklop B, sklop C), nad
katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60
točk, s tem, da mora v posameznem sklopu
znašati minimalno število doseženih točk
znotraj posameznega podsklopa meril 50%
vseh možnih točk. V primeru, da pri oceni
posameznega podsklopa meril vlagatelj ne
doseže 50% možnih točk, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno doseže prag
za sofinanciranje.
Kolikor se bo po končanem ocenjevanju
izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja izvajanja programov (sklop A)
ter delovanja potrošniških organizacij (sklop
B), ki so dosegli prag števila točk, presega
razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na število doseženih točk,
prednost pri dodelitvi pa bodo imele vloge
z višjim številom točk.
V primeru, da pri sklopu A več vlagateljev kandidira na podobno temo, se bo za
sofinanciranje izbral projekt, ki bo dosegel
večje število točk. Tema znotraj razpisanega
področja pomeni blago ali storitve, na katere
se prijavljeni projekt nanaša.
Pri sklopu C bo izbran vlagatelj, ki bo
dosegel največje število točk.
V primeru, da bo več vlog z enako oceno, se bo pri sklopu A za kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu
izkušnje s področja, za katerega prijavlja
projekt (varnost proizvodov in storitev, javne
infrastrukturne storitve, finančne storitve, področje energetike oziroma oskrbe z energijo, področje ekologije, razpisi EU) v zadnjih
treh letih (2005 – 2007), pri sklopu B se bo
kot kriterij izbora upoštevalo doseženo višje
število točk pri merilu izkušnje na področju
delovanja (izkazano aktivno strokovno sodelovanje) v zadnjih treh letih (2005–2007),
pri sklopu C se bo kot kriterij izbora upoštevalo doseženo višje število točk pri merilu
izkušnje na področju delovanja EPC.
V primeru, da se pri sklopu A in sklopu
C tudi na podlagi gornjih kriterijev ne more
izbrati vloge, se izbere vloga za sofinanciranje projekta, za katerega izvedbo vlagatelj
izkazuje sodelovanje z drugo potrošniško
organizacijo.
V primeru, da se tudi po navedenih izločilnih kriterijih ne more izbrati izvajalcev
za sklop A, sklop B in sklop C, se za sofinanciranje določi izvajalec z vlogo, ki ima
nižjo vhodno številko, dodeljeno v vložišču
Ministrstva za gospodarstvo, ki se dodeli na
podlagi časa (dan, ura, minuta) knjiženja
vhodne pošte.
8. Način ocenjevanja: način ocenjevanja
je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
9. Sofinanciranje predmeta javnega razpisa
Javni razpis je bil predhodno načrtovan.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Re-

publike Slovenije za leto 2008, v skladu s
Programom varstva potrošnikov za leti 2008
in 2009. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago za sklop A, sklop B in sklop C, je
do 211.595,00 EUR za leto 2008, od tega
za:
– sklop A do 78.000,00 EUR;
– sklop B do 35.654,00 EUR;
– sklop C do 97.941,00 EUR.
Sredstva v okviru sklopa A bremenijo proračunsko postavko 1929 – Izvajanje
programa varstva potrošnikov, konto 412 –
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, proračuna RS za leto 2008.
Sredstva v okviru sklopa B bremenijo
proračunsko postavko 6183 – Delovanje potrošniških organizacij, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam,
proračuna RS za leto 2008.
Sredstva v okviru sklopa C bremenijo
proračunsko postavko 6031 – Evropski potrošniški center, konto 412 – Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. Znesek za proračunsko leto 2009 se lahko spremeni in določi z dodatkom k pogodbi, glede
na razpoložljiva proračunska sredstva za to
proračunsko leto.
Vlagatelj mora vlogi priložiti zaprto finančno konstrukcijo predvidenih upravičenih stroškov. Vloge, katerih finančna konstrukcija upravičenih stroškov bo presegla
znesek iz te točke javnega razpisa, bodo kot
nesprejemljive zavrnjene.
Višina sredstev in dinamika plačil se
opredelita s pogodbo. Višina sredstev, ki jih
vlagatelj prejme, je lahko manjša ali največ
enaka višini sredstev, določenih s pogodbo.
»Sofinanciranje« v tem razpisu pomeni
pravico potrošniške organizacije, da lahko
pridobiva sredstva iz različnih virov, vendar
se zahtevek za isti priznani strošek ne sme
podvajati.
10. Plačilo
10.1. Vrste upravičenih stroškov
Sklop A
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
stroški dela:
– avtorski honorarji;
– strokovno delo;
– stroški strokovne recenzije;
– drugo pogodbeno delo (lektoriranje …);
materialni stroški:
– stroški distribucije vabil, obvestil, gradiva;
– stroški organizacije dogodkov, povezanih s projektom;
– stroški promocije;
– stroški priprave in tiska;
– nakup strokovne literature;
– komunikacijski stroški (telefon, faks,
internet, pošta);
spletna stran:
– stroški priprave in vzdrževanja spletnih strani;
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– vzdrževanje računalniške opreme.
Sklop B
Med upravičene stroške se štejejo naslednji stroški potrošniške organizacije:
– stroški dela (plačila po pogodbah);
– stroški strokovnega sodelovanja pri pripravi za potrošnike pomembne zakonodaje
na nacionalni ravni in v EU (stališča Republike Slovenije k osnutkom pravnih aktov
EU), udeležba pri standardizaciji na nacionalni, evropski in svetovni ravni (dokazana
aktivna udeležba na področju strokovnega
sodelovanja);
– stroški izobraževanja (kotizacije);
– potni stroški in stroški bivanja v zvezi
z udeležbo na seminarjih in konferencah,
organiziranih na evropski in svetovni ravni,
če stroškov ne plačajo organi in organizacije EU;
– stroški za krepitev neformalnih oblik
razvijanja dialoga z drugimi nevladnimi organizacijami s kritjem stroškov za organizacijo posvetov, seminarjev in konferenc;
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani, stroški vzdrževanja
računalniške opreme;
– materialni stroški (članarine v potrošniških organizacijah, ki delujejo na ravni EU
oziroma na globalni ravni, nakup strokovne
literature, komunikacijski stroški, najemnine);
– obratovalni stroški, ki vključujejo stroške za elektriko, vodo, ogrevanje, čiščenje
in upravljanje.
Sklop C
Vrste upravičenih stroškov:
– stroški dela za največ dve delovni mesti (vodje EPC in strokovnega svetovalca);
– avtorski honorarji;
– strokovno delo (po tarifi za avtorsko
polo);
– potni stroški svetovalcev doma in v
okviru EU, kolikor jih ne krije EU;
– stroški strokovne recenzije (neodvisni
cenzor mora biti oseba izven PO);
– najemnina za poslovne prostore;
– materialni stroški (stroški pisarniškega
materiala, stroški strokovne literature, računovodske storitve);
– priprava in tiskanje gradiv v zvezi s
predmetom razpisa;
– stroški distribucije gradiv, povezanih z
delovanjem EPC;
– stroški najemnine;
– obratovalni stroški (energija, komunalne storitve, storitve upravljanja);
– stroški telefona in poštni stroški;
– stroški priprave informacij za spletno
stran, stroški vzdrževanja postavljene interaktivne spletne strani EPC, stroški vzdrževanja računalniške opreme.
Vrste upravičenih stroškov za vse sklope, ki se priznajo in sofinancirajo, so natančneje določene v razpisni dokumentaciji,
podrobneje pa jih bosta pogodbeni stranki
uredili v pogodbi.
10.2. Sofinanciranje upravičenih stroškov
Priznajo in sofinancirajo se lahko upravičeni stroški, ki so nujno potrebni in so nastali
pri izvajanju programa varstva potrošnikov
– projektov za obveščanje in izobraževanje
potrošnikov, razvoju in delovanju potrošniške organizacije ter pri delovanju EPC, ki
so nastali v času pogodbenega razmerja, ki
niso kriti iz drugih virov, tako da se sofinanciranje ne podvaja, ki so v skladu z razpisom,
razpisno dokumentacijo in pogodbo ter so
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bili plačani do predložitve zahtevka, kar bo
predlagatelj zahtevka za sofinanciranje dokazal z originalnim potrdilom o plačilu.
V primeru, da vlagatelj uveljavlja določen strošek v okviru vseh sklopov (sklop A,
sklop B, sklop C) razpisa, lahko zahtevek
za določen strošek izstavi samo v okviru
enega sklopa.
Urad bo sofinanciral do 100% vrednosti
upravičenih stroškov posameznega projekta
(sklop A, sklop B, sklop C). Izbrani vlagatelj
bo upravičen največ do ½ celotnih razpoložljivih sredstev za sklop B.
10.3. Zaprta finančna konstrukcija odhodkov
Vlagatelj mora podati pregledno, ustrezno, jasno in zaprto finančno konstrukcijo
odhodkov, v katero so vključeni vsi in samo
upravičeni stroški, ki so v skladu z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo in so
nujno potrebni za izvajanje programa varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, za razvoj
in delovanje potrošniških organizacij ter za
delovanje EPC.
Vloge, katerih finančna konstrukcija
odhodkov bo presegla znesek iz te točke
javnega razpisa, bodo kot nesprejemljive
zavrnjene.
11. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Obdobje sofinanciranja izvajanja programa varstva potrošnikov (sklop A), delovanja
potrošniških organizacij (sklop B) in delovanja EPC (sklop C) obsega obdobje trajanja
pogodbenega razmerja:
– pogodbeno razmerje se začne z dnem
začetka veljavnosti pogodbe;
– pogodbeno razmerje za sklop A in
sklop B se zaključi z 10. 11. 2008, ko morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– pogodbeno razmerje za sklop C se zaključi z 31. 12. 2009.
12. Poslovna skrivnost: vsi podatki iz
vlog, ki jih komisija odpre, so informacije
javnega značaja, razen tistih, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
Vlagatelji morajo podatke, ki jih smatrajo
za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi
označiti. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma
del vloge. Poslovna skrivnost se ne more
nanašati na celotno vlogo.
13. Način podaje vloge in rok, do katerega se sprejemajo vloge
Vloge morajo biti predložene v skladu z
navodili iz razpisa in razpisne dokumentacije in na predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga – Javni
razpis za sofinanciranje izvajanja programa
varstva potrošnikov – projektov za obveščanje in izobraževanje potrošnikov, spodbujanja razvoja in delovanja nevladnih potrošniških organizacij ter delovanja EPC«
in prispeti na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana, najkasneje do 2. 6. 2008 do
12. ure. Vlagatelj mora obvezno označiti,
za kateri sklop (sklop A, sklop B, sklop C)
javnega razpisa podaja vlogo. Če vlagatelj
podaja vlogo za vse sklope razpisa, mora
za vsak sklop oddati ločeno vlogo z vsemi
dokazili, v ločenem ovitku. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov vlagatelja!
Vloge morajo ne glede na način dostave prispeti na navedeni naslov do zgoraj
navedenega roka, sicer se bodo štele za
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nepravočasne. Nepravočasne in nepravilno
označene vloge (ni navedb iz prejšnjega
odstavka te točke javnega razpisa), vloge, ki
ne bodo oddane na predpisanih obrazcih in
v skladu z zahtevami iz razpisa in razpisne
dokumentacije, bo Urad s sklepom zavrgel.
Vloge, ki jih bo vložila neupravičena oseba,
bo Urad s sklepom zavrnil.
14. Odpiranje vlog
Komisija bo vloge odpirala dne 2. 6.
2008 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za
gospodarstvo, Urad RS za varstvo potrošnikov, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana. Odpiranje bo javno.
Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge,
ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana, do 2. 6. 2008 do
12. ure.
Urad je za vodenje postopka javnega
razpisa imenoval komisijo. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo komisija odpirala po vrstnem redu prejema na
zgoraj navedeni naslov. O odpiranju vlog
bo komisija vodila zapisnik. Komisija bo vse
prispele vloge strokovno pregledala ter jih
ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so
bila navedena v javnem razpisu oziroma
razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale vseh pogojev iz javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bodo s sklepom
zavrnjene.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja
vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo.
Komisija bo od vlagatelja zahtevala dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogla sama preveriti. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo
dopolnil v določenem roku, ki ga komisija
določi na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), se zavržejo.
Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati predračuna stroškov in vloge v okviru
meril ter tistega dela vloge, ki se veže na
načrtovanje, oziroma tistih elementov vloge, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na ostale
vloge, ki jih je Urad prejel v postopku javnega razpisa.
Urad ima pravico od vlagatelja zahtevati, da v določenem roku poda dodatna
pojasnila glede podatkov, navedenih v vlogi in glede vlogi priložene dokumentacije
ter v primeru dvoma preveriti resničnost in
verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi
in v predloženi dokumentaciji. Kolikor se
v postopku javnega razpisa ugotovi, da je
posamezni vlagatelj predložil neresnične
in zavajajoče podatke in dokazila, bo Urad
vlagatelja izločil iz nadaljnjega postopka javnega razpisa.
Če bosta v postopku zbiranja vlog vlogo
predložila dva ali več vlagateljev, ki bodo
oddali popolne vloge in izpolnjevali postavljene pogoje, bo komisija izmed prejetih
vlog izbrala najugodnejše vloge skladno s
postavljenimi merili (ter načinom ocenjevanja le-teh) v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Komisija bo o opravljenem
strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju vodila zapisnik.
15. Odločanje o izboru vlagatelja, pritožbeni postopek in podpis pogodbe
O izboru vlagateljev bo odločeno s sklepom Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS
za varstvo potrošnikov v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog.

Zoper sklep Urada lahko vlagatelj v
roku 8 dni od prejema sklepa vloži pritožbo
na Ministrstvo za gospodarstvo, Urada RS
za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana ali se osebno vloži neposredno
v vložišče Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Pritožba se
lahko vloži tudi ustno na zapisnik pri Ministrstvu za gospodarstvo, Uradu RS za
varstvo potrošnikov. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Pritožnik mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo
mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s
sklepom.
Po zaključku razpisa bodo končni rezultati objavljeni na spletni strani Urada RS
za varstvo potrošnikov: http://www.gov.
si/uvp/razpisi/razpisi.html.
Pogodbo skleneta Ministrstvo za gospodarstvo in izbrani vlagatelj. Izbrani vlagatelji
bodo pozvani k podpisu pogodbe. Kolikor
se vlagatelj v roku osem dni ne odzove na
poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je
odstopil od vloge.
16. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo ali prejmejo dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je objavljena na
spletni strani Urada RS za varstvo potrošnikov, http://www.gov.si/uvp/razpisi/razpisi.
html., zainteresirani pa jo lahko brezplačno
dvignejo tudi v tajništvu Ministrstva za gospodarstvo, Urada RS za varstvo potrošnikov, VI. nadstropje, Kotnikova 28, Ljubljana,
vsak delavnik med 9. in 12. uro.
Dodatne informacije so na voljo vsak
delovni dan med 9. in 10. uro po tel.
01/478-36-18, kontaktna oseba: mag. Majda
Pučnik Rudl. Morebitna vprašanja je mogoče
posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti, na naslov: Majda.Pucnik-Rudl@
gov.si, oziroma po faksu 01/478-34-40.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 6038-2/2008/2
Ob-4581/08
Za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju: ZOFVI), v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračunov RS za
leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 66/07, 92/07,
114/07) ter Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 50/07) Ministrstvo za šolstvo
in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje šolskih tekmovanj v
letu 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za
šolstvo in šport Republike Slovenije, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz znanja, drugih državnih tekmovanj
in državnih tekmovanj s področja glasbe ter
udeležbe na evropskih in svetovnih mednarodnih tekmovanjih ter olimpijadah za učence, dijake in študente višjih strokovnih šol
v letu 2008.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
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a) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline
oziroma več znanstvenih disciplin (državna tekmovanja iz znanja), ki so povezana
z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz
naslednjih predmetov oziroma predmetnih
področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija,
matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija;
b) organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij:
– kultura, kulturne in naravne dediščine,
– umetnost,
– trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko
učenje,
– poklicno in strokovno izobraževanje,
zlasti s področja deficitarnih poklicev;
c) organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja glasbe, ki so povezana z
učnimi načrti iz naslednjih predmetov: harmonika, rog, trobenta, pozavna, tuba, tolkala, petje, solfeggio, klavir ter komorna igra,
povezana z učnimi načrti oziroma predmetniki za kitaro, godala in klavir.
d) udeležbe na evropskih ali svetovnih
mednarodnih tekmovanjih ali olimpijadah,
po predhodno izvedenem izboru na državni
ravni.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
a) Na javnem razpisu lahko kandidirajo
subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za organizacijo in izvedbo tekmovanja za posamezno
tekmovalno področje ter stopnjo tekmovanja
glede na tekmovalno gradivo (v nadaljevanju: prijavitelj).
b) Prijavitelji morajo sami organizirati in
izvesti posamezno tekmovanje ter stopnjo
tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo tekmovanja prijavitelji ne smejo sklepati pravnih poslov s podizvajalci.
c) Če pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodeluje še kakšen drug subjekt, ki ni
prijavitelj na razpisu, mora prijavitelj v prijavi
na razpis to zapisati in natančno opredeliti
vlogo drugega subjekta. Prijavitelj je neposredno odgovoren za izbiro in dejanja drugih
subjektov pri organizaciji in izvedbi posameznega tekmovanja ter stopnje tekmovanja.
Sredstva iz razpisa pridobi le prijavitelj, ki je
odgovoren za njihovo namensko porabo.
č) Prijavitelj lahko kandidira na javnem
razpisu, če ima določena pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki morajo biti
javno objavljena na spletni strani prijavitelja,
v sredstvih javnega obveščanja ali na drug
ustrezen način. Določbe pravil iz prejšnjega
stavka morajo urejati:
– splošni del tekmovanja (kjer je navedena vsebina, cilj in opredelitev tekmovanja),
– razpis tekmovanja,
– organizacijo tekmovanja (kjer je navedena organizacija vodenja tekmovanja in
priprava nalog),
– priznanja in nagrade (kriteriji za podeljevanje, vrsta in število),
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad,
– postopek za reševanje ugovorov na
vrednotenje izdelkov in izvedbo tekmovanja,
– financiranje tekmovanja.
d) Prijava na javni razpis mora vsebovati tudi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2007/2008,
– pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja,

– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju,
– predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih organiziranih
ter izvedenih tekmovanj, povezanost le-teh
z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj.
e) Prijavitelj udeležencev tekmovanja,
vpisanih v 9. razred osnovne šole, ne sme
bremeniti s kotizacijo ali drugimi stroški.
Na posameznem obrazcu lahko prijavitelj prijavi le eno tekmovanje. prijavitelj lahko
prijavi več različnih tekmovanj.
4. Merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne pogoje, izberejo
prejemniki sredstev: merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo splošne
pogoje, izberejo prejemniki sredstev in se
jim dodelijo sredstva, so sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa:
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 214.439 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna RS za leto 2008, in sicer
je vrednost sofinanciranja po proračunskih
postavkah naslednja:
– 178.969 EUR s PP 7098 – tekmovanja
učencev in dijakov (skrbnik proračunske postavke je Boris Zupančič) in
– 35.470 EUR s PP 7167 – mednarodna
dejavnost (skrbnik proračunske postavke je
Viljana Lukas).
Sredstva javnega razpisa so razdeljena
po naslednjih področjih:
a) 121.142 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj iz
znanja za učence 9. razreda osnovne šole,
katerih priznanja so lahko eden izmed načinov omejitve vpisa, ki ga srednja šola določi
z merili – s PP 7098 (skrbnik proračunske
postavke je Boris Zupančič),
b) 30.285 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj, ki ne
spadajo v tekmovanja točke – s PP 7098
(skrbnik proračunske postavke je Boris Zupančič),
c) 27.542 EUR za sofinanciranje organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s
področja glasbe – s PP 7098 (skrbnik proračunske postavke je Boris Zupančič),
d) 35.470 EUR za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih oziroma
olimpijadah – s PP 7167 (skrbnik proračunske postavke je Viljana Lukas).
Višino sredstev, dodeljenih posameznemu prijavitelju, določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V primeru presežka sredstev pri točki a)
ali b) strokovna komisija lahko presežek teh
sredstev prerazporedi za namen, določen v
točki a) ali b).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008 ter
v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter označenost vlog:
a) Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo biti predložene v zapečateni ovojnici v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Masarykova 16, Ljubljana,
najkasneje do 27. 5. 2008, do 12. ure oziro-
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ma oddane priporočeno na pošti na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p. 104,
1000 Ljubljana, najkasneje isti dan.
b) Označenost vloge
Vlogo je treba poslati v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje šolskih tekmovanj v letu 2008«,
– naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p. 104, 1000 Ljubljana),
– naslov prijavitelja.
V vsaki pošiljki je lahko vloga le za eno
tekmovanje.
Nepravočasnih in nepravilno označenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
vlog za dodelitev sredstev
Postopek javnega razpisa in odpiranje
v roku dostavljenih, pravilno izpolnjenih in
označenih vlog vodi strokovna komisija. Odpiranje vlog bo 29. 5. 2008, v sejni sobi 109/I
Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1000 Ljubljana. Zaradi pričakovanega
velikega števila vlog odpiranje vlog ne bo
javno.
Prijavitelje nepopolnih prijav bo komisija
v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi. Prijave, ki jih prijavitelji ne
bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Pritožbeni postopek: prijavitelj na
razpisu, 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 oziroma
obvestila vloži pritožbo na Ministrstvo za
šolstvo in šport. V pritožbi mora natančno
opredeliti razloge, zaradi katerih jo vlaga.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec,
– postopek in merila za razdelitev sredstev,
– vzorec tipske pogodbe s prilogo (zahtevek s poročilom).
12. Informacije o razpisni dokumentaciji:
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletni strani Ministrstva za
šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).
Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na
naslov: mojca.tavcar@gov.si.
Rok za prijavo na javnem razpisu začne
teči naslednji dan po objavi tega razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-4440/08
Na podlagi sedme alineje 67. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 –
UPB2), Akta o ustanovitvi Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04),
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov objavlja
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javni razpis
za finančne vzpodbude delodajalcem za
zaposlitev invalidov
1. Namen razpisa je povečanje števila
zaposlenih invalidov.
2. Predmet razpisa so finančne vzpodbude delodajalcem za:
A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za določen čas.
B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za nedoločen čas.
C) Neposreden prehod invalida iz javnih
del v redno delovno razmerje za nedoločen
čas.
D) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas.
E) Prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja sklenjenega za določen čas,
v delovno razmerje za nedoločen čas.
Pogodba iz kategorije A mora biti sklenjena za najmanj 12 mesecev. Če katerakoli
stranka pogodbo odpove prej kot v 12 mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno
odpoved pogodbe.
Pogodba iz kategorije B, C, D, E mora
biti sklenjena za nedoločen čas. Če katerakoli stranka pogodbo odpove prej kot v 36
mesecih od njene sklenitve, gre za predčasno odpoved pogodbe.
V primeru predčasne prekinitve pogodbe
mora delodajalec Skladu vrniti sorazmerni
delež prejete vzpodbude ne glede na odpovedni razlog.
Za zaposlitev invalida iz kategorije A in E
znaša vzpodbuda 4.000,00 EUR, za zaposlitve iz kategorij B, C, D pa 12.000,00 EUR.
Pri zaposlitvi, pri kateri je delovni čas
krajši od polnega, se vzpodbuda zmanjša
za polovico. Izjema je zaposlitev invalida
v njegovi maksimalni delovni obremenitvi,
kot je določena z ustrezno odločbo o invalidnosti.
3. Pogoji za dodelitev finančne vzpodbude:
1. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena
med 1. 10. 2007 in 30. 9. 2008.
2. Da je pogodba o zaposlitvi sklenjena
za najmanj 20 ur tedensko.
3. Da ima invalid ustrezno odločbo o invalidnosti.
4. Da je invalid pravilno prijavljen v zdravstveno zavarovanje pri ZZZS, tako da je v
obrazcu M1/M2 izpolnjena rubrika 37.
5. Da je bil invalid pri Zavodu RS za zaposlovanje vsaj en mesec neposredno pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi v evidenci
brezposelnih oseb, oseb vključenih v javna
dela ali oseb na usposabljanju na delovnem
mestu (ta pogoj ne velja za kategoriji zaposlitve D in E).
6. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z istim invalidom, za katerega je isti
delodajalec kadarkoli v preteklosti že prejel
sredstva za zaposlitev invalida od Sklada (ta
pogoj ne velja za kategorijo zaposlitve E).
7. Da delodajalec ob sklenitvi pogodbe
jamči, da bo Skladu povrnil sorazmerni delež prejetih sredstev, če invalid pri njem ne
bo zaposlen vsaj 12 mesecev za kategorijo
zaposlitve A oziroma 36 mesecev za ostale
kategorije zaposlitve.
8. Da ne gre za sklenitev pogodbe o zaposlitvi invalida pri delodajalcu ali povezani
družbi, pri kateri je invalidu prenehalo delovno razmerje v zadnjih 12 mesecih (ta pogoj
ne velja za kategorijo zaposlitve E).
9. Da delodajalec ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji.
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10. Da delodajalec nima neplačanih davkov in prispevkov.
11. Da delodajalec za zaposlitev brezposelnega invalida od ZRSZ ni prejel sredstev,
ki predstavljajo državne pomoči za zaposlitev brezposelnega invalida.
12. Da delodajalec izpolnjuje pogoje pravila »de minimis«, po katerem do sredstev
niso upravičene pravne osebe iz sektorja
ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz
seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti (ta priloga je del razpisne dokumentacije). Nadalje velja, da podjetja v cestnoprometnem sektorju finančne
spodbude ne smejo uporabiti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Sredstva, dodeljena posameznemu upravičencu v zadnjih
treh proračunskih letih ne smejo presegati
200.000 EUR, v primeru podjetij v cestnoprometnem sektorju pa ne smejo presegati
100.000 EUR.
4. Kdo lahko kandidira na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo delodajalci
(pravne in fizične osebe ali samozaposleni
invalidi), ki so registrirani v Republiki Sloveniji, izpolnjujejo razpisne pogoje in so v času
med 1. 10. 2007 in 30. 9. 2008 zaposlili enega ali več invalidov.
Samozaposleni invalidi imajo iz tega
razpisa enake dolžnosti in pravice kot delodajalci.
5. Način in rok prijave
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili mora biti poslana po pošti – priporočeno
s povratnico ali oddana osebno na naslov:
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov, Zemljemerska 12,
1000 Ljubljana.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo: »Ne odpiraj – javni razpis za
finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev invalidov v letu 2008« in s polnim
naslovom pošiljatelja.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo na Sklad prispele najkasneje do 6. 10.
2008, do 12. ure.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijaviteljem. Iz nadaljnjega postopka obravnave bodo izločene
vse vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih.
6. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno izpolnjene, podpisane in žigosane
dokumente po naslednjem vrstnem redu:
a) Obrazec JR – 1, podatki o delodajalcu
in izjave.
b) Obrazec JR – 2, abecedni seznam na
novo zaposlenih invalidov v obdobju med
1. 10. 2007 in 30. 9. 2008 in invalidov, ki jim
je bila v tem obdobju pogodba o zaposlitvi
za določen čas spremenjena v pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas.
c) Obrazec JR – 3, potrjen s strani Zavoda RS za zaposlovanje (original). Pri kategoriji zaposlitve E je potrebno ta obrazec
izpolniti samo v delu, kjer ZRSZ potrjuje,
da za prijavljenega invalida delodajalec od
ZRSZ ni prejel finančnih sredstev, ki predstavljajo državno pomoč za zaposlitev brezposelnega invalida iz programa aktivne politike zaposlovanja.
d) Izpis iz poslovnega registra Slovenije
(AJPES), ali drug ustrezen dokument registracije (sodišče).
e) Potrdilo sodišča, da zoper prijavitelja
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. Potrdilo ne sme biti sta-

rejše od 30 dni (original). Dokazilo ni potrebno v primeru, da je bil delodajalec registriran
v roku 30 dni pred prijavo na razpis.
f) Potrdilo Davčne uprave RS o plačanih
davkih in prispevkih. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni (original). Potrdilo ni potrebno v primeru, da je delodajalec registriran v
roku 30 dni pred prijavo na razpis.
g) Kopija pogodbe o zaposlitvi invalida.
Kopija pogodbe ni potrebna v primeru samozaposlitve invalida. V primeru zaposlitve
iz kategorije E mora delodajalec predložiti
dve pogodbi: pogodbo o zaposlitvi za določen čas ter pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
h) Kopija obrazca M-1/M-2, Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje.
i) Kopija odločbe o invalidnosti.
7. Višina razpoložljivih sredstev: za razpis je namenjenih 6.250.000 EUR.
8. Odpiranje vlog
Prispele vloge bo odpirala, pregledala in
njihovo popolnost ugotavljala komisija, imenovana s strani direktorice Sklada.
Odpiranje prispelih vlog bo 18. 6. 2008 in
8. 10. 2008 na sedežu Sklada in ne bo javno. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
prispetja do porabe razpoložljivih sredstev.
9. Obveščanje kandidatov: kandidati
bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge
najkasneje v 60 dneh po odpiranju vlog.
10. Pogodba: delodajalce, katerih vloga
bo pozitivno rešena, bo Sklad pozval k podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja
zaposlovanja invalidov. Delodajalec bo prejel pogodbo, ki jo bo moral v roku osmih dni
od dneva prejema vrniti podpisano in opremljeno z žigom na naslov Sklada. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je delodajalec
od vloge odstopil. Odobrena sredstva bodo
predvidoma nakazana v roku tridesetih dni
po podpisu pogodbe.
11. Poročanje: delodajalec je dolžan
Sklad pisno obvestiti o predčasni prekinitvi
zaposlitve, svojih statusnih spremembah,
spremembi naslova, blokadi transakcijskega
računa, začetku postopka prisilne poravnave, likvidaciji ali stečaju.
12. Predčasna odpoved pogodbe
Za predčasno odpoved pogodbe gre v
primeru, če pogodba o zaposlitvi invalida
preneha pred potekom 12 mesecev (pri prejemu sredstev za kategorijo A) oziroma 36
mesecev (pri prejemu sredstev za kategorije
B, C, D, E).
Delodajalci, ki bodo prejeli denarna sredstva po tem razpisu, bodo dolžni Sklad obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalida.
Delodajalec mora Sklad v 15 dneh obvestiti o predčasni odpovedi pogodbe, ter mu v
nadaljnjih 15 dneh vrniti sorazmerni del prejetih sredstev, ne glede na razlog odpovedi
in ne glede na pogodbeno stranko, ki je pogodbo prekinila. Po preteku roka za vračilo
tečejo zakonite zamudne obresti.
Sorazmerni del sredstev se za kategorijo
A izračuna tako, da se znesek 10,96 EUR
pomnoži s številom dni, ki so preostali do
preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 365 dni.
Sorazmerni del sredstev za kategorije B,
C in D se izračuna tako, da se znesek 10,96
EUR pomnoži s številom dni, ki so preostali
do preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 1095 dni.
Sorazmerni del sredstev za kategorije E
se izračuna tako, da se znesek 3,65 EUR
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pomnoži s številom dni, ki so preostali do
preteka najkrajše dobe invalidove zaposlitve, ki znaša 1095 dni.
Če delodajalec zaposli invalida za polovični delovni čas, čeprav je zaposljiv za polni
delovni čas in zato pridobi samo polovico
sredstev iz druge točke, se zneski iz četrtega, petega in šestega odstavka dvanajste
točke zmanjšajo za polovico.
13. Garancija za vračilo sorazmernega
dela prejetih sredstev v primeru predčasne
prekinitve pogodbe: delodajalec mora ob
podpisu pogodbe o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov, ki jo bo sklenil s
Skladom, le-temu posredovati garancijo za
izpolnitev pogoja najkrajšega trajanja invalidove zaposlitve. Pri vzpodbudah do 40.000
EUR, mora delodajalec posredovati tri bianco menice z ustreznimi izjavami, ki se bodo
glasile na Sklad, pri vzpodbudah 40.000
EUR ali več, pa bančno garancijo.
14. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na spletnih straneh Sklada
http://www.svzi.gov.si ali v času uradnih ur
(v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure)
osebno na sedežu Sklada – Zemljemerska
12, Ljubljana, 6. nadstropje.
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani naslovijo na elektronski naslov:
srsvzi-info@gov.si ali v času uradnih ur (v
ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v
sredo od 9. do 12. ure in 14. do 16. ure) na
tel. 01/230-94-82 in 01/230-94-83.
Sklad Republike Slovenije za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Ob-4545/08
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine
na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,
34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), sklepa Vlade RS z dne 20. 3. 2008 o poslovnem in finančnem načrtu Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in
razvoj podeželja 2008 in 2009 ter Splošnih
pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja z dne 27. 7. 2007 ter Uredbe komisije (ES) št. 1857/06 z dne 15. decembra
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 (UL L, št. 358 z dne 16. 12.
2006, str. 3–21) (v nadaljevanju: Uredba
za skupinske izjeme) in priglašene sheme
državne pomoči »Dodeljevanje podpor za
naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo
na območju Republike Slovenije in območju
avtohtonih narodnih skupnosti« (št. priglasitve: K-BE70-5940117-2007), objavlja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in razvoj podeželja (v nadaljevanju:
Sklad)
javni razpis
za posojila v kmetijstvo – pridelava
I. Vsebina javnega razpisa ter nameni in
višina razpisanih sredstev
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem v lastno
primarno pridelavo kmetijskih proizvodov po
pogojih, opredeljenih v nadaljevanju.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.000.000 EUR ugodnih posojil.

3. Upravičenci do pomoči v naložbe
so kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG), ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik in kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
KG se morajo uvrščati med majhna in
srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001,
ki je dosegljiva na naslednji spletni strani:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0070:SL:
HTML.
II. Splošni in posebni pogoji:
1. Z naložbo je treba doseči enega ali
več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov,
izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje
naravnega okolja ali izboljšanje higienskih
razmer ali standardov za dobro počutje živali, kar mora biti razvidno iz vloge na javni
razpis.
2. Vlagatelj mora imeti za investicijo izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija.
3. K vlogi mora biti predložena ponudba
oziroma predračun za nameravano investicijo.
4. Vlagatelj mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo
le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo
dovoljenja.
5. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
6. Vlagatelj mora predložiti mnenje o
upravičenosti in ekonomičnosti investicije,
ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
7. Naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti.
8. KG mora prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega
ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge.
9. Po zaključku investicije mora KG izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro
počutje živali.
10. Do pomoči so upravičena KG, ki niso
podjetja v težavah.
11. Vlagatelj mora imeti v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5
glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na
varstvenih pasovih virov pitne vode največ
1,9 GVŽ/ha, oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, kar
mora biti razvidno iz poslovnega oziroma
investicijskega načrta.
12. Vlagatelj mora imeti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do Sklada.
13. Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki
jih zahteva od upravičenca Sklad in so
navedene v VI. poglavju tega razpisa ter
na obrazcu za prijavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
14. Kadar je vlagatelj kmetija, mora biti
nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma
mora imeti kmetijo zakonito v najemu.
15. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
16. Projekt mora ostati v regiji vsaj 3 leta
po zaključku investicije.
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17. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži
največ en projekt oziroma vlogo.
18. Predmet podpore so naslednji sklopi
naložb:
– Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v gradnjo, nakup ali posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in
opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del celotne
investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in
nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev steklenjakov,
rastlinjakov, plastenjakov, tunelov in toplih
gred vključno s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
– Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč
in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za
nadzorovano pašo domačih živali in obor za
rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti,
dovozne poti, poti v trajnih nasadih, ki niso
javno dobro), vodno in ostalo infrastrukturo
na kmetijskih gospodarstvih;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v zasebni lasti, če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za
najmanj 25%.
19. Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda dobrega
počutja živali, temelječega na zakonodaji
Skupnosti;
– stroški novogradnje in adaptacije hlevov;
– stroški nakupa in montaže tehnološke
opreme (za krmljenje, molžo, izločke …);
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (adaptacija gnojnih jam
in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
Nitratna direktiva ni mogoča. V sklopu novogradnje hlevov se lahko sofinancira novogradnja gnojišč in gnojnih jam);
– stroški nakupa kmetijske mehanizacije
in opreme, vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih
trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup
večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve steklenjaka, rastlinjaka ali plastenjaka, tunela ali tople grede s pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni
aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del,
razen drenažnih del, materiala za drenažo,
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opreme za namakanje in namakalnih del,
razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju
prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
– splošni stroški, povezani s pripravo in
izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, projektne dokumentacije, nakup
patentov in licenc …).
– Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene
minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
20. Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške;
– stroške zavarovanja;
– stroške za refinanciranje obresti;
– za že izvedena dela, razen za izdelavo
projektne dokumentacije;
– preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode;
– drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%;
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
– nakup in zasaditev enoletnih rastlin;
– investicije v naložbe trgovine;
– nakup proizvodnih pravic.
III. Finančni pogoji:
1. Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000
€ v katerem koli obdobju treh proračunskih
let oziroma 500.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z
omejenimi dejavniki.
2. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do 100% priznanih stroškov investicijskega projekta (brez DDV) oziroma do
najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
– na območjih z omejenimi dejavniki do
50%;
– na drugih območjih do 40%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža v
obliki bruto ekvivalentu dotacije.
Vlagatelj mora opredeliti višino državnih pomoči, kolikor je le-ta prejel za isto
investicijo.
3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila ne more biti daljša
od ekonomske dobe projekta. Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja
do Sklada ne sme presegati 10% vrednosti
namenskega premoženja Sklada.
4. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov razpisa (brez DDV) ter
najmanjša višina zaprošenih sredstev ne
smeta biti nižji od 5.000 EUR. Kot celotna
upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih predračunov, računov, predpogodb, pogodb
(brez DDV).
5. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta.
6. Posojilni pogoji:
– doba vračanja posojila: do 18 let (z
vključenim moratorijem), ki se jo na željo
vlagatelja pred podpisom pogodbe lahko
skrajša,
– doba odplačevanja posojila do 15 let,
ki se jo na željo vlagatelja pred podpisom
pogodbe lahko skrajša,
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu vlagatelj lahko
odpove,
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– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo,
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte iz občin osrednjeslovenske statistične
regije, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe, in sicer: Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče, Grosuplje,
Kamnik, Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji,
Logatec, Ljubljana, Horjul, Dobrova-Polhov
Gradec, Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica,
Vodice, Vrhnika, Borovnica;
b) Euribor (trimesečni) + 0,30% za projekte v občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
in sicer po posameznih statističnih regijah:
– Notranjsko-kraška: Cerknica, Postojna,
– Zasavska: Zagorje ob Savi,
– Koroška: Dravograd, Slovenj Gradec,
– Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto,
Ribnica,
– Goriška: Ajdovščina, Idrija, Cerkno,
Nova gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Bovec,
– Savinjska: Vojnik, Laško, Radeče, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela,
Prebold;
– Gorenjska: Žirovnica, Kranjska Gora,
Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur,
Radovljica, Bohinj, Bled, Škofja Loka, Železniki, Žiri, Tržič in
– Obalno-kraška: Izola, Koper, Piran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Komen, Divača;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in ostalih občinah, ki se
uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe.
7. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljšata s pisnim
soglasjem.
8. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj
enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se prejemnik v roku, ki je naveden v
sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke
4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je
umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
9. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami (razen pri fizičnih osebah) in z enim
ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s
Splošnimi pogoji. Posojilo do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje pri zavarovalnici.
Posojilo nad 8.500 EUR vlagatelj praviloma
zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim jamstvom, za katerega morajo predhodno pridobiti soglasje Sklada. V primeru
zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora
biti razmerje med obveznostjo do Sklada in
vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1
proti 2,5. Posojilo ne more biti zavarovano z
jamstvom Republike Slovenije ali občine.
10. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb,
z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem
oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca, ali v obliki
refundacije že plačanih računov za dela,

izvršena iz lastnih virov. Dokumentacija za
črpanje je ustrezna, kolikor je izdana po
datumu izdaje pozitivnega sklepa Sklada o
odobritvi pomoči.
11. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. V primeru predčasnega vračila posojila je vlagatelj
dolžan plačati Skladu stroške v skladu s
tarifnim pravilnikom. Vlagatelji, ki jim bodo
sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o
dodelitvi sredstev z Banko Koper d.d. Sklad
ne zaračunava stroškov postopka odobritve
posojila.
IV. Merila za izbor
Merila za izbor so podrobneje navedena
v Razpisni dokumentaciji – namen A1.
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Ur. l.
RS, št. 23/06)).
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu.
d) Določitev števila točk glede na 3. člen
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev).
b) Lastna udeležba.
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev.
d) Ocena finančne uspešnosti projekta.
e) Interna stopnja donosnosti projekta.
f) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja.
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne
osebe).
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila.
d) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril v Razpisni dokumentaciji – namen
A1. Na osnovi ocene bo strokovna komisija
projekte razvrstila v prioritetno listo glede na
zbrano število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk. Odpiranja bodo potekala
do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za
dodelitev razpisanih sredstev imele vloge,
ki bodo prejele višje število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
Vse vloge s programi s kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne
investicije ter projekte brez realne možnosti
za zavarovanje posojila, se v skladu s tretjim
odstavkom 26. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slove-
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nije za regionalni razvoj in razvoj podeželja
kot neutemeljene zavrne.
V. Spremljanje projektov
Vlagatelj mora z naložbo doseči enega ali več ciljev iz točke 1. iz II. poglavja
javnega razpisa, kar dokaže z vlogo oziroma poslovnim načrtom. Sklad bo spremljal
doseganje teh ciljev ter porabo in učinke
dodeljenih sredstev iz razpisa. Vlagatelj je
dolžan v roku 3 mesecev po roku za zaključek investicije Skladu predložiti Poročilo
o zaključku investicije, za kar se zaveže v
pogodbi o dodelitvi sredstev. Prav tako se
prejemnik sredstev v pogodbi zaveže, da je
dolžan omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola
realizacije projekta ter vpogled v poslovne
knjige in listine, ki se nanašajo na tozadevni
projekt. Če sredstva niso bila porabljena
za namene, za katere so bila dodeljena, ali
se je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Sklad
pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev
v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za
obdobje od dneva nakazila do dneva vračila
po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l. RS, št. 11/07; uradno
prečiščeno besedilo).
VI. Vsebina vloge za prijavo:
1. Obrazec A1.
2. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike in obrtnike fotokopija izpisa iz Poslovnega
registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje,
– za kmetijska gospodarstva: fotokopija
dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o
kmetijskem gospodarstvu« za zadnje leto.
3. V primeru graditve ali izvajanja del
na objektih, gradbeno dovoljenje v skladu
z veljavno zakonodajo, ki se mora glasiti na
vlagatelja in prijavljeno investicijo.
4. Predračuni, predpogodbe oziroma
pogodbe za celotno prijavljeno investicijo.
Predračuni oziroma predpogodbe, ne smejo biti starejši/e od 1 leta od objave javnega
razpisa (po 16. 5. 2007).
5. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.
6. V primeru ekološke kmetije mora biti
predložen certifikat, da je kmetija ekološka,
če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi.
7. Načrt izvedbe projekta s popisom del,
opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to
pristojna strokovna institucija.
8. Predlog ustreznega zavarovanja v
skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka, ipd.), kar opredeli v obrazcu za
prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog
za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri,
izdano s strani banke.
9. Poslovni načrt, ki ne sme biti starejši
od enega leta ter mora biti izdelan za obdobje vračanja posojila;
– z opredelitvijo glede doseganja enega
ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev
proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za
dobro počutje živali;

– kolikor se investitor ukvarja z živinorejo, mora biti iz investicijskega načrta tudi
razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja
in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike
živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih
pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha,
oziroma kot to določajo nacionalni predpisi
za posamezna področja;
za pravne osebe oziroma samostojne
podjetnike:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvodnje oziroma produktov,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev (za pravne osebe),
– nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategija trženja
(za pravne osebe),
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven (za pravne osebe),
– organizacijo podjetja in lastništvo (za
pravne osebe),
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila.
Pri izdelavi poslovnega načrta je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto in splošne
diskontne stopnje, ki je 7%.
10. Zbirno vlogo za neposredna plačila
za zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja.
11. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava,
ki ni starejše od 30 dni.
VII. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 16. 6. 2008,
16. 7. 2008 in 19. 8. 2008, zadnji rok za oddajo prijav je 17. 9. 2008. Vloge se odpirajo
po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki
bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po
izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso
javna in bodo potekala do porabe sredstev.
Takoj, ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad
to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
A1«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na sedežu Javnega sklada RS za regionalni razvoj
in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak
dan od 9. do 12. ure, osebno ali se posreduje
po naročilu preko elektronske ali navadne
pošte. Besedilo javnega razpisa in razpisna
dokumentacija sta na voljo tudi na spletni
strani Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
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Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel.
01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno
na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo. Sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev sredstev. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega
razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih
sredstev (primeroma: zaprošeno posojilo
50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil
še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v višini
25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne
bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve
znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51 točk, se kot
neutemeljene zavrnejo.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava
Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele
pravočasno oziroma bodo dopolnjene v
predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad
150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se lahko posluži tudi
zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa, vendar s
soglasjem Uprave Sklada.
7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepa Uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 500.000 EUR, poda
soglasje Nadzorni svet Sklada. Zoper sklep
o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v
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roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v
dveh izvodih s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa) ali se
jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja,
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica). O pritožbi
odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
8. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči, ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ob-4546/08
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96 in 67/01 in
47/02; v nadaljevanju: Zakon), 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00; v nadaljevanju: Uredba), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 72/06
s spremembami in dopolnitvami) (v nadaljevanju: Uredba o regionalnih državnih pomočeh, katere vsebina je bila potrjena Mnenjema o skladnosti Regionalne sheme državnih
pomoči št. 442-11/2006/16 z dne 30. 4. 2007,
št. priglasitve: BE01-1783262-2007, ter
št. 442-11/2006/24 z dne 11. 7. 2007, št. priglasitve: BE02-1783262-2007, ki ju je podalo
Ministrstvo za finance, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne
27. 7. 2007 (v nadaljevanju: Splošni pogoji)
ter sklepa Vlade Republike Slovenije, z dne
20. 3. 2008 o soglasju k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj za leto 2008 in
2009, objavlja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (v
nadaljevanju: Sklad)
javni razpis
za posojila v kmetijstvo – predelava,
trženje in dopolnilne dejavnosti
I. Predmet razpisa:
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada upravičencem z začetnimi investicijskimi projekti, ki dejavnost
opravljajo v Republiki Sloveniji in projekt
izvajajo na celotnem ozemlju Republike
Slovenije.
2. Skupna višina razpisanih sredstev je
1.000.000,00 EUR ugodnih posojil.
3. Upravičenci: pravico kandidiranja na
javnem razpisu imajo mikro, mala in srednje
velika podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem kmetijskih proizvodov, ki so
navedeni v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi
Evropskih skupnosti in dopolnilnimi dejavnostmi, in sicer:
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– gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in obrtniki, registrirani
z dejavnostjo po Zakonu o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 33/07; v nadaljevanju: ZGD 1),
– zadruge ter zadružne zveze po Zakonu
o zadrugah (Ur. l. RS, št. 62/07) ter
– kmetije.
Glede opredelitve malih in srednje velikih
podjetij (MSP) se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z
dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe
(ES) št. 70/2001 glede povečanja področja
uporabe za vključitev pomoči za raziskave in
razvoj (Uradni list EU L 63/22), in sicer:
– Podjetje je vsaka pravna ali fizična
oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
To zlasti vključuje samozaposlene osebe in
družinska podjetja, ki se ukvarjajo z obrtjo
ali drugimi dejavnostmi, ter partnerska podjetja ali združenja, ki se redno ukvarjajo z
gospodarsko dejavnostjo.
– Število zaposlenih in najvišje finančne
vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:
– V kategoriji MSP se srednje veliko
podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj
kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne
presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
– V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor
50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov
EUR.
– V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kakor
10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona
EUR.
Ostala določila opredelitve MSP najdete
na spletni strani (str. 69): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:08
:03:32004R0364:SL:PDF.
4. Prednost imajo vlagatelji, ki imajo manj
kakor 10 zaposlenih (mikro podjetja).
II. Nameni in splošni pogoji dodeljevanja:
1. Nameni dodeljevanja sredstev
Sredstva se dodeljujejo začetnim projektom v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi
dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
2. Upravičeni stroški:
– nakup zemljišč,
– stroški pripravljalnih študij in svetovanj
(do 50% dejanskih stroškov),
– gradnja in nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– nematerialne naložbe (prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc,
know-howa in nepatentiranega tehničnega
znanja) največ do 100% upravičenih stroškov celotne naložbe,
– nabavljena osnovna sredstva so lahko
rabljena, pri prevzemih je treba vrednost
osnovnih sredstev, pridobljenih z regionalno
državno pomočjo dodeljeno še pred nakupom, odšteti od vrednosti sredstev, ki so
predmet nakupa,
– zakup zemljišč in zgradb, če je zakupna pogodba sklenjena za obdobje najmanj treh let po predvidenem dokončanju
naložbe; v primeru zakupa sredstev (ne pri
zemljiščih ali zgradbah) v obliki finančnega

zakupa mora biti z zakupno pogodbo predviden obvezen nakup (odkup) sredstev po
izteku zakupa.
3. Neupravičeni stroški:
– investicija ni upravičena, če predstavlja
zgolj preprosto naložbo za nadomestitev,
razen če se proizvodne zmogljivosti povečajo za najmanj 25% ali temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali
tehnologije,
– nakup transportne opreme (premično
premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta,
– strošek davka na dodano vrednost.
4. Financirani investicijski projekti v
osnovna opredmetena in neopredmetena
sredstva se morajo:
– uporabljati izključno v proizvodnem
obratu, ki je prejemnik pomoči,
– vključiti v aktivo podjetja,
– obravnavati, kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih
(tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z upravičencem-lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše
od 25%); v primeru, da je posojilojemalec
in izvajalec del ista oseba, bo Sklad določil
neodvisnega nadzornika. Stroške nadzora
krije posojilojemalec oziroma izvajalec,
– ostati v regiji vsaj 3 leta,
– kolikor gre za dopolnilno dejavnost na
kmetijskem gospodarstvu pa mora vlagatelj
izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, v skladu z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Ur. l. RS, št. 61/05) ter mora dejavnost
opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti še
vsaj 5 let po zaključeni investiciji.
5. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki:
– deluje na področju pridelave kmetijskih
pridelkov navedenih v Prilogi I Pogodbe o
ustanovitvi Evropskih skupnosti, predelave in trženja proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
kot je določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS)
št. 1898/87, ter področjih ribištva, jeklarstva,
premogovništva, železarstva, in industrije
sintetičnih vlaken;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kolikor je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih zadevna podjetja dajo na trg, ter če
je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v
celoti prenese na proizvajalce;
– ki deluje v dejavnostih, povezani z izvozom v tretje države ali države članice, ko
je pomoč neposredno vezana na izvožene
količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče
izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;
– ki je pridobil pomoč, ki daje prednost
uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– ki je v težavah – podjetje je v težavah
(na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto):
– v primeru kapitalskih družb, kadar
tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih
dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami
preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je
prikazan v računovodski evidenci in je teko-
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ča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan
v računovodski evidenci,
– je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– ki so pridobili oziroma so v postopku
pridobivanja državnih pomoči za reševanje
in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– kmetijsko gospodarstvo, ki nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila.
6. Vlagatelj mora za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja
obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja, kar dokazuje s poslovnim
načrtom.
7. Vlagatelj mora (odvisno od narave del)
po zaključku investicije pridobiti uporabno
dovoljenje, kar bo sklad preverjal pri izvajanju rednih pregledov.
8. Vlagatelj se s pogodbo o dodelitvi
sredstev zaveže, da bo zagotovil primeren
prostor za namestitev oznake Sklada.
9. Projekt ne sme biti začet pred izdajo
Potrdila s pridržkom1, glede ustreznosti projekta (1 Sklad je pred začetkom dela na projektu pisno potrdil, da projekt pod pridržkom
natančne preveritve, načeloma izpolnjuje
pogoje upravičenosti), ki mora biti izdano
pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano
prijavo na javni razpis oziroma najkasneje
do 31. 12. 2010. Rok za zaključek investicije
se opredeli v sklepu in pogodbi. Po zaključku investicije mora vlagatelj Skladu najkasneje v roku 3 mesecev predložiti Poročilo o
zaključku investicije, za kar se zaveže tudi v
pogodbi o dodelitvi sredstev.
10. Vlagatelj naj bi s to investicijo, po
njenem zaključku, poskušal doseči naslednje cilje:
– 5% povečanje števila zaposlenih,
– 3% povečanje prihodka in dobička.
III. Finančni pogoji:
1. Projekt bo s strani Sklada sofinanciran
v višini do največ 75% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV) oziroma
do najvišjega dovoljenega odstotka državnih
pomoči, kar znaša:
–  za velika podjetja in vsa podjetja v
sektorju transporta 30%,
–  srednje velika podjetja 40%,
–  mala oziroma mikro podjetja 50%.
Državna pomoč se pri posojilu izraža v
obliki bruto ekvivalentu dotacije.
2. Vlagatelju je po posameznem javnem
razpisu lahko odobren največ en projekt oziroma vloga.
3. Najmanjša upravičena višina investicijskih projektov javnega razpisa (brez DDV)
ne sme biti nižja od 6.700 EUR, najmanjša
višina zaprošenih sredstev pa ne nižja od
5.000 EUR. Najvišja upravičena višina investicijskih projektov (brez DDV) ne sme
presegati vrednosti 16.875.000 EUR. Kot
celotna upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih
predračunov, računov, predpogodb, pogodb
(brez DDV). Skupna višina zadolženosti posameznega vlagatelja do Sklada ne sme
presegati 10% vrednosti namenskega premoženja Sklada.
4. Posojilni pogoji:
– skupna doba vračanja posojila: do 18
let (z vključenim moratorijem),
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,35% za občine iz osrednjeslovenske statistične regije, ki
niso uvrščene med razvojno omejevane gle-

de na 3. člen Uredbe, in sicer: Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče, Grosuplje, Kamnik,
Komenda, Litija, Šmartno pri Litiji, Logatec,
Ljubljana, Horjul, Dobrova-Polhov Gradec,
Ig, Brezovica, Medvode, Škofljica, Vodice,
Vrhnika, Borovnica;
b) Euribor (trimesečni) + 0,30% za projekte v občinah, ki niso uvrščene med razvojno omejevane glede na 3. člen Uredbe,
in sicer po posameznih statističnih regijah:
– Notranjsko-kraška: Cerknica, Postojna,
– Zasavska: Zagorje ob Savi,
– Koroška: Dravograd, Slovenj Gradec,
– Jugovzhodna Slovenija: Novo mesto,
Ribnica,
– Goriška: Ajdovščina, Idrija, Cerkno,
Nova gorica, Šempeter - Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Tolmin, Bovec,
– Savinjska: Vojnik, Laško, Radeče, Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Polzela,
Prebold,
– Gorenjska: Žirovnica, Kranjska Gora,
Kranj, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur,
Radovljica, Bohinj, Bled, Škofja Loka, Železniki, Žiri, Tržič in
– Obalno-kraška: Izola, Koper, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Komen, Divača;
c) Euribor (trimesečni) + 0,25% za projekte v Pomurju in ostalih občinah, ki se
uvrstijo na območja s posebnimi razvojnimi
problemi glede na določila Uredbe;
– do triletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu upravičenec lahko odpove,
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
5. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna
doba vračanja posojila praviloma ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
6. Črpanje posojila Sklada je dokumentarno na podlagi računov ali pogodb,
z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem,
oziroma dobaviteljem na podlagi pisne izjave oziroma naloga upravičenca ali v obliki
refundacije že plačanih računov, za dela
izvršena iz lastnih virov po datumu izdaje
Potrdila s pridržkom, glede ustreznosti projekta oziroma po datumu izdaje sklepa o
odobritvi sredstev.
7. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med
dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo
projekta ter prispevati najmanj 25% upravičene vrednosti projekta v obliki lastnih sredstev, v katera niso vključena javna sredstva.
9. Vlagatelj mora podati izjavo, da za prijavljeni projekt ni dobil še sredstev, ni prejel
sredstev državnih pomoči za reševanje in
prestrukturiranje podjetij v težavah in da ni
v fazi pridobivanja takih pomoči. Kolikor pa
je vlagatelj prejel sredstva državnih pomoči
za isti projekt iz morebitnega drugega javnega vira, pa mora navesti vir, višino prejetih
sredstev in številko sheme po kateri je dobil
ta sredstva.
10. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni
od vročitve sklepa o odobritvi projekta vlagatelju. Rok črpanja odobrenih sredstev je
do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob
utemeljenem razlogu lahko Sklad na prošnjo
vlagatelja oba roka tudi podaljša s pisnim
soglasjem.
11. Če vlagatelj, ki so mu bila sredstva
odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo štelo, da je vlagatelj enostransko odstopil od
odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je vlagatelj
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enostransko odstopil od odobrenih sredstev,
kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu,
dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se vlagatelj v roku, ki je naveden v
sklepu, nanj ne odzove, se na podlagi točke
4. iz 38. člena Splošnih pogojev šteje, da je
umaknil vlogo.
12. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu s Splošnimi pogoji: posojilo
do 8.500 EUR vlagatelj praviloma zavaruje
pri zavarovalnici. Posojilo nad 8.500 EUR
vlagatelj praviloma zavaruje z vpisom hipoteke na premoženje ali z drugim, temu
instrumentu enakovrednim jamstvom. V
primeru zavarovanja s hipotekarnim jamstvom, mora biti razmerje med obveznostjo
do Sklada in vrednostjo zastavljenih nepremičnin do 1 proti 2,5. Posojilo Sklada ne
more biti zavarovano z jamstvom Republike
Slovenije ali občine.
13. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja posojila bremenijo vlagatelja. Kolikor vlagatelj predčasno vrne posojilo, plača stroške
za predčasno vračilo posojila. Vlagatelji, ki
jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali
pogodbo o dodelitvi sredstev z Banko Koper
d.d. Sklad ne zaračunava stroškov postopka
odobritve posojila.
IV. Vsebina vloge (priloge, dokazila):
1. Obrazec A2.
2. Poslovni načrt mora vsebovati:
– povzetek poslovnega načrta,
– predstavitev proizvoda oziroma storitve, podjetja in panoge,
– raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev,
– nadaljnji razvoj,
– načrt prodaje z napovedjo (po trgih,
tržnih segmentih in času) ter strategija trženja,
– utemeljitev učinkov projekta glede na
stroškovno in prihodkovno raven,
– organizacijo in lastništvo,
– terminski načrt,
– izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih
sredstev, neto sedanja vrednost, interna
stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha
in stanja, denarni tok) za obdobje vračila
posojila,
– ter opredelitev glede doseganja enega
ali več ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje oziroma preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in
izboljšanje naravnega okolja.
Poslovni načrt ne sme biti starejši od
1 leta, pri njegovi pripravi je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega
izida za zadnje leto (velja za vlagatelje, registriranje po ZGD oziroma Zzad) in splošne
diskontne stopnje, ki je 7%.
3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih
obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki
ga izda krajevno pristojna Davčna uprava.
4. V primeru graditve ali izvajanja del na
objektih, gradbeno dovoljenje, ki se mora
glasiti na vlagatelja in prijavljeno investicijo.
5. Predračuni, računi, predpogodbe oziroma pogodbe za celotno prijavljeno investicijo. Predračuni oziroma predpogodbe,
ne smejo biti starejši/e od 1 leta od objave
javnega razpisa. Računi oziroma pogodbe
pa so lahko izdani/e oziroma dela/storitve
opravljene po datumu izdaje Potrdila s pridržkom.
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6. Predlog ustreznega zavarovanja v
skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.), kar opredeli v obrazcu za
prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog
za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti Skladu pismo o nameri,
izdano s strani banke.
7. Dokazila o registraciji vlagatelja:
– za pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodnega registra, ki ni starejša od treh mesecev z vsemi listi;
– za samostojne podjetnike posameznike
in obrtnike: fotokopija izpisa iz Poslovnega
registra Slovenije izdane s strani AJPES-a.
Obrtniki priložijo tudi obrtno dovoljenje.
– za kmetijska gospodarstva: fotokopija
dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo
zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki
o kmetijskem gospodarstvu« za leto 2007.
Za dopolnilne dejavnosti na kmetiji tudi fotokopija dovoljenja o registraciji ali izjavo
dopolnilne dejavnosti.
Dodatno za kmetijska gospodarstva:
8. Zbirno vlogo za neposredna plačila za
zadnje leto Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja.
9. Kadar je upravičenec kmetija, mora
nosilec kmetijskega gospodarstva priložiti
pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije,
da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in da
se strinjajo z načrtovano investicijo.
V. Merila za izbiro
Merila za izbiro z njihovo uporabo:
1. Regionalni vidik lokacije investiranja
(največ 30 točk)
a) Stopnja razvitosti razvojnih regij (Sklep
o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Ur.
l. RS, št. 23/06).
b) Določitev števila točk glede na uvrstitev v narodnostno mešano območje, kjer
živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost.
c) Stopnja brezposelnosti v občini projekta glede na celoletno povprečje v Sloveniji v predhodnem letu.
d) Določitev števila točk glede na 3. člen
Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur.
l. RS, št. 59/00).
2. Tržni in ekonomski elementi projekta
(največ 40 točk)
a) Tržni elementi projekta (tržna naravnanost proizvodov in storitev).
b) Lastna udeležba.
c) Konkurenčna sposobnost proizvodov
in storitev.
d) Ocena finančne uspešnosti projekta.
e) Interna stopnja donosnosti projekta.
f) Ekološka ustreznost investicije.
3. Ocena investitorja (največ 30 točk)
a) Boniteta investitorja.
b) Kratkoročna plačilna sposobnost prijavitelja za zadnjih 18 mesecev (za pravne osebe) oziroma kreditna sposobnost (za
kmetijska gospodarstva).
c) Predvideno zavarovanje odobrenega
posojila.
d) Ocena organizacijske sposobnosti
upravičenca.
Vse vloge s programi s kumulativnim negativnim denarnim tokom, ekološko sporne
investicije ter projekte brez realne možnosti
za zavarovanje posojila, se kot neutemeljene zavrnejo.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
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komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Pri tem bodo
projekti mikro podjetij iz razvojno omejevanih območjih iz Uredbe, uvrščeni pred
projekti srednjih in malih podjetij, ne glede
na število točk.
Za dodelitev sredstev mora vloga doseči
najmanj 51 točk.
Odpiranja bodo potekala do porabe sredstev. Prednost znotraj posameznega odpiranja bodo pri izboru za dodelitev razpisanih
sredstev imeli projekti, ki bodo dobili višje
število točk.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost
pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje
število točk po naslednjem vrstnem redu
sledečih meril za izbor vlog:
1. regionalni vidik lokacije investiranja,
2. tržni in ekonomski elementi projekta,
3. ocena investitorja.
VI. Rok in način prijave:
1. Za oddajo prijav velja poštni žig z oddano priporočeno pošiljko. Vloge je mogoče
oddati tudi osebno na sedežu Sklada, do
posameznega roka.
Roki za oddajo prijav so: 16. 6. 2008,
16. 7. 2008 in 19. 8. 2008, zadnji rok za oddajo prijav je 17. 9. 2008. Vloge se odpirajo
po vrstnem redu, kot so prispele. Vloge, ki
bodo prispele po prvem roku oziroma naslednjih, se prenesejo v naslednje odpiranje. Odpiranja bodo do tretji delovni dan po
izteku rokov za oddajo vlog. Odpiranja niso
javna in bodo potekala do porabe sredstev.
Takoj ko bodo sredstva izčrpana, bo Sklad
to objavil na svoji spletni strani.
Vlagatelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga mora biti dostavljena v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
A2«. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v
skupni evropski valuti (EUR).
2. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada RS za regionalni
razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od
objave do zaključka razpisa, vsak dan od 9.
do 12. ure, osebno ali se posreduje po naročilu preko elektronske ali navadne pošte.
Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani
Sklada: http://www.rdf-sklad.si.
Vlagatelji lahko pridobijo informacije o javnemu razpisu na Sektorju za izvajanje spodbud Sklada, in sicer na tel.
01/836-19-53. Posredovanje razpisne dokumentacije preko elektronske pošte je možno
na naslovu: rdf.sklad@siol.net.
3. Sklad lahko v primeru nejasnosti od
vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno
dokumentacijo. Sklad lahko naroči strokovno mnenje o projektu.
4. Vlagatelj sredstev je dolžan Skladu v
smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev
tako, da je vsak čas možna kontrola ter
vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja.
VII. Obravnava vlog:
1. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od posameznega odpiranja, pisno pozvala, da jih
dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem
roku 8 dni, od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.

3. Vloge, ki bodo prispele prepozno se
uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor pa
tega ne bo več, se bodo zavrgle.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
komisija oblikuje za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red vlagateljev za
dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti
mikro podjetij iz razvojno omejevanih območjih iz Uredbe, uvrščeni pred projekti srednjih in malih podjetij, ne glede na
število točk. Komisija bo lahko v primeru
iz prejšnjega stavka predlagala odobritev
sredstev vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno
zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primeroma: zaprošeno
posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg
posojil še 25.000,00 EUR, zato dodelitev v
višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev,
ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg
dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se
zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi
meril iz točke V. ne dosežejo minimalno 51
točk, se kot neutemeljene zavrnejo.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Sklada,
bodo zavržene.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava
Sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele
pravočasno oziroma bodo dopolnjene v
predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad
150.000 EUR pridobi dve oceni. Poleg ocene strokovne službe se lahko posluži tudi
zunanjih strokovnih ocenjevalcev. V primeru
dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena
upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju
vlog in o izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo
vsebuje prijava, so uradna tajnost. Strokovna komisija lahko k svojemu delu pritegne
tudi strokovnjake iz delovnih področij glede
na posamezno naravo razpisa, vendar s
soglasjem Uprave Sklada.
7. Vlagatelji bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom z ustrezno obrazložitvijo, in sicer v roku 30 dni po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Sklep bo
izdan na podlagi sklepa uprave. Za dodelitvijo sredstev višje od 500.000 EUR, poda
soglasje nadzorni svet sklada. Zoper sklep
o dodelitvi sredstev je dovoljena pritožba v
roku 15 dni od dneva vročitve sklepa vlagatelju. Pritožbo je potrebno vložiti pisno v
dveh izvodih, s pripisom na ovojnici: Pritožba na sklep št. (št. izdanega sklepa), ali se
jo poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
odločbo izdal (Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a,
1310 Ribnica). O pritožbi odloča Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
8. Postopek izbire Sklada bo potekal
skladno s Splošnimi pogoji.
Sklad v sklepu o dodelitvi sredstev vlagatelje tudi obvesti o številki sheme državnih
pomoči, ter o višini državnih pomoči.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi Sklad izda tudi navodilo o načinu
sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah,
ki vsebuje:
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– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe,
– potrebno dokumentacijo za sklenitev
pogodbe.
9. Sklad bo spremljal namensko porabo
sredstev pri vlagatelju. Če bo ugotovil, da
sredstva niso bila uporabljena za namen, za
katerega so bila dodeljena ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od vlagatelja
vračilo sredstev v enkratnem znesku. Vlagatelj bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva
nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Ur. l.
RS, št. 11/07; uradno prečiščeno besedilo).
Javni sklad Republike Slovenije za
regionalni razvoj in razvoj podeželja
Št. 430-37/2008/1
Ob-4577/08
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05, 49/05, 24/06,
5/07) ter v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list,
RS, št. 22/06, ZRRD – UPB1, 61/06 – ZDru,
112/07) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij v
letu 2009
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino,
– izdajanja znanstvenih periodičnih publikacij, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki
razvoj.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij se
lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev znanstvene periodične publikacije v prednostni seznam za izbor
za sofinanciranje le-te so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s
kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– izbrani prijavitelj je dolžan predložiti
agenciji ob podpisu pogodbe pisno izjavo,
da ima izpolnjene vse pogodbene do agencije obveznosti za leto 2008;
– ima pisne recenzije znanstvenih člankov;

– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpisa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih
publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti v letu 2009 (razpisi v letu 2008)
št. 6319-5/2008-1 z dne 3. 3. 2008, poglavje
»D« (v nadaljnjem besedilu: Metodologija)
in v Pravilniku o postopku in merilih za izbor
in sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij (Uradni list RS, št. 12/05,
49/05, 24/06, 5/07; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: ARRS-PPZ-01-2009 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih
znanstvenih periodičnih publikacij,
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«)
– in celoten izvod letnika znanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem letu ni bila sofinancirana (samostojna priloga).
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– delež znanstvene vsebine glede na
strokovno vsebino;
– vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodne podatkovne baze;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za serijske publikacije;
– dvojezičnost oziroma večjezičnost
znanstvene periodične publikacije;
– objavljen vsaj eden pregledni članek
na leto v slovenskem jeziku (ne velja za
družboslovje in humanistiko) in posebna
skrb za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– dostopnost znanstvene periodične publikacije na spletu;
– pomen za znanstveno področje in podpodročje, za njegov razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek znanstvene periodične publikacije k informiranju domače in tuje znanstvene javnosti o raziskavah domačih znanstvenikov; vključenost znanstvene periodične publikacije v mednarodno znanstveno
diskusijo;
– pomen za širitev (teoretsko in metodološko) pluralistično usmerjenih tem v družboslovju in humanistiki;
– perspektivnost publikacije z vidika ocene načrtov uredništva za izboljšanje kvalitete in prestižnosti publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor
agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi
o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave
bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
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znaša 1.175.027,45 €. Pri dodelitvi sredstev za financiranje v letu 2009 agencija
upošteva naslednji okvirni razrez sredstev
po posameznih znanstvenih vedah: naravoslovno-matematične vede 13%, tehniške
vede 14%, medicinske vede 6%, biotehniške vede 4%, družboslovje 17%, humanistika 35%, interdisciplinarno področje 11%.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: vsi zvezki znanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu
in biti dostavljeni agenciji do 31. 12. 2009.
Če je izhajanje znanstvene periodične publikacije vezano na šolsko leto, mora znanstvena periodična publikacija iziti do konca
šolskega leta 2009–2010, agenciji mora biti
dostavljena do 15. julija 2010.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani
obliki na naslov agencije.
b) Pisne izjave z oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2009« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije
za raziskovalno dejavnost RS najkasneje do
17. 6. 2008 do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije najkasneje do 17. 6. 2008
do 12. ure (poštni žig).
c) V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2009«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane
po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-znanstvena@arrs.si, do vključno 17. 6.
2008 do 12. ure.
Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
d) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
e) Nepravočasnih, nepravilno označenih
in nepravilno oddanih prijav (glej točko b in
c) komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s
Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sobi v II.
nadstropju, dne 19. 6. 2008.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 120 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo

Stran

1792 /

Št.

47 / 16. 5. 2008

lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro,
razen v petkih med 9. in 14. uro, v vložišču
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki
Šertel osebno ali po tel. 01/400-59-18,
vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail:
biserka.sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-38/2008/1
Ob-4578/08
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 24/06, 5/07) ter v zvezi
z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 22/06,
ZRRD – UPB1, 61/06 – ZDru, 112/07) Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih
publikacij v letu 2009
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino, ki so pomembne
za prenos spoznanj v izobraževanje;
– izdajanja poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, namenjenih širjenju ter
dvigu splošne znanstvene kulture.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri
agenciji, založbe in samozaložbe ter društva. Prav tako se lahko prijavijo pravne
osebe iz slovenskega zamejstva in pravne
osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Pogoji, za uvrstitev poljudnoznanstvene
periodične publikacije v prednostni seznam
za izbor prijav za sofinanciranje le-te so:
– izhaja že najmanj eno leto pred razpisom;
– izhaja skladno z letnim načrtom v letu
pred objavo razpisa (niso dopuščene zamude pri izhajanju);
– ima naslov na svetovnem spletu (vsaj s
kazalom vsake številke in s povzetkom);
– ima ustrezno tehnično kakovost po
mednarodnih standardih;
– da bodo pogodbene obveznosti iz tega
razpisa izpolnjene najkasneje do 31. 12.
2009, oziroma v skladu s pogodbenimi obveznostmi;
– izbrani prijavitelj mora do podpisa pogodbe podati izjavo, da ima do agencije
izpolnjene pogodbene obveznosti za leto
2008;
– ima katalogizirane vse prispevke za
obdobje treh let pred objavo novega razpi-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sa v sistemu COBISS oziroma za obdobje
njihovega izhajanja, če je le-to krajše od
treh let.
Natančnejši pogoji za sofinanciranje izdajanja domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij so določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav za (so)financiranje
raziskovalne dejavnosti v letu 2009 (razpisi
v letu 2008) št. 6319-5/2008-1 z dne 3. 3.
2008, poglavje »E« (v nadaljnjem besedilu:
Metodologija) in v Pravilniku o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
(Uradni list RS, št. 24/06, 5/07 v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-PPPZ-01-2009 – Prijavna
vloga za sofinanciranje izdajanja domačih
poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij
– in samostojno prilogo: celoten izvod
letnika poljudnoznanstvene periodične publikacije, ki v predhodnem proračunskem
letu ni bila sofinancirana.
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– odmevnost in razširjenost poljudnoznanstvene periodične publikacije;
– pomen za poljudnoznanstveno predstavitev področja in podpodročja, za njegov
razvoj in meddisciplinarne povezave;
– prispevek poljudnoznanstvene periodične publikacije k informiranju javnosti o
izsledkih raziskav domačih in tujih znanstvenikov;
– doseganje bibliografskih in tehničnih
standardov za serijske publikacije;
– posebna skrb za razvoj naravoslovno-tehnične usmeritve poljudnoznanstvene
periodične publikacije.
Podrobneje so merila opredeljena v Metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij sprejme Upravni odbor
agencije. Upravni odbor agencije odloči tudi
o pritožbi zoper sklep o izboru prijav. Prijave
bodo ocenjene po postopku in na način, kot
ga določata pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 90.000 €.
Pri dodelitvi sredstev za financiranje v
letu 2009 agencija upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po posameznih znanstvenih vedah: naravoslovno-matematične vede
41%, tehniške vede 2%, biotehniške vede
1%, družboslovje 2%, humanistika 2%, interdisciplinarno področje 52%.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vsi
zvezki poljudnoznanstvene periodične publikacije za letnik morajo iziti v tekočem koledarskem letu in biti dostavljeni agenciji
do 31. 12. 2009. Če je izhajanje poljudnoznanstvene periodične publikacije vezano
na šolsko leto, mora poljudnoznanstvena
periodična publikacija iziti do konca šolskega leta 2009–2010, agenciji mora biti dostavljena do 15. julija 2010.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogo v enem izvodu v elektronski

obliki na naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
domačih znanstvenih periodičnih publikacij
v letu 2009« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče najkasneje do
18. 6. 2008 do 12. ure. Kot pravočasne se
štejejo tudi prijave oddane priporočeno po
pošti iz Slovenije najkasneje do 18. 6. 2008
do 12. ure (poštni žig).
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje domačih poljudnoznanstvenih periodičnih publikacij v letu 2009«, je lahko le
ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-periodika-poljudnoznanstvena@arrs.si,
do vključno 18. 6. 2008 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih, nepravilno označenih
in nepravilno oddanih prijav (glej točko b)
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s
Pravilnikom.
10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni
sobi v I. nadstropju, dne 20. 6. 2008.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 120 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 9. in 15. uro,
razen v petkih med 9. in 14. uro, v vložišču
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Gabrijeli Biserki Šertel
osebno ali po tel. 01/400-59-18, vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: gabrijela.
sertel@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-39/2008-1
Ob-4579/08
Na podlagi 7. in 9. člena Pravilnika o
(so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev
iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06) ter v
zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06
– UPB-1, 61/06 ZDru-1 in 112/07) Javna

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2009
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa (v nadaljnjem
besedilu: razpis) je (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev iz tujine (v nadaljnjem besedilu: tuji raziskovalec) s slovenskim raziskovalcem ali
raziskovalci, z namenom, da ti pri skupnem
raziskovalnem delu dosežejo tako kvalitetne raziskovalne rezultate, da bodo lahko
objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v
eni mednarodni znanstveni reviji, ki sodi v
zgornjo četrtino po faktorju odmevnosti (impact factor) na svojem področju.
Agencija (so)financira sodelovanje tujih
raziskovalcev s slovenskim raziskovalcem
ali raziskovalci z zagotavljanjem sredstev za
plačilo njihovega raziskovalnega dela in za
povračilo potnih stroškov iz države bivanja
tujega raziskovalca v Republiko Slovenijo
ter nazaj.
Za plačilo dela tujim raziskovalcem zagotavlja agencija sredstva v višini raziskovalne
ure za raziskave kategorije A v skladu z
veljavnim predpisom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega
programa.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša: 184.963 EUR, kar predstavlja
(so)financiranje 8 raziskovalcev. Pri dodelitvi sredstev za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine se upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih
vedah:
Znanstvene vede

%

Naravoslovno-matematične vede

25

Tehniške vede

25

Medicinske vede

12,5

Biotehniške vede

12,5

Družboslovje

12,5

Humanistika

12,5

Skupaj

100

Praviloma iz istega naravoslovno-matematičnega oziroma tehniškega področja ne
bo izbran več kot en uveljavljeni tuji raziskovalec.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo
raziskovalne organizacije in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), ki predlagajo kandidate za tuje raziskovalce, ki
bi sodelovali z raziskavami s slovenskim
raziskovalcem ali raziskovalci (v nadaljnjem
besedilu: kandidat za tujega raziskovalca).
Tuj raziskovalec je tuj državljan, ki živi in
deluje v tujini, slovenski državljan, ki daljše
obdobje najmanj pet let živi in deluje v tujini
ter tuj državljan, ki je slovenskega rodu in
najmanj pet let živi in deluje v tujini.

5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za (so)financiranje sodelovanja uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v posamezni
raziskovalni organizaciji morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– tuji raziskovalec mora raziskovati v
slovenski raziskovalni skupini v raziskovalni
organizaciji na ozemlju Republike Slovenije
brez prekinitev vsaj tri mesece, pri čemer
se sodelovanje tujega raziskovalca na konferencah ali znanstvenih srečanjih ne šteje
za prekinitev;
– rezultati skupnega raziskovalnega
dela tujega raziskovalca s slovenskimi raziskovalci ali raziskovalcem morajo biti tako
kvalitetni, da bodo lahko objavljeni (s slovenskimi soavtorji) vsaj v eni mednarodni
znanstveni reviji, ki sodi v zgornjo četrtino
po faktorju odmevnosti (impact factor) na
svojem področju;
– v času raziskovanja v Republiki Sloveniji mora imeti tuji raziskovalec vsaj dve
predavanji za študente ali za širšo javnost s
tematiko s področja opravljanih raziskav, ki
sta časovno ločeni najmanj mesec dni.
Natančnejši pogoji za (so)financiranje
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine so določeni v poglavju H Metodologija ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalne
dejavnosti v letu 2009 št. 6319-5/2008-1 z
dne 3. 3. 2008 (v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in v Pravilniku o (so)financiranju
uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni
list RS, št. 53/06; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta
sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati: v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec:
ARRS-TURAZ-01/2009 – Prijavna vloga za
(so)financiranje sodelovanja uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine.
Upoštevale se bodo samo prijave, izpolnjene na prijavnem obrazcu.
6. Kriteriji in merila za izbiro prijav za
(so)financiranje
Za (so)financiranje tujih raziskovalcev
morajo tuji raziskovalci izpolnjevati najmanj
dva izmed naslednjih treh minimalnih kriterijev za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu:
kriteriji):
– statusna odličnost,
– odličnost publikacij,
– odličnost pri citacijah.
Merila kriterija statusne odličnosti so:
– Nobelova nagrada (takojšnja uvrstitev
v financiranje) in druge prestižne nagrade;
– članstvo uglednih akademij znanosti in
umetnosti;
– redni profesor ali profesor Emeritus;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v
zgornji četrtini revij s področja tematike;
– glavni urednik (Editor in chief) ali pridruženi urednik (associate editor) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem
vpliva;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije s faktorjem vpliva v zgornji
četrtini revij s področja tematike;
– član uredniškega odbora (Editorial board ali Advisory board) mednarodne znanstvene revije z nižjim faktorjem vpliva.
Merila kriterija odličnost publikacij so:
– skupne znanstvene objave z Nobelovim nagrajencem;
– znanstvene objave v revijah s faktorjem vpliva, ki je višji od 20;
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– (so)avtorstvo znanstvene knjige pri
uveljavljeni mednarodni založbi;
– objave preko 100 člankov v SCI revijah.
Merila kriterija odličnost pri citacijah so:
– naveden med citacijskimi klasiki po ISI;
– število citatov;
– najbolj citirani članki.
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.
7. Kdo odloča o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o izboru prijav
za (so)financiranje tujih raziskovalcev sprejme upravni odbor agencije. Upravni odbor
odloči tudi o pritožbi zoper sklep o izboru
prijav.
8. Obdobje (so)financiranja: agencija bo
(so)financirala sodelovanje tujih raziskovalcev 3 mesece. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2009.
Čas izvajanja predmeta razpisa je od 1. 1.
2009 do 31. 12. 2009.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
v enem izvodu v elektronski obliki na naslov
razpis-turaziskovalci-09@arrs.si in v dveh
izvodih v tiskani obliki na naslov agencije.
b) Pisno prijavo morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj
– Razpis za (so)financiranje uveljavljenih
raziskovalcev iz tujine v letu 2009« v glavno
pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
biti oddana priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do vključno srede, 17. 9.
2008, do 12. ure (poštni žig) oziroma oddana v glavni pisarni ARRS do vključno srede,
17. 9. 2008, do 12. ure.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2008«,
je lahko le ena prijava. Elektronsko oddane
prijave, posredovane po elektronski pošti,
ki morajo biti popolnoma enake kot pisne,
morajo prijavitelji posredovati na elektronski
naslov: razpis-turaziskovalci-09@arrs.si, do
vključno srede, 17. 9. 2008, do 12. ure.
Za pravilno in pravočasno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v
obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski
pošti, pri čemer je za identičnost obeh prijav
odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih, nepravilno označenih
ali nepravilno oddanih prijav (glej točko b)
komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s
Pravilnikom.
10. Datum
odpiranja
prijav
za
(so)financiranje: odpiranje prijav bo v petek,
19. 9. 2008, ob 10. uri, v sejni sobi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se samo v roku prejete ter
pravilno označene in oddane prijave.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa predvidoma
obveščeni meseca decembra 2008.
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12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave
razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15. uro
do vključno srede, 17. 9. 2008, do 12. ure, v
glavni pisarni Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana ali na spletni strani
agencije.
13. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Tini Vuga, tel. 01/400-59-46,
e-pošta: Tina.vuga@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-33/2008-1
Ob-4580/08
Na podlagi 5. in 8. člena Pravilnika o
sofinanciranju nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov (Uradni list RS,
št. 12/05, 53/06, 22/07 in 18/08) ter v zvezi z
12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1,
112/07) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov v
letu 2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: agencija sofinancira nakup tuje znanstvene literature in
baz podatkov z namenom zagotavljanja nujnega dotoka in dostopnosti tujih znanstvenih
in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti
v Republiki Sloveniji.
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa
Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša: 2.200.000,00 EUR.
Pri dodelitvi sredstev se upošteva naslednji okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah: naravoslovno-matematične vede
13%, tehniške vede, 32%, medicinske vede
18%, biotehniške vede 12%, družboslovne
vede 15% in humanistične vede 10%.
4. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na razpis se lahko prijavijo knjižnice,
ki so javne pravne osebe, in zavodi, vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij pri
agenciji. Knjižnice in zavodi, ki se prijavijo
na razpis, morajo opravljati informacijske
storitve za širši krog uporabnikov v raziskovalni, razvojni in izobraževalni dejavnosti.
Knjižnice (Nacionalna knjižnica, univerzitetne in visokošolske knjižnice, specialne
knjižnice) in zavodi se lahko prijavijo posamično ali v obliki konzorcijev (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelji).
5. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati
Pogoji za sofinanciranje nakupa tuje
znanstvene literature in baz podatkov so
določeni v Metodologiji ocenjevanja prijav
za (so)financiranje raziskovalne dejavnosti
v letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje I, št. 6319-5/2008-1, z dne 3. 3. 2008
(v nadaljnjem besedilu: Metodologija) in
v Pravilniku o sofinanciranju nakupa tuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
znanstvene literature in baz podatkov (v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba navedena dokumenta sta sestavni del razpisne
dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-RI-TZ-01-2009 – Prijavna
vloga za sofinanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov
– in samostojni prilogi:
– seznam za naročilo in sofinanciranje
predlaganih tujih revij (izpis iz COR009 iz
sistema COBISS.si),
– seznam za naročilo in sofinanciranje
predlaganih baz podatkov (izpis iz COR010
iz sistema COBISS.si).
Prijavitelji morajo do oddaje prijave na
javni razpis v vzajemnem katalogu sistema
COBISS.si ažurirati podatke o naročeni tuji
znanstveni literaturi in bazah podatkov za
tekoče leto ter seznam naročil, ki jih predlagajo v sofinanciranje.
6. Kriteriji za izbiro prijaviteljev
Kriteriji za izbiro so:
– dostopnost tuje znanstvene literature
in baz podatkov uporabnikom,
– pogostnost uporabe tuje znanstvene
literature in baz podatkov,
– kontinuiteta naročil,
– strokovna usposobljenost osebja prijavitelja za delo z uporabniki,
– obseg sofinanciranja iz drugih neproračunskih virov,
– kvaliteta in pomen naročene tuje znanstvene literature in baz podatkov,
– ekonomičnost in racionalnost nabave,
Vrstni red kriterijev in meril ne pomeni
njihove prioritete. Prijave bodo ocenjene po
postopku in na način, kot ga določata Metodologija in Pravilnik.
7. Prednost pri sofinanciranju
Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
tisti prijavitelji, ki izkažejo večjo dostopnost
svojih fondov in drugih informacijskih virov
uporabnikom, večjo fleksibilnost uporabe,
večjo dostopnost tuje znanstvene literature in baz podatkov prek računalniškega
omrežja, daljšo kontinuiteto naročil, večjo
strokovno usposobljenost za sodelovanje z
uporabniki, večji obseg sofinanciranja nabav
s strani neproračunskih virov, pomembne in
kvalitetnejše informacijske vire za področje,
ki ga pokrivajo, ter višjo ekonomičnost in
racionalnost nabave.
Prednost bodo imeli tudi tisti prijavitelji,
ki gradivo naročajo in pridobivajo na konzorcijski način in zato lahko izkažejo nižjo
ceno nabave in boljše pogoje uporabe,in
tudi tisti prijavitelji, pri katerih je potreben
pospešen razvoj knjižnice, ker je ta sestavni del organizacije, katere pospešeni razvoj
je v javnem interesu Republike Slovenije,
ker omogoča pospešen razvoj strok, ki so v
javnem interesu za razvoj Rebublike Slovenije in ker je sestavni del mlade institucije,
ki jo je treba v javnem interesu pospešeno
razvijati.
8. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep: sklep o sofinanciranju
tuje znanstvene literature in baz podatkov
sprejme upravni odbor agencije. Upravni
odbor agencije odloči tudi o pritožbi zoper
sklep o izboru prijav.
9. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2008.
10. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter
opremljenost prijav:

a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami v enem izvodu v elektronski obliki na naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si in v enem izvodu v tiskani obliki
na naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– Razpis za tujo znanstveno literaturo in
baze podatkov« morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v vložišče Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora biti oddana
priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje
do vključno 16. 6. 2008 do 12. ure (poštni
žig) oziroma oddana v vložišču ARRS do
ponedeljka, 16. 6. 2008 do 12. ure. V vsaki
poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Razpis za tujo znanstveno literaturo in baze
podatkov«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji posredovati na elektronski naslov: razpis-znanstvenaliteratura@arrs.si, do vključno 16. 6.
2009 do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Prijav, ki bodo prispele po razpisnem
roku in ne bodo pravilno označene in oddane (glej točko b), komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijavitelju.
Nepopolne in neupravičene prijave bodo
obravnavane v skladu s Pravilnikom.
11. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje nakupa tuje literature in baz podatkov:
odpiranje prijav bo dne 17. 6. 2008 ob 10.
uri, v sejni sobi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Odpirajo se
samo v roku prejete in pravilno označene
prijave.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega
skrajnega roka za oddajo prijave na javni
razpis.
13. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30 in 15.
uro, razen v petek med 9. in 14. uro, do
vključno dne 16. 6. 2008, v glavni pisarni
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana ali na spletni strani agencije
(http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/).
14. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali
po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do
13. ure, ali na e-mail: Marica.Zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-34/2008-1
Ob-4590/08
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
61/06-ZDru-1 in 112/07), Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, 49/05, 39/06, 5/07 in 103/07)
in usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo Republike Slovenije v
obliki Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje
in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni
list RS – MP, št. 12/08), Javna agencija za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Bolgarijo v letih 2009 in 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in bolgarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov do 14 dni in
daljših obiskov do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Bolgariji;
– stroške bivanja za bolgarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno, dnevnice do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140, 29. 12. 2006, v nadaljevanju:
uredba) in lokalni prevoz, za kratke obiske
– do 14 dni;
– stroške bivanja za bolgarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
treh mesecev, dnevnice do višine določene
v veljavni uredbi in lokalni prevoz. V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ
do 1.252 EUR mesečno.
Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska bolgarskih raziskovalcev.
Izbrane raziskovalne organizacije bolgarskim raziskovalcem ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
akontacijo dnevnic ob prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja
obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo dve leti.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

– so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki
Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma
sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju
raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in bolgarski nosilec morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določita
pristojni instituciji (ARRS in Ministrstvo za
izobraževanje in znanost Republike Bolgarije). Kontaktna oseba na bolgarski strani je
Diana Peeva, e-pošta: d.peeva@minedu.
government.bg.
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca ARRS-MS-BG-05-A/2008 (obrazec
A) in ARRS-MS-BG-05-B/2008 (obrazec B).
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) obrazec A (v slovenskem in angleškem
jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na
naslov: razpis-bolgarija09-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva tudi
ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov, programov oziroma tehnoloških projektov po Metodologiji ocenjevanja prijav za
(so) financiranje raziskovalne dejavnosti v
letu 2009 (razpisi v letu 2008), poglavje J
– Mednarodno znanstveno sodelovanje,
št. 6319-5/2008-1 z dne 3. 3. 2008. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
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– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni slovensko-bolgarski odbor za znanstvenotehnološko sodelovanje). Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila
izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev)
izda Upravni odbor agencije na podlagi izbire Skupnega slovensko-bolgarskega odbora
za znanstvenotehnološko sodelovanje, na
katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 62.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2009 do 2010 je vezano
na sprejem finančnega načrta agencije za
navedena leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2009.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2009 do 31. 12. 2010.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Bolgarijo v letih 2009 in
2010«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih
ovojnicah v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prijavni obrazec A (v slovenskem in
angleškem jeziku) se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-bolgarija09-10@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije najkasneje do
vključno 16. 7. 2008 do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave oddane priporočeno po pošti iz Slovenije najkasneje do
vključno 16. 7. 2008 do 12. ure (poštni žig).
Prijavni obrazec A mora po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-bolgarija09-10@arrs.si, do vključno 16. 7. 2008
do 12. ure.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti (samo
obrazec A). Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in jih bo zavrgla.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do konca leta 2008, po
zasedanju skupnega slovensko-bolgarskega odbora. Javni razpis in prijavni obrazci
bodo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije, zainteresirani pa jih lahko
dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Aleksandra
Panič, tel. 01/400-59-76, e-pošta: aleksandra.panic@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 2/08
Ob-4551/08
Slovensko arheološko društvo objavlja
po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva
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razpis
za Nagrado, priznanji, častno in
zaslužno članstvo Slovenskega
arheološkega društva
za izjemne dosežke na področju
arheologije v Republiki Sloveniji
v letu 2007
Nagrado Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so
prispevale k razvoju in ugledu arheološke
stroke doma in v tujini.
Priznanje Slovenskega arheološkega
društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja
arheologije: razstavne in konservatorske
dosežke, strokovne in poljudne publikacije,
uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spominkov v turistično ponudbo in
večanje ugleda slovenske arheologije doma
in v tujini.
Častno članstvo podeljujemo posamezniku za izjemne prispevke pri razvoju,
priznanju in ugledu slovenske arheologije
doma in v tujini.
Zaslužno članstvo podeljujemo posamezniku, skupini ali pravni osebi, ki je s svojim
delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali ustanovami s področja arheologije pripomogla k boljšemu
delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.
Predlogi za nagrado, priznanji, častni in
zaslužni članstvi morajo poleg podatkov o
kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev
z dokazili. Za priznanji, častno in zaslužno
članstvo lahko kandidirajo snovalci in avtorji
vseh dogodkov in prireditev iz leta 2007.
Za nagrado in priznanji lahko kandidirajo
slovenski državljani, za častno in zaslužno
članstvo tudi tujci. Kandidate predlagajo
posamezniki ali strokovne organizacije, ki
delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali tujini. Predloge sprejemamo
najkasneje do 15. junija 2008 na naslov:
Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 7,
1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.
Slovensko arheološko društvo
Ob-4566/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih naročanja – PR 07-01 družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o. objavljamo
razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
črpalke-turbine in motor-generatorja
(LOT TG) za ČHE Kozjak
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: 25 km zahodno od Maribora in 2,2 km gorvodno od
HE Fala.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti
Projektiranje, izdelava, dobava, montaža, zagonski preizkusi, poskusno obratovanje, meritev izkoristka, šolanje naročnikovega osebja in odprava napak v garancijski
dobi za:
– vertikalna reverzibilna Francisova črpalka-turbina maks. moči 220 MW s pomožno opremo in sistemi – 2 kompleta,
– asinhronski motor-generator z izmeničnim vzbujanjem maks. moči 230 MVA in s
pomožno opremo in sistemi – 2 kompleta,
– specialna orodja za montažo in vzdrževanje – 1 komplet,
– rezervni deli za posamezne sklope – 1
komplet.
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3. Roki za izvedbo del: roki so navedeni
v razpisni dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
Invest d.o.o., tajništvo, Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-59-91, tel.
02/300-59-92.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 6. 2008.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 1.000,00 EUR (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske
elektrarne Maribor d.o.o.) TRR št. SI56 0451
5000 0337 195 pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT TG – ČHE Kozjak«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-59-92, faks
02/300-59-91 do 20. 6. 2008 ob delovnih
dnevih med 8. in 14. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 8. 8. 2008 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 8. 2008 ob 12.15, na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
(brez DDV) ponudbene cene. Garancija
mora veljati še 30 dni po izteku roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
9.1 niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, goljufijo, pranjem denarja in
poklicnim ravnanjem, niti niso bili pravnomočno obsojeni za katero izmed naštetih kaznivih
dejanj. Za tovrstna dejanja niso bili obsojeni
tudi zakoniti zastopniki ponudnika;
9.2 proti njim kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovne dejavnosti ali niso v katerem
koli podobnem položaju in da ni bil proti njim
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri imajo sedež;
9.3 izpolnjujejo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, kjer
imajo sedež;
9.4 imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države,
v kateri so dejavnost registrirali;
9.5 imajo stabilno in urejeno finančno
poslovanje;
9.6 so v zadnjih tridesetih letih izdelali,
dobavili in dali v pogon:

– najmanj 2 enostopenjski reverzibilni črpalki-turbini z nazivno močjo vsaj
100 MW ter s črpalno višino najmanj 300 m
vgrajenih na vsaj dveh različnih hidroelektrarnah in
– najmanj 1 asinhronski motor-generator
z nazivno močjo vsaj 100 MVA;
9.7 razpolagajo z izkušenim strokovnim
osebjem za projektiranje, izdelavo in montažo opreme, ki je predmet tega razpisa;
9.8 imajo potrebno opremo za proizvodnjo opreme, ki je predmet tega razpisa;
9.9 imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za takšno proizvodnjo.
Če ponudnik sodeluje s podizvajalci ali
partnerji mora pogoje pod točkami 9.1, 9.2,
9.3, 9.4 in 9.5 izpolniti vsak sodelujoči. Pogoje pod točkami 9.6, 9.7, 9.8 in 9.9 morajo
izpolniti vsi sodelujoči kumulativno.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Št. 208/2008

Ob-4540/08

Obvestilo
Občina Ig, župan Janez Cimperman,
najavlja na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti objavo Javnega razpisa za
podelitev koncesije za izvajanje javne
zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in mladine
v Občini Ig.
Javni razpis bo objavljen na uradni strani
Občine Ig www.obcina-ig.si, od dneva objave tega obvestila. Razpisno dokumentacijo
lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo
na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.
Občina Ig
Št. 6710-0001/2008
Ob-4435/08
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo), Pravilnika o financiranju športa v Občini Črna na Koroškem (Ur. l. RS,
št. 70/03 in 45/08) in Statuta Občine Črna
na Koroškem (Ur. l. RS, št. 10/06 in 101/07)
objavlja Občina Črna na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa v letu 2008
1. Naziv in sedež naročnika javnega
razpisa: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu z Letnim programom
športa Občine Črna na Koroškem za leto
2008 sofinancirala naslednje programe:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa;
– športna rekreacija;
– kakovostni šport,
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– specifične športne panoge;
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami;
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke;
– strokovne naloge (izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov, založniške in propagandne dejavnosti,
delovanje športne zveze)«.
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Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki imajo organizirano športno dejavnost po Zakonu o društvih,
ob pogoju da:
– imajo sedež v Občini Črna na Koroškem;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti;
– imajo organizirano redno vadbo;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini in so registrirani v skladu z
Zakonom društvih;
– občini dostavljajo redno poročilo o realizaciji programa ter druge zahtevane podatke.
4. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2008. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
5. Orientacijska vrednost programov:
predvidena vrednost za sofinanciranje športnih programov letu 2008 je 55.987,00 EUR.
6. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti z datumom oddaje do najkasneje do
15. 6. 2008 ali na sedežu Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do najkasneje 14. ure tega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
katerim se priložijo zahtevane priloge.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Vloge pošljejo prosilci do navedenega
roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina
Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna
na Koroškem.
Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj!
Javni razpis - šport 2008«.
Odpiranje ponudb bo opravila komisija
na sedežu naročnika.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po sprejemu proračuna občine za
leto 2008.
9. Informacija o razpisni dokumentaciji
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
vsak delavnik od 8. do 14. ure ali na spletni
strani www.crna.si.
Dodatne informacije dobite na sedežu
Občine Črna, tel. 02/870-48-12.
Občina Črna na Koroškem
Ob-4436/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01-3/2006) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog v letu 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih raziskovalnih nalog izvedenih v šolskem letu 2007/08.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo

mesto. Raziskovalne naloge, ki jih bodo srednje šole prijavile na ta razpis, morajo biti
izvedene v šolskem letu 2007/08. Prijavljene raziskovalne naloge morajo izdelati dijaki pod ustreznim strokovnim mentorstvom.
Vlagatelji lahko kandidirajo le s tistimi raziskovalnimi nalogami, za katere nimajo v
zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih
sredstev. Vsako raziskovalno nalogo se prijavi na prijavnem obrazcu in izpolni se tudi
zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z isto raziskovalno nalogo prijavi samo na en javni
razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje mladinskih
raziskovalnih nalog
Prijavljene raziskovalne naloge bodo
ovrednotene na podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme za raziskovalno nalogo,
– števila predmetnih področij vključenih
v raziskovalno nalogo,
– števila izvajalcev,
– časa izvajanja,
– udeležbe na tekmovanju,
– kje je bila predstavljena in
– uvrstitve na državno ali mednarodno
tekmovanje.
Merila so podrobneje predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
mladinske raziskovalne naloge za leto 2008
je 5.000 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
30. 6. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za mladinske raziskovalne naloge«, na zadnji strani ovojnice
pa mora biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo. Komisija za pomanjkljive podatke v
prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril
ocenila samo znane podatke, navedene v
prijavnem obrazcu za posamezno raziskovalno nalogo.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj, kjer lahko zainteresirani prejmejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Glavni trg 24, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
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razpisom se dobijo na tel. 39-39-324 (Ivanka Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Ob-4437/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01-3/2006) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektnega dela
dijakov v letu 2008
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
projektnega dela dijakov v šolskem letu
2007/08.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo mesto. Projekti, ki jih bodo srednje šole prijavile
na ta razpis, morajo biti izvedeni v šolskem
letu 2007/08. Ekskurzije nimajo elementov
projektnega dela in se ne bodo ocenjevale. V vseh prijavljenih projektih morajo biti
aktivno udeleženi dijaki. Vlagatelji lahko
kandidirajo le s tistimi projekti, za katere
nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih
finančnih sredstev. Vsak projekt se prijavi
na prijavnem obrazcu in izpolni se tudi zbirni
obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim projektom prijavi samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za izbor oziroma sofinanciranje
projektov
Prijavljeni projekti bodo ovrednoteni na
podlagi meril, ki so odvisna od:
– teme oziroma ideje za projekt,
– števila predmetnih področij vključenih
v projekt,
– števila izvajalcev projekta,
– časa izvajanja projekta,
– tega, kje se je projekt izvajal, ter
– tega, na kakšen način je bil projekt
predstavljen.
Merila so podrobneje predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev
za projektno delo dijakov za leto 2008 je
8.000 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
30. 6. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za projektno delo dijakov«, na zadnji strani ovojnice pa mora biti
navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
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v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezni projekt.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60 dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Glavni trg 24, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom se dobijo na tel. 39-39-324 (Ivanka Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Ob-4438/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti
(št. 600-01-3/2006) Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje tekmovanj dijakov v
znanju v letu 2008
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tekmovanj dijakov v znanju v šolskem
letu 2007/08.
2. Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav na javni razpis
Upravičeni vlagatelji prijav po tem razpisu so srednje šole Mestne občine Novo
mesto. Tekmovanja, ki jih bodo srednje šole
prijavile na ta razpis, morajo biti izvedena v
šolskem letu 2007/08. Sofinancirana bodo
tista državna in mednarodna tekmovanja dijakov v znanju, ki so navedena v prijavnem
obrazcu. Poleg prijavnega obrazca je potrebno izpolniti tudi zbirni obrazec.
Upravičeni vlagatelj se lahko z istim tekmovanjem prijavi samo na en javni razpis
Mestne občine Novo mesto.
3. Merila za sofinanciranje
Sredstva se bodo dodeljevala za dosežke in udeležbo na tekmovanjih ter za organizacijo tekmovanj.
Prijavljena državna in mednarodna tekmovanja bodo ovrednotena na podlagi naslednjih meril:
– za dosežke bodo nagrajeni rezultati od
1. do 5. mesta,
– za udeležbo na tekmovanjih se bo upoštevalo število tekmovalcev in mentorjev,
– za organizacijo tekmovanj se bo upoštevalo število udeležencev (tekmovalcev in
mentorjev) in število področij po poklicih.
Merila so podrobneje predstavljena v
razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev za
tekmovanje dijakov za leto 2008 je 4.000 €.
5. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v
letu 2008.
6. Rok za predložitev vloge in način predložitve
Vloge na razpis morajo biti oddane na
naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, do vključno
30. 6. 2008, ali najpozneje ta dan poslane
po pošti kot priporočena pošiljka, v zaprti
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ovojnici z oznako na prvi strani »Ne odpiraj
– Vloga na razpis za tekmovanja dijakov v
znanju«, na zadnji strani ovojnice pa mora
biti navedeno ime in naslov vlagatelja.
Vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih
Mestne občine Novo mesto, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali ne bodo
ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Nepravočasno oddanih vlog
komisija ne bo upoštevala.
7. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog,
ki ga vodi strokovna komisija, ne bo javno in
se bo izvajalo tretji delovni dan po zaključku
razpisa. V primeru nepopolno izpolnjenih
vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo
v roku 8 dni dopolnijo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji v roku ne dopolnijo, se zavržejo.
Komisija za pomanjkljive podatke v prijavnih obrazcih ne bo zahtevala dopolnitve podatkov, temveč bo na podlagi meril ocenila
samo znane podatke, navedene v prijavnem
obrazcu za posamezno tekmovanje.
8. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
60 dneh po zaključku razpisa.
9. Kraj, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo upravičeni vlagatelji lahko dobijo
na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Novo mesto, Glavni trg 24, ali na
spletni strani Mestne občine Novo mesto
www.novomesto.si.
10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom se dobijo na tel. 39-39-324 (Ivanka Kumelj).
Mestna občina Novo mesto
Št. 4101-45/2008
Ob-4439/08
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri (Ur. l. RS,
št. 5/08, 36/08), objavlja Občina Žiri
dodatni razpis
za sofinanciranje društvenih in drugih
družbenih dejavnosti v Občini Žiri za
leto 2008
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za
sofinanciranje izvajanja letnih programov
ter enkratnih projektov izvajalcev društvenih
dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v
skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih
dejavnosti v Občini Žiri (Ur. l. RS, št. 5/08,
36/08).
2. Predmet sofinanciranja so letni programi izvajanja rednih dejavnosti ter enkratne
akcije oziroma projekti upravičencev (največ
1 projekt letno). Redna dejavnost organizacij se sofinancira le za organizacije, ki imajo
sedež v Občini Žiri. Organizacijam, ki nimajo sedeža v Občini Žiri, se redna dejavnost
lahko financira glede na število članov, ki so
občani Občine Žiri.
3. Višina sofinanciranja s strani Občine
Žiri je odvisna od razpoložljivih sredstev,
obsega in ocene kvalitete in pomembnosti
programa oziroma projekta. Pri vrednotenju
kvalitete in pomembnosti programa oziroma
projekta se oceni prispevek, ki ga načrtovana izvedba projekta oziroma programa
prinese k dogajanju v kraju, oziroma koristi
za občane Občine Žiri (npr. nova ponudba,
koristi za čim širši krog občanov, informiranje, osveščanje itd.), ter preseganje društvenega interesa (izvajanje aktivnosti za širšo
javnost, ne le za članstvo).

4. Skupna višina proračunskih sredstev,
ki se dodatno razpisujejo v letu 2008, znaša
4.172,93 EUR in so zajeta na naslednjih
proračunskih postavkah:
– 04.5.1.2 – Turistična društva 4.172,93
EUR.
5. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki
dotacij za naslednje namene:
– redne dejavnosti turističnih društev
(izvzeta je organizacija množičnih in turističnih prireditev, ki se ureja s posebnim
pravilnikom).
6. Upravičenci do proračunskih sredstev
po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje,
nevladna, neprofitna organizacija, oziroma
drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti, ter stanovska združenja, ki
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco članstva, če
gre za organizacije s članstvom,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov,
– imajo sedež na območju Občine Žiri ali
izvajajo aktivnosti na območju Občine Žiri
oziroma imajo včlanjene tudi člane občane
Občine Žiri.
7. Na razpis za dodelitev sredstev se prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo
v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, in na
spletni strani www.ziri.si, dodatne informacije
lahko dobite tudi na tel. 04/50‑50-717. Prijave
zbiramo do 30. 6. 2008 na vložišču občine.
Prijave se zbirajo do porabe sredstev.
8. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, ki bo izdan najkasneje do
30. 9. 2008. Vloge bo pregledala posebna
komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri.
Komisija lahko ob pregledu vlog, prispelih
na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za
programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Žiri.
Občina Žiri
Št. 330-01/2008-1
Ob-4486/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07), Odloka o
proračunu Občine Komen za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08), 9. člena Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini
Komen (Uradni list RS, št. 92/07), Občina
Komen objavlja
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči na
področju kmetijstva in podeželja v
Občini Komen za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči
za ukrepe na področju kmetijstva in podeželja. Državne pomoči se dodeljujejo na podlagi predpisov o dodeljevanju državnih pomoči
v kmetijstvu (Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen) ter v
skladu z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006
in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.
II. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu v višini 46.000 EUR ter
110202 Delovanje in izobraževanje društev
v višini 3.000 EUR.
Na podlagi Letnega programa ukrepov,
ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turi-
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zem in medobčinske odnose (št. zapisnika
011-01/2008-3), bo občina v letu 2008 sofinancirala naslednje ukrepe:
A) Ukrepi »skupinske izjeme«
– Naložbe v kmetijska gospodarstva
– Posodabljanje kmetijskih gospodarstev v višini 25.000 EUR,
– Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč v višini 2.000 EUR,
– Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva v višini 4.000 EUR.
– Zagotavljanje tehnične podpore v višini
5.000 EUR.
B) Ukrepi »de minimis«
– Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah v višini 10.000 EUR.
– Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij v višini
2.000 EUR.
C) Ostali ukrepi
– Izvajanje projektov lokalne razvojne
strategije v okviru Razvojnega programa
podeželja v višini 1.000 EUR.
III. Splošna določila:
– pomoč se lahko dodeli le pravnim in
fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma so
vpisane v register kmetijskih gospodarstev
in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem v Občini
Komen ter člani kmetijskega gospodarstva,
ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Komen,
registriranim članom čebelarskega društva s
stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki se
ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo, organizacijam, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju
občine ali regije ter registriranim stanovskim
ali interesnim združenjem in zvezam, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na
območju občine ali regije,
– pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode,
– pomoč se ne sme dodeliti podjetju v
težavah,
– pomoči, ki jih prejme upravičenec iz
kateregakoli javnega vira se seštevajo ter
ne smejo preseči maksimalne višine pomoči
določene s Pravilnikom,
– če se upravičenec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika,
mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z
zakonodajo,
– prejemnik ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev,
– vlagatelj ne more pridobiti pomoči za
plačilo davkov, taks, prispevkov, stroškov
poslovanja, bančnih stroškov, garancij, stroškov zavarovanj, stroškov za refinanciranje
obresti, investicij v prostore za zasebno rabo
kmetijskih gospodarstev in naložbe izven
občine,
– upravičenec, ki je za iste upravičene
stroške že prejel denarno pomoč, ne more
kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje
intenzivnosti, določene s tem razpisom.
Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da
je navajal neresnične podatke, se sredstev
ne odobri. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku,
mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s
pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti,

– vlagatelji morajo imeti v lasti ali zakupu
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
ki ležijo na območju Občine Komen.
IV. Obdobje porabe sredstev
Obdobje, za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko
leto 2008.
Ukrepi »skupinske izjeme«: vse investicije, izobraževanja in programi so lahko začeti
že pred izdajo upravnega akta o dodelitvi
sredstev, upravičeni stroški pa so tisti, ki
bodo nastali v obdobju od izdaje upravnega
akta do petka, 7. novembra 2008 (rok za
oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Ukrepi »de minimis«: upoštevajo se investicije oziroma programi, izvedeni v letu
2008.
V. Ukrepi
A) Ukrepi »skupinske izjeme«
A.1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
Splošni pogoji upravičenosti za pridobitev sredstev:
– kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev;
– pomoč se ne dodeli za že izvedene
aktivnosti, investicija mora biti zaključena
pred izplačilom sredstev;
– pomoč se lahko dodeli za primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov;
– pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev;
– vsi predračuni, ponudbe, računi, dokazila o plačilu se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva ali člana kmetijskega gospodarstva, ki ima stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva;
– gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi
Standardi Skupnosti ter na območju Občine
Komen;
– do pomoči so upravičena kmetijska
podjetja, ki niso podjetja v težavah;
– na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, upoštevane vse predpisane zahteve glede na vrsto proizvodnje ter
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter
zahtev za dobrobit živali;
– nosilec mora imeti ob oddaji vloge v
lasti ali zakupu vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih zemljišč (šteje se raba po GERK-ih).
Cilji:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za dobro počutje
živali.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Predmet podpore:
– postavitev večletnih nasadov (nakup
sadilnega materiala, priprava zemljišča in
postavitev opore in ograje, postavitev protitočne zaščite);
– naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov
s pripadajočo notranjo opremo (oprema za
krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske
proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
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– nakup kmetijske mehanizacije in opreme;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Upravičeni stroški:
– stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih
nasadov;
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti;
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški za nakup materiala, opreme
in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih
objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za
namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva);
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije;
– splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …);
– stroški nakupa in postavitve mrež proti
toči;
– stroški nakupa zemljišč, razen zemljišč
za gradnjo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2008;
– ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca;
– ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije;
– načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni – načrt
postavitve pripravi pristojna institucija;
– načrt ureditve hleva s popisom del,
opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za
to pooblaščena pristojna institucija (minimalno število GVŽ po vhlevitvi: 10 GVŽ za
govedo, 10 plemenskih svinj ali pitancev,
50 drobnica);
– načrt skladišča za krmo s pripadajočo
opremo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ustrezna dokazila (predračuni za projektno dokumentacijo, predračuni za nakup
opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila
o izvedenih delih).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV,
za nakup zemljišč v vrednosti do 10% upravičenih stroškov.
A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih
zemljišč
Predmet podpore:
– naložbe v postavitev pašnikov,
– naložbe v obnovo pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev
pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti,
ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev;
– pri izvedbi investicije se kot upravičeni
strošek prizna tudi prispevek v naravi upravičenca, in sicer nudenje blaga in storitev
(koli in strojno in ročno delo), za katero ni
prejeto plačilo, ki bi bilo podprto z računi. Pri
ocenjevanju vrednosti prispevka v naravi se
upošteva mnenje strokovnega delavca, ki je
podano v načrtu ureditve pašnika.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2008;
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– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz
načrta mora biti razvidna površina pašnika
in stalež živine, drobnice), načrt pripravi za
to pristojna institucija;
– najmanjša velikost pašnika je 2 ha, največja 30 ha;
– obremenitev pašnika je od 0,2 do 1,8
GVŽ/ha.
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.1.3. Spodbujanje programov in razvoj
čebelarstva
Predmet podpore:
– naložbe v čebelarsko dejavnost.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa čebelarske opreme in
čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so
netoksični in nerjaveči).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– ustrezno dovoljenje za izvedeno investicijo;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
(predračuni);
– so registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za
majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001,
s stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki
se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo (potrdilo o registraciji).
Višina sofinanciranja: do največ 50%
upravičenih stroškov investicije brez DDV.
A.2. Zagotavljanje tehnične podpore
Predmet podpore:
– usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izvajanje
programov oziroma društvenih aktivnosti s
področja kmetijstva;
– izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Upravičenci:
– registrirana stanovska in interesna
združenja in zveze, ki delujejo na področju
kmetijstva in prehrane, na območju občine
ali regije;
– neprofitne organizacije, ki delujejo na
področju kmetijstva in turizma, na območju
občine ali regije.
Upravičeni stroški:
– na področju organiziranja in izvedbe
programov izobraževanja in usposabljanja
kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov
usposabljanja,
– potnih stroškov in dnevnic udeležencev,
– stroškov zagotavljanja nadomeščanja med odsotnostjo kmeta ali delavca na
kmetijskem gospodarstvu,
– na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani:
– honorarji ali storitve, ki ne spadajo
med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v
zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje,
– na področju organizacije forumov za
izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih:
– stroški udeležbe;
– potni stroški;
– stroški izdaje publikacij;
– najemnine razstavnih prostorov;
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– simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
– stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za
širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke, razen za proizvode iz
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 – poreklo,
niso imenovani,
– stroški publikacij, katalogov, spletišč,
ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega
proizvoda, če so informacije in predstavitve
nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje
stroškov vzpostavitve internetne strani.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– finančno ovrednoten program izvajalca
izobraževanj oziroma storitev (iz programa
mora biti razvidna višina pridobljenih ali pričakovanih sredstev iz drugih virov),
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet podpore,
– predračuni, ponudbe, ki se glasijo na
naziv izvajalca,
– druga ustrezna dokazila (npr. predračuni za pripravo in tisk katalogov in spletišč),
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na
podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če
tehnično pomoč zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za
vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah
ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop
do storitev.
Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije
do 100% upravičenih stroškov brez DDV.
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne vključuje neposrednih plačil v
denarju proizvajalcem.
B) Ukrepi »de minimis«
B.1. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
Predmet podpore:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani
s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja surovin za
energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi.
Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se
ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi
dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu,
ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na
območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove ali rabljene opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2008;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota)
ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za

opravljanje dopolnilne dejavnosti najpozneje
dve leti od prejema finančnih sredstev;
– upravičenci morajo predložiti potreben
načrt s popisom del in opreme v skladu z
veljavno zakonodajo;
– predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je mogoče račun ali predračun za nakup
opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme;
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo
investicije;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
B.2. Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
Predmet podpore:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah;
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije;
– izobraževanje na kmetijah povezano
s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani
kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali
se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev ter ima
sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– ostali splošni stroški.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– fotokopija zbirne vloge za neposredna
plačila za leto 2008;
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji;
– fotokopijo dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti (izdaja upravna enota) ali izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti
najpozneje dve leti od prejema finančnih
sredstev;
– ustrezna dokazila o nakupu opreme
oziroma dokazila o izvedenih delih (priložiti
je mogoče račun ali predračun za nakup
opreme; kolikor upravičenec priloži predračun, se v upravnem aktu o dodelitvi sredstev
določi rok, do katerega mora predložiti dokazila o nabavi opreme;
– dejavnost se mora opravljati v okviru
dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. Najmanjši znesek
dodeljene pomoči znaša 500 EUR, najvišji
pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo.
C) Ostali ukrepi
C.1. Izvajanje lokalne razvojne strategije
(leader)
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Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za
naslednje vrste namenov: za ustanovitev
in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Komen.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala
na območju Občine Komen.
Upravičeni stroški:
– stroški registracije LAS;
– materialni stroški za LAS;
– stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov;
– stroški koordinacije za izvajanje nalog
skupnega pomena.
Pogoj za pridobitev sredstev:
Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo.
VI. Rok za predložitev vlog
Prijava na razpis mora biti vložena na
predpisanem obrazcu (osnovni obrazec ter
obrazec za posamezni ukrep) z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Kolikor prijavitelj odda več
vlog, mora biti vsaka vloga oddana na svojem obrazcu in v svoji ovojnici.
Rok za vložitev vlog za vse ukrepe je
petek, 13. junij 2008.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo
do roka navedenega v prejšnjem odstavku
osebno oddane oziroma prispele po pošti
na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen. Vloga, oddana na predpisanem
obrazcu, mora biti dostavljena v zapečateni
ovojnici. Na prvi strani mora biti označeno:
»ne odpiraj – javni razpis kmetijstvo«, na
hrbtni strani ovojnice pa priimek in ime in
naslov vlagatelja.
VII. Pregled, obravnava in ocenitev vlog
Komisija, imenovana s sklepom župana,
bo pri svojem delu upoštevala določila Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se
samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene
in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in
sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj vloge dopolnijo.
Komisija lahko zaradi pojasnitve določenega primera od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni
zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku
ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani
upravičenca in višine razpoložljivih sredstev,
bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne
investicije oziroma programa. Komisija bo
pripravila predlog razdelitve sredstev, ki ga
podpišejo predsednik in člani komisije. O
dodelitvi sredstev bo odločal župan.
Sredstva se dodeli le tistemu upravičencu, katerega odobreni znesek preseže znesek minimalne dodelitve sredstev v skladu
s Pravilnikom.
V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od
stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca,
se znesek sofinanciranja sorazmerno zniža, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja.
V primeru, da bo po preteku roka za
oddajo zahtevkov za izplačilo (7. november 2008) ugotovljeno, da je večje število
prijaviteljev odstopilo od nameravane inve-

sticije, ali da sredstva ne bodo razdeljena
v celotnem znesku, komisija na predlog
občinske uprave pripravi nov izračun dodelitve sredstev, pri čemer mora upoštevati
najvišje dovoljene zneske višine sofinanciranja. Na tej podlagi lahko pridobijo sredstva tudi tisti prijavitelji, ki so bili do sredstev sicer upravičeni, vendar se jim niso
dodelila zaradi nedoseganja v Pravilniku
določenega najmanjšega zneska dodeljene pomoči.
VIII. Izplačilo sredstev
Upravičencem bo izdan sklep o višini
odobrenih sredstev za posamezen ukrep,
sklep vsebuje tudi opredelitev namena in
upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo
z upravičencem sklenjena pogodba.
Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme
velja, da upravičenec pred izdajo sklepa ne
sme pričeti z aktivnostjo, za katero so bila
sredstva namenjena oziroma lahko z investicijo prične, vendar so upravičeni stroški le
tisti, ki nastanejo po izdaji upravnega akta o
dodelitvi sredstev. Aktivnost (nakup ali investicija) mora biti zaključena najkasneje do
7. 11. 2008. Do 7. 11. 2008 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek
za izplačilo sredstev po sklepu o dodelitvi
sredstev s priloženimi ustreznimi dokazili o
namenski porabi sredstev (priložiti je potrebno originalna dokazila o plačilu – originalen
bančni izpisek in podobno). Kolikor so priložena dokazila o plačilu investicije ali opreme
nejasna, oziroma obstaja dvom o pristnosti
plačila, lahko komisija od prejemnika sredstev zahteva dodatna dokazila. Komisija bo
upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa.
Na podlagi zahtevka z vsemi predloženimi
dokazili, bo občina s prejemniki sredstev
sklenila pogodbe.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni
od datuma odpiranja prijav.
IX. Dodatne informacije
Obrazce za prijavo na javni razpis lahko
zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva
objave razpisa dalje v sprejemni pisarni
Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen,
dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www. komen.si (rubrika objave).
Dodatne informacije posreduje Andreja Štok, tel. 05/731-04-52, e-mail: andreja.
stok@komen.si, v času uradnih ur.
Občina Komen
Št. 441-1/2008-1305
Ob-4517/08
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje, objavlja na podlagi Pravilnika
za sofinanciranje programov na področju
turizma na območju Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 110/02, 6/04) in Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2008 (Uradni
list RS, št. 33/08)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma na območju Občine
Kočevje za leto 2008
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javnega razpisa: Občina Kočevje razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje programov na področju turizma
na območju Občine Kočevje v letu 2008 na
osnovi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma na območju Občine Kočevje (Ur. l. RS, št. 110/02, 6/04).
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3. Programi, upravičenci, pogoji in višina sofinanciranja ter upravičeni stroški za
dodelitev sredstev
Upravičenci do sredstev so društva,
krajevne skupnosti, šole, pravne osebe s
stalnim prebivališčem oziroma sedežem v
Občini Kočevje, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma, razen
pri ukrepih, kjer so upravičenci natančneje
določeni.
Programi:
I. Sodelovanje in promocija izdelkov s
področja Občine Kočevje na sejmih in drugih prireditvah izven Občine Kočevje
Namen:
Namen ukrepa je podpora različnim oblikam prodaje in promocije izdelkov domačih
proizvajalcev.
Upravičenci:
– društva, podjetniki posamezniki in gospodarske družbe.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov stojnin na
sejmih in drugih prireditvah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju turizma oziroma imajo obrtno dovoljenje za izdelke domače in umetne
obrti oziroma odločbo Upravne enote Kočevje za opravljanje gostinske dejavnosti v
Občini Kočevje,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
II. Izdajanje propagandnega materiala za
promocijo turistične ponudbe
Namen:
Namen ukrepa je povečati ponudbo promocijskega materiala, ki bo približal ponudbo Občine Kočevje občanom in zunanjim
obiskovalcem.
Višina pomoči:
Do 60% upravičenih stroškov tiskanja
promocijskega gradiva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški izdaje materiala,
– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– izjava s strani občine ustanovljenega
zavoda o upravičenosti izdaje in dogovor o
sodelovanju: razdelitev promocijskega materiala,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
III. Izvajanje programov povezanih z razvojem turizma v Občini Kočevje
Namen:
Namen ukrepa je spodbujanje delovanja
društev, ki s svojimi dejavnostmi prispevajo k turistični ponudbi in promociji Občine
Kočevje.
Višina pomoči:
Do 50% upravičenih stroškov izvajanja
dejavnosti društva.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društva, ki so registrirana najmanj eno
leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
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– dokazila o plačilu materialnih stroškov,
povezanih z izvajanjem dejavnosti društva.
IV. Predavanja, seminarji, delavnice, prireditve, razstave in predstavljanje kulturne
in naravne dediščine ter ljudskih običajev
za turistične namene v sodelovanju z drugimi društvi.
Namen:
Namen ukrepa je podpirati izobraževanje, ki ga izvajajo verificirani izvajalci izobraževanj in društva s področja turizma.
Višina pomoči:
Do 60% upravičenih stroškov najema
prostora in predavatelja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dokazani stroški najema prostora in
predavatelja,
– da so registrirani najmanj eno leto –
društva,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti.
4. Merila za odobritev sredstev:
– vsi prijavljeni programi se obravnavajo
vsebinsko enakovredno,
– enak odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov vseh prijavljenih programov po
posameznem ukrepu,
– odstotek se določi na osnovi razmerja
med zaprošenimi in razpisanimi sredstvi,
– skupna dovoljena državna pomoč iz
kateregakoli ukrepa (občina, država, EU)
je maksimalno določena pri posameznem
ukrepu z višino pomoči.
5. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje programov:
I. Sodelovanje na sejmih – 400,00 € na
proračunski postavki 5214026, 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam.
II. Propagandni material – 400,00 € na
proračunski postavki 5214026, 4120 Tekoči
transferi neprofitnim organizacijam.
III. Materialni stroški društev povezani z
izvajanjem programa – 5.700,00 € na proračunski postavki 5214026, 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam.
IV. Predavanja, seminarji, delavnice, – 1.500,00 € na proračunski postavki
5214026, 4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam.
6. Rok in način prijave
Rok za vložitev vlog je do vključno 20. 6.
2008.
Vloga mora biti predložena na razpisni
dokumentaciji, ki jo dobite na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje,
z vsemi zahtevanimi dokazili.
Vloge pošljite priporočeno po pošti na
naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta
26, 1330 Kočevje, in sicer v zaprti kuverti s
pripisom ''Ne odpiraj – vloga za javni razpis
– turizem'' in navedbo naslova vlagatelja
prijave.
7. Obravnava vlog
Prosilce nepopolnih vlog bo komisija v
roku 5 dni od odpiranja pisno pozvala, da
jih dopolnijo v roku 8 dni.
Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne
dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno
obveščeni s sklepom v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
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Za dodatne informacije lahko pokličete
Alojza Vesela na tel. 89-38-210.
Občina Kočevje
Ob-4527/08
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 23/05 – UPB2, 23/08; v nadaljevanju:
ZZDej) in sedme točke 18. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – UPB)
javni razpis
za podelitev koncesij za opravljanje
javne službe na področju osnovne
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Ljubljana
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana
(v nadaljevanju: MOL).
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati
vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev
koncesij za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti v
MOL:
– 3 koncesije na področju zobozdravstva
odraslih.
4. Oznake koncesij, obsegi razpisanih
programov koncesij in krajevna območja,
za katera se razpisuje koncesije:
4.1. 0,80 programa zobozdravstva odraslih v Četrtni skupnosti Dravlje;
4.2. 0,80 programa zobozdravstva odraslih v Četrtni skupnosti Dravlje;
4.3. 0,80 programa zobozdravstva odraslih v Četrtni skupnosti Jarše.
5. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko
pogodbo za čas 15 let. Koncesijsko dejavnost se prične opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 2 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju:
ZZZS), v nasprotnem primeru preneha veljati odločba o podelitvi koncesije.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega razpisa, mora vlagatelj izpolnjevati
zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa
35. člen ZZDej in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju
zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev
mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni
fotokopiji. Posameznega zahtevanega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo,
razen če je to v razpisni dokumentaciji izrecno navedeno.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo v skladu s
64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo
le-to v primeru podelitve koncesije iz tega
javnega razpisa prekinil in začel opravljati
koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in
pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;

6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem
območju, ustrezno opremo in, če zahteva
narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice;
6.1.6. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.1.7. da prevzame vse tiste opredeljene
zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
6.1.8. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj dvakrat tedensko v popoldanskem
času;
6.1.9. da ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti
na katero se na javnem razpisu prijavlja;
6.1.10. da se o isti upravni zadevi ne
vodi upravni ali sodni postopek, ki ga je
začel vlagatelj.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano
izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v
skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem
razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru
podelitve koncesije iz tega javnega razpisa
prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o
podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s
pravnomočno sodbo sodišča prepovedano
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da ima pravna oseba zagotovljene
ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem krajevnem območju, ustrezno opremo
in tudi ustrezne kadre;
6.2.5. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi pridobi mnenje
pristojne zbornice;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje
Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da je zagotovljena dostopnost do
ordinacijskih prostorov za ljudi s posebnimi
oblikami oviranosti;
6.2.8. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi prevzame vse
tiste opredeljene zavarovane osebe dosedanjega koncesionarja, ki bodo to želele;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj dvakrat tedensko v
popoldanskem času;
6.2.10. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem
razpisu;
6.2.11. da predvideni nosilec koncesijske
dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec
koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja
vlagatelj na tem razpisu;
6.2.12. da se o isti upravni zadevi ne
vodi upravni ali sodni postopek, ki ga je
začel vlagatelj, zakoniti zastopnik pravne
osebe ali predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
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Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji št. 4.1., 4.2. in 4.3. (oznake razpisanih
koncesij so navedene v 4. točki besedila
javnega razpisa):
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.2. dodatna strokovna usposobljenost:
največ 10 točk;
7.3. delovna doba nosilca dejavnosti:
največ 10 točk;
7.4. razdalja med vlagateljevo lokacijo ordinacije in najbližjo postajo LPP (Ljub
ljanskega potniškega prometa): največ 10
točk.
8. Prednostne kategorije vlagateljev in
žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na
podlagi postavljenih meril pri eni od razpisanih koncesij enako število točk, ima v smislu
prednostne kategorije prednost fizična oseba pred pravno osebo.
Če bo tudi po upoštevanju prednostne
kategorije za posamezno razpisano koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden
žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni
dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Mestna občina Ljubljana, Glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Glavna pisarna MOL).
Šteje se, da je vloga, oddana po pošti,
prispela pravočasno, če je bila oddana na
pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do
dne 24. 5. 2008 do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan
MOL, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim
pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje
razpisne dokumentacije) ter posredovala
predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj,
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. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da se vse do sklenitve pogodbe o podelitvi koncesije izkaže, da posamezni izbrani kandidat ne izpolnjuje vseh
pogojev, ki so veljali pri oddaji vloge in so
opredeljeni v tem razpisu, se lahko javni
razpis za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo dne
27. 5. 2008 ob 9. uri, v prostorih Oddelka
za zdravje in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, 1000 Ljubljana. Odpiranje vlog ne
bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) in
– v glavni pisarni MOL:
– od ponedeljka do četrtka od 8. do
17. ure in
– v petek od 8. do 13. ure.
Mestna občina Ljubljana
Št. 622-48/2008-3
Ob-4630/08
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin v okviru akcije »Ljubljana – moje
mesto« v letu 2009
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana, pri katerih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala celovito obnovo uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin),
in sicer v letu 2009 ter naslednjih letih.
2. Sredstva in višina sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa »Ljubljana – moje mesto« so določena v vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana.
V letu 2009 bo za obnovo stavb, izbranih
s tem razpisom, namenjenih predvidoma
400.000 EUR in v tem obsegu bodo izbrane stavbe razvrščene glede na doseženo
število točk na prvo in na drugo prednostno
listo. Obnova stavb s prve prednostne liste
je predvidena v letu 2009, z druge pa v letu
2010 ali kasneje, vendar le v obsegu, z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih
sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin.
b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira
v ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih del, in sicer:
– v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5. kot
kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih,
ki so bila razglašena za kulturni spomenik
(naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali
drugi, razen arheološki, ter stavbe, ki jih Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, pripravlja za razglasitev za
kulturni spomenik – arhitekturni ali drugi,
razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je Zavod za
varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana, uradno posredoval strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik
– arhitekturni Mestni upravi MOL.
c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko
delež sofinanciranja glede na v proračunu
razpoložljiva sredstva lahko določen tudi
drugače.
d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, za pokritje lastnih
deležev pri obnovi stavbnih lupin zaprosijo
tudi za posojilo.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične
osebe, in sicer le za celovito hkratno obnovo
stavbnih uličnih pročelij in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji stavba, morata biti pomembna z vidika
kulturne dediščine (kulturnovarstveni status
stavbe oziroma območja določi Zavod za
varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana,
z navedbo dokumenta, s katerim je stavba
oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma kulturna
dediščina).
c) Lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali
izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del
v višini svojih deležev ali z drugačnim zavarovanjem plačil svojih deležev.
d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Ljub
ljana.
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4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe;
b) strokovno izdelan popis potrebnih del
z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski načrt za lokacijo
stavbe (mapna kopija);
d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati
vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu,
na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala
vsa obnovitvena dela;
e) izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75%,
67% oziroma 50% sredstev, potrebnih za
obnovo stavbne lupine;
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran
skladno z določili iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128 z dne
8. 12. 2006);
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Območne enote Ljubljana;
f) dokazilo o vplačilu 100 EUR na transakcijski račun Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Mestni trg 1, št.: 012610100000114, sklic: 201012, »LMM – razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni
znesek se plača kot zavarovanje za resnost
prijave in bo v primeru, da stavba na tem
javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa. Prosilci
morajo v vlogi navesti ime imetnika in številko transakcijskega računa, kamor naj se
sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku
obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki
od izvedbe odstopili, sredstva zavarovanja
ne bodo vrnjena.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila
(točkovala) na naslednji način:
a) pomen stavbe z vidika
spomeniško arhitekturne
vrednosti:
– stavba, ki ima status
kulturnega spomenika
(arhitekturnega ali drugega),

4 točke

– stavba, ki je predlagana za
kulturni spomenik
(arhitekturni ali drugi),

3 točke

– stavba, ki je kulturna
dediščina (arhitekturna ali
druga);

3 točke

b) pomen stavbe glede na
njeno lego oziroma območje:
– območje kulturnega spomenika (naselbinskega ali
drugega, razen arheološkega),

3 točke

– območje, ki je kulturni spomenik (naselbinski ali drugi,
razen arheološki),

2 točki

– območje, ki je kulturna
dediščina (naselbinska ali
druga, razen arheološka);
c) lega stavbe v predelu, ki je
že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih
ambientov):

1 točka

Stran

1804 /

Št.

47 / 16. 5. 2008

– lega blizu že obnovljenih
stavb, ki so oddaljene manj
kot 30 m, ali ob na novo
urejenih ureditvah javnih
površin,

2 točki

– lega blizu že obnovljenih
stavb, ki so oddaljene manj
kot 60 m;

1 točka

d) pomen stavbe z vidika
dejavnosti (širši pomen za
mesto):
– če so v stavbi dejavnosti s
področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje,
zdravstva ter humanitarnih,
nevladnih organizacij ipd.

0–3 točke

e) dotrajanost stavbe:
– močno odpadanje ometov
in zamakanje strehe,

3 točke

– delno odpadanje ometa na
posameznih mestih,

2 točki

– poškodbe na ometih ali
njihova močna onesnaženost,

1 točka

f) glede na investicijsko
zahtevnost obnovitvenih del
(z razpoložljivimi sredstvi
želimo obnoviti čim več
stavb):
– do 100.000 EUR
– od 100.000 do 250.000
EUR
– nad 250.000 EUR

2 točki
1 točka
0 točk

Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red, ki se bo delil na
prvo in drugo prednostno listo.
Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, do vključno 18. 6.
2008 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom »Ne odpiraj – prijava – javni razpis
LMM«.
Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 6.
2008 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urejanje prostora, Ljubljana, Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju.
6. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila lahko dobite na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-27
oziroma po elektronski pošti na naslov:
urbanizem@ljubljana.si ter pri podjetju
Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel. 01/230-11-41, vsak ponedeljek in
sredo od 10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji
obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.
Mestna občina Ljubljana
Št. 37/1-2008
Ob-4542/08
Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel
38, 6000 Koper, na podlagi Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem (ur. obj.
št. 6/03 in 7/04) ter sklepa Sveta št. 1 z dne
8. 5. 2008 objavlja
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javni razpis
za oddajo poslovnega prostora v najem
z zbiranjem pisnih ponudb za tiho
storitveno dejavnost
Naslov lokala: Vanganel št. 38, 6000 Koper, I. nadstropje, v izmeri 32,14 m2, izklicna mesečna najemnina je 321,40 EUR.
V izklicni najemnini DDV ni obračunan v skladu s prvim odstavkom 45. člena
ZDDV.
Prijave na razpis sprejemamo priporočeno po pošti do 25. 5. 2008.
Razpisno dokumentacijo dobite na sedežu
Krajevne skupnosti Vanganel po predhodnem
telefonskem dogovoru, tel. 05/62-41-084,
GSM 041-625-835, 031/298-985.
Prostor oddamo v stanju kakršnem je.
Pridržujemo si pravico, da ne sklenemo
pogodbe in ponovimo razpis.
Krajevna skupnost Vanganel, Koper
Ob-4707/08
Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, Ljubljana,
na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklepa direktorja družbe z dne 14. 5. 2008 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
1. Prodajalec – organizator javnega zbiranja ponudb: Javno podjetje Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.
2. Predmet prodaje
Poslovni prostori na Slovenski cesti
9, Ljubljana, v izmeri 1.054,85 m2, podvl.
št. 204/31, k.o. Gradišče I, id. št. 201.E.
Objekt, v katerem se nahaja predmetna nepremičnina, je poslovno-stanovanjski
objekt, zgrajen leta 1968, strnjene, masivne
pozidave. Funkcijsko je razdeljen na dva
dela z ločenima vhodoma (en vhod s Slovenske ceste,drugi vhod pa ploščadi iz nadkritega podhoda) ter lociran ob Slovenski
cesti v centru Ljubljane. Okoliš je pozidan s
poslovno-stanovanjskimi objekti ter strnjeno
mestno večstanovanjsko pozidavo v kombinaciji z objekti javnega pomena, opremljeno
z asfaltnimi cestami z robniki, hodniki za
pešce, javno razsvetljavo, kanalizacijskim
omrežjem in dobro prometno signalizacijo.
Objekt je priklopljen na javno vodovodno,
elektro, kanalizacijsko, toplovodno in telefonsko omrežje. Ogrevanje je centralno, z
radiatorji, z napajanjem iz javnega toplovodnega omrežja. Izveden je razvod prezračevalnega sistema – klime in Split sistema.
Prostori se prodajo brez opreme.
Enota poslovnih prostorov, ki ima vhod
iz Slovenske ceste:
– Pritličje obsega: vhod s stopniščem,
prodajni salon, skladišča, pisarne, sanitarije, krožni hodniki in čajna kuhinja. Finalna
obloga tal je itison, v čajni kuhinji in sanitarijah je keramika, na hodnikih delno marmor.
Strop je spuščen, Armstrong izvedbe.
– Medetaža je funkcijsko razdeljena na
dva dela – levi in desni del in obsega dva
skladiščna prostora. Finalna obloga tal je
itison. Strop je Dampa izvedbe.
Enota poslovnih prostorov, ki ima vhod
iz podhoda – ploščadi:
– Nadstropje obsega: vhod – stopnišče,
pisarne, hodnike, sanitarije in čajni kuhinji.

Finalna obloga tal je itison, strop je spuščen, Armstrong izvedbe.
– Medetaža: 2 strojnici. Finalna obloga
tal je keramika.
Poslovni prostori so v dobrem vzdrževanem stanju, v celoti obnovljeni leta 1992.
Dejanske izmere površin, ki se razlikujejo od površin, vpisanih v zemljiški knjigi,
so:
– Enota poslovnih prostorov, ki ima
vhod iz Slovenske ceste:
a) pritličje 355 m2,
b) medetaža 136 m2.
– Enota poslovnih prostorov, ki ima
vhod iz podhoda – ploščadi:
c) nadstropje 791,60 m2,
d) medetaža 15 m2.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb: prodaja.
4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnina, ki je predmet prodaje,
se prodaja po sistemu »videno-kupljeno« in
bo predana kupcu prosta vseh bremen.
b) S tem razpisom se izključno prodaja
celotna nepremičnina, ki je predmet tega
razpisa. Prodaja posamičnih delov oziroma
funkcionalnih enot v skladu s tem razpisom
ni možna.
c) Kupec plača davek na promet nepremičnin oziroma na dodano vrednost in nosi
vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva.
d) Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice skleniti kupoprodajno pogodbo.
e) Kupec je dolžan v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podlagi izstavljenega računa
plačati prodajalcu 70% kupnine, preostali
del (20%) kupnine pa na podlagi izstavljenega računa v 8 dneh od prevzema nepremičnine v posest. Plačilo celotne kupnine
v določenem roku je bistvena sestavine
prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec
izdal kupcu po prejemu celotne kupnine.
f) Kupec je dolžan v zavarovanje plačila
20% kupnine predložiti bančno garancijo
na prvi poziv, veljavno najmanj do 31. 12.
2008.
g) Predmetno nepremičnino bo prodajalec izročil kupcu v posest takoj, ko bo
mogoča selitev prodajalca v nove poslovne prostore, vendar najkasneje do 31. 12.
2008. Če selitev prodajalca v nove poslovne prostore do 31. 12. 2008 iz razlogov, ki
niso na strani prodajalca, ne bo mogoča,
se izročitev nepremičnine, ki je predmet
tega razpisa preloži, pri čemer je prodajalec kupcu dolžan za ves čas po 31. 12.
2008, ko uporablja nepremičnino, plačati
mesečno najemnino v višini 3.000 EUR.
h) Za resnost ponudbe je ponudnik dolžan nakazati znesek – varščino v višini
10% od ponujene cene na transakcijski
račun prodajalca 02922 0011569767. Ponudbi mora predložiti potrdilo o plačani varščini 10% od ponujene cene. Varščina, ki jo
položi izbrani ponudnik, se všteje v plačilo
kupnine.
i) Ponudnik je vezan na dano ponudbo
45 dni od dneva roka za oddajo ponudbe.
j) Na javnem razpisu uspe ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo skupno ponujeno ceno
za nepremičnino, ki je predmet razpisa in
izpolnjuje vse pogoje, predpisane v točki 5.
– Pogoji sodelovanja.
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5. Pogoji sodelovanja: na javnem razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične
ali pravne osebe pod pogojem, da lahko
skladno z veljavnimi predpisi pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki
Sloveniji.
6. Ponudba: ponudba se bo štela za pravočasno, če jo prodajalec prejme najkasneje
do 12. 6. 2008 do 12. ure, na naslov: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije
d.o.o., Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali
zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb – prodaja nepremičnine«.
Na hrbtni strani ovojnice morata biti naslov
in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le
pravočasne in pravilne ponudbe.

7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
a) Odpiranje ponudb bo na sedežu prodajalca na Slovenski cesti 9, dne 12. 6.
2008, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
b) Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in izvedbo
postopka prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb. Komisija bo vse ponudnike
obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
c) Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa
in ponudil najvišjo skupno ceno oziroma
kupnino za predmetno nepremičnino. V primeru, da bo prispelo več ponudb z enako
ponujeno ceno, bo prodajalec z najugod
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nejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja.
d) Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer
bodo ponudnikom povrnjeni stroški v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
8. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Javnem podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., Slovenska cesta
9, Ljubljana, pri Godec Anžetu od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro na tel.
01/200-18-21.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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Javne dražbe
Št. 142/08
Ob-4487/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska
uprava Republike Slovenije, Parmova 53,
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 št. 94/07), objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje
Solastniški delež Republike Slovenije na nepremičnini na naslovu Perovo 20,
Kamnik, parc. št. 849/13, vl. št. 2122, k.o.
Kamnik. Prostori v polkleti in pritličju poslovne stavbe predstavljajo delež do 226/1000.
Solastnik uporablja objekt za veterinarsko
dejavnost.
Veterinarska postaja Kamnik d.o.o., ima
v postopku javne dražbe, kot predkupna
upravičenka, možnost izenačiti najvišjo ponudbo.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja
Za solastniški delež Republike Slovenije
na nepremičnini parc. št. 849/13, k.o. Kamnik,
vl. št. 2122, na naslovu Perovo 20, Kamnik,
je izklicna cena 51.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 500,00 EUR.
Izklicna cena nepremičnine ne vključuje
zneska zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju
računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu
takoj po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v prostorih Veterinarske uprave
RS, Parmova 53, Ljubljana, v sejni sobi v 2.
nadstropju, in sicer v ponedeljek, 2. 6. 2008,
z začetkom ob 10. uri.
7. Višina varščine
Varščina za solastniški delež Republike Slovenije do 226/1000 na nepremičnini na naslovu Perovo 20, Kamnik,
parc. št. 849/13, vl. št. 2122, k.o. Kamnik, znaša 5.100,00 EUR in se plača
na račun št. 01100-6300109972, sklic 18
23124-4200002-00770108, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Perovo 20,
Kamnik.
Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni
javni dražbi.
8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in
ogled predmetov javne dražbe: kontaktna
oseba za morebitne podrobnejše podatke
v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe
je Mojca Primožič Kužner, Veterinarska
uprava RS, Parmova 53, Ljubljana, tel.
01/300-13-45, e-pošta: mojca.primozic-ku-

zner@gov.si. Javna dražba bo objavljena
tudi na spletni strani organizatorja javne
dražbe: http://www.vurs.gov.si/. Ogled predmeta javne dražbe bo potekal v ponedeljek,
26. 5. 2008, od 9. do 12. ure.
9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije
ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla
postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se
dražiteljem povrne izkazane stroške.
10. Drugi pogoji za udeležbo na javni
dražbi:
– na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj
državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo
institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za
slovenske državljane, kolikor takega potrdila
ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno
pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane
davke in prispevke);
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso
imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti
potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se
zahteva potrdila za slovenske pravne osebe,
kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa
lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega TRR);
– pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj
ni zastopnik;
– dražitelji morajo pred dražbo predložiti
dokazilo o plačani varščini za nepremičnino,
ki jo dražijo.
Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev
iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo
vodila dražbo, izločeni iz postopka.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo
in drugo) kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec.
Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo
upoštevane.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Su 26/08-37
Ob-4441/08
Republika Slovenija, Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica
10, Ljubljana na podlagi drugega odstavka
1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Ur.
l. RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju
ZUstS), v skladu z 31. in 20. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in členi 39 do 42
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in nasl.),
objavlja

prodajo premičnin oziroma motornih
vozil po metodi javne dražbe
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
– premičnina, motorno vozilo Renault
Laguna 1,8 Expression, reg. št. LJ V7-84D,
prva registracija 30. 7. 2001, na dan objave
javne dražbe ima prevoženih 90.388 kilometrov, vozilo je v dobrem voznem stanju, v registru osnovnih sredstev se vodi pod inv. št. od
13113121, izklicna cena je: 3.190,00 EUR,
– premičnina, motorno vozilo Renault Laguna 1,8 Expression, reg. št. LJ J0-764, prva
registracija 16. 9. 2002, na dan objave javne
dražbe ima prevoženih 109.787 kilometrov,
vozilo je v dobrem voznem stanju, v registru
osnovnih sredstev se vodi pod inv. št. od
13113483, izklicna cena je: 2.990,00 EUR.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: prodaja premičnin (motorna vozila).
4. Izklicna cena za posamezno motorno
vozilo je navedena v točki 2.
Določena je v skladu z Oceno vrednosti
premičnin, ki jo je izdelal na dan 19. 3. 2008
dr. Pavel Kunc, preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme, vpisan v register
Slovenskega inštituta za revizijo.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je:
100,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj mora kupnino plačati v roku
8 dni od sklenitve pogodbe zmanjšano za
vplačano višino varščine na transakcijski račun Proračuna Republike Slovenije. Plačilo
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
6. Kraj javne dražbe: javna dražba bo
potekala na sedežu Ustavnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, na Beethovnovi
ulici 10, v sobi št. 16/I.
7. Čas javne dražbe: 2. 6. 2008 ob
12. uri.
8. Višina varščine, ki jo je potrebno položiti pred začetkom dražbe: 10% izklicne
cene, ki je določena za posamezno motorno
vozilo (navedene v točki 2). Varščina se ne
obrestuje.
Pred začetkom dražbe je potrebno plačati varščino v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun Proračuna
RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18
13110-7201001-84212008. Najugodnejšemu dražitelju se varščina všteje v kupnino,
ostalim dražiteljem se vrne brezobrestno v
roku 14 dni po končani dražbi. S plačilom
varščine sprejme dražitelj obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa od dražbe,
varščina zapade v korist Proračuna Republike Slovenije.
9. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom.
10. Z najugodnejšim dražiteljem se bo
pogodba sklenila najkasneje v 15 dneh po
zaključku dražbe.
Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša
rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot
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za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik
zadrži njegovo varščino.
11. Prodajalec na podlagi objave javne
dražbe ni zavezan z uspelim dražiteljem k
sklenitvi pogodbe o prodaji premičnin, ki je
predmet te objave. Začeti postopek se lahko
ustavi do sklenitve pravnega posla.
12. Prenos in izročitev premičnin se
opravi po celotnem plačilu kupnine.
13. Davek na motorna vozila od prometa
rabljenih motornih vozil po stopnji 5 odstotkov
od davčne osnove, ki jo ugotovi davčni organ
v kraju sedeža oziroma stalnega bivališča
davčnega zavezanca – kupca, plača kupec.
14. Brezplačno razpisno dokumentacijo
in vse druge informacije lahko zainteresirani
dražitelji dobijo na naslovu: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10,
Ljubljana, tel. 01/477-64-10, Metka Štimec
Janeš in na spletni strani Ustavnega sodišča www.us.rs.si (aktualno/javni razpisi).
Ogled premičnin, ki sta predmet dražbe,
bo v ponedeljek, 26. 5. 2008, od 10. do 12.
ure in na dan javne dražbe, to je v ponedeljek, 2. 6. 2008, od 9. do 11. ure. Vozili bosta
parkirani pred stavbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije na Beethovnovi ulici 10
v Ljubljani.
Pravila javne dražbe:
– dražbo vodi predsednik/ca komisije ob
navzočnosti dveh članov komisije,
– dražitelji pred pričetkom javne dražbe
predložijo komisiji:
a) potrdilo o plačilu varščine,
b) zastopniki dražitelja predložijo po
oblastilo,
c) številko transakcijskega računa in naziv imetnika računa za primer vračila varščine,
– za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 100,00 EUR,
– dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja,
– na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno,
– dražba je končana, ko predsednik/ca
komisije trikrat zaporedoma ponovi najvišjo
ponujeno ceno,
– ugovore proti dražbenem postopku je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe, ugovore rešuje predsednik/ca komisije po posvetu s članoma komisije,
– ugovore reši s strani direktorja službe
imenovana pristojna oseba takoj,
– dražba je uspešna tudi, če se je udeleži
samo en dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno
ceno določeno za posamezno premičnino.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 063-016/2004
Ob-4442/08
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 je nepremičnina parc. št. 617/6, travnik v izmeri 3015
m2, vpisan pri vložku 506, k.o. Šmartno.
Izklicna cena 114.570,00 €. Nepremičnina
je obremenjena z služnostnima pravicama.
Nepremičnina se nahaja v območju stavbnih
zemljišč z oznako PI. Za omenjeno območje
prostorsko izvedeni akt še ni sprejet.
Navedena cena ne vključuje 20% DDV.
Davek plača kupec.
3. Najnižji znesek višanja kupnine za nepremičnino navedeno v točki 2.1 znaša najnižji znesek višanja kupnine 500,00 €.
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 2. 6. 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« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
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:
– Nepremičnina, ki je predmet te javne dražbe, se prodaja po načelu: »videno
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– 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 kakorkoli 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 navedenem
roku 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 3. 6.
2008 in bo potekala v sejni sobi Občine
Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275
Šmartno pri Litiji, ob 9. uri.
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Vse dodatne informacije o pogojih javne
dražbe in natančnejše podatke o nepremičnini pod točko 2.1 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 nepremičnine 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. 478-96/2008
Ob-4483/08
Na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l.
RS, št. 14/07 (v nadaljevanju: Zakon)), drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka
18. člena in 38. člen Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS,
št. 84/07, 94/07 (v nadaljevanju: Uredba)),
Sklepa o letnem načrtu razpolaganj z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi
kot sestavnega dela proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2008, ki ga je sprejel občinski svet dne 27. 12. 2007 (Ur. l. RS, št. 126/07)
in Posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoženjem občine št. 478-96/2008, ki
ga je sprejel župan dne 7. 5. 2008, Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine:
1. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/3
njiva v izmeri 549 m2, vpisano v z.k. vl.
št. 574, k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno
25.100,28 EUR.
2. Stavbno zemljišče parc. št. 1244/1
njiva v izmeri 456 m2, vpisano v z.k. vl.
št. 574, k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno
20.848,32 EUR.
3. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/9
njiva v izmeri 492 m2, vpisano v z.k. vl.
št. 574, k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno
22.494,24 EUR.
Zemljišča pod tč. 1–3 se nahajajo na območju Dolenje vasi v Zagorju ob Savi in so
po Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za predel Dolenja vas-zapad, št. 350-6/70-3/2 (Uradni vestnik Zasavja,
št. 3/81) predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo. Po citiranem zazidalnem
načrtu je na zgoraj navedenih zemljiščih
predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš okvirnih tlorisnih gabaritov 12x10 m
in višinskih gabaritov-klet, pritličje, mansarda.
Po geološko tehničnih elaboratih, ki so bili
izdelani v marcu 2008 za vsako parcelo posebej s ciljem preverjanja geoloških značilnosti
terena, je gradnja na zemljiščih pod tč. 1–3
možna. Geološko-tehnični elaborati so zainteresiranim kupcem na vpogled na sedežu
prodajalca.
4. Stavbno zemljišče parc. št. 1246/2
travnik v izmeri 562 m2, vpisano v z.k. vl.
št. 574, k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno
14.836,80 EUR.
5. Stavbno zemljišče parc. št. 1245/12
njiva v izmeri 639 m2, vpisano v z.k. vl.
št. 574, k.o. Zagorje-mesto, za izklicno ceno
16.869,60 EUR.
Zemljišča pod tč. 4–5 se prav tako nahajajo na območju Dolenje vasi v Zagorju ob
Savi in so po Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za predel Dolenja
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vas-zapad, št. 350-6/70-3/2 (Uradni vestnik
Zasavja, št. 3/81) predvidena za individualno
stanovanjsko pozidavo. Po geološko tehničnih
elaboratih, ki so bili izdelani v marcu 2008 za
vsako parcelo posebej s ciljem preverjanja
geoloških značilnosti, pa je gradnja na zemljiščih pod tč. 4–5 odsvetovana. Razlogi in
možnosti posegov na zemljiščih pod tč. 4–5
so razvidni iz geološko-tehničnih elaboratov,
ki so zainteresiranim kupcem na vpogled na
sedežu prodajalca.
V posamezne izklicne cene ni vključen
20% davek na dodano vrednost, niti ostali
stroški izvedbe kupoprodajne pogodbe v Zem
ljiški knjigi. Davek in stroške izvedbe kupoprodajne pogodbe plača kupec. V ceno tudi ni
vključen komunalni prispevek, ki ga v primeru
gradnje plača investitor ob izdaji gradbenega
dovoljenja.
III. Zemljiškoknjižni lastnik zgoraj navedenih nepremičnin je Občina Zagorje ob Savi.
IV. Nepremičnine, opredeljene v II. točki te
objave, bodo vsaka posebej naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, dne 4. 6. 2008 ob 15. uri
v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi.
V. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS
lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah na območju Republike Slovenije.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– originalno potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko lastnega računa za primer vračila
varščine (kot originalno potrdilo šteje originalna potrjena položnica ali s strani banke potrjen izpis o uspešno izvedenem plačilu preko
spleta),
– originalno potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb
(velja le za pravne osebe in s.p.),
– fotokopijo veljavne osebne izkaznice oziroma drug identifikacijski dokument in telefonsko številko (velja le za fizične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali
fizično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, dne 2. 6. 2008, plačati varščino v višini
10% izklicne cene za vsako nepremičnino,
ki jo draži oziroma, na katero se prijavlja. Če
torej draži le eno nepremičnino, potem plača
varščino v višini 10% izklicne cene le za tisto
eno nepremičnino, na katero se prijavlja, če
pa draži več nepremičnin, pa lahko plača varščino z enim nalogom v skupnem znesku, ki
mora seveda vsebovati po 10% izklicne cene
vsake nepremičnine, ki jo draži.
Varščino je potrebno nakazati na račun
proračuna občine št. 01342-0100018358, z
navedbo »plačilo varščine za javno dražbo« in
z obvezno kratko navedbo nepremičnine, ki jo
draži, npr. nepremičnina pod št. 1. (ali več, če
se prijavlja za več nepremičnin).
Dražitelj se mora izkazati s potrjenim potrdilom o pravočasnem plačilu ustreznega zneska varščine.
Plačana varščina se bo kupcu vračunala
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v
osmih dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine mora
biti sklenjena najpozneje v roku 15 dni po
zaključku dražbe. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko
podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne

več kot za 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v
podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo
varščino.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral
poravnati na račun Občine Zagorje ob Savi v
roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma prejema računa.
Davek na dodano vrednost v višini 20%
od cene nepremičnine, ki bo dosežena po
končani dražbi, stroški notarja, stroški vpisa v
zemljiško knjigo in drugi morebitni stroški za
izvedbo pogodbe, bremenijo kupca.
Overitev pogodbe, izročitev nepremičnine
in prenos lastništva se opravi po celotnem
plačilu kupnine.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu
»videno-kupljeno« in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano
nepremičnino.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
2. 6. 2008 plačal zahtevani ustrezen znesek
varščine za toliko nepremičnin, kot jih draži in
slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 500,00 EUR, draži se vsaka nepremičnina posebej,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj
vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 84/07, 94/07),
13. s prijavo sodelovanja na javni dražbi
oziroma s plačilom varščine, zainteresirani ponudnik potrjuje in se strinja z vsemi pogoji in
pravili iz tega razpisa.
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo so
na voljo na naslovu: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, vsak
delovni dan na tel. 03/56-55-710 (Tatjana
Podbregar – Oddelek za okolje in prostor) ali
03/56-55-714 (Irena Drašlar-Oddelek za splošne zadeve). Ogled nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi
na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
http://www.zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi
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Razpisi delovnih mest
Ob-4443/08
Svet posebnega javno socialno varstvenega zavoda Centra slepih, slabovidnih in
starejših Škofja Loka, Stara Loka 31, 4220
Škofja Loka, po sklepu, sprejetem dne 9. 5.
2008, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o
zavodih in 35. člena Statuta zavoda objavlja
razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice.
Za direktorja/direktorico je po določilih
Statuta CSS Škofja Loka in Zakona o socialnem varstvu lahko imenovan/a kandidat/ka,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje iz 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem
varstvu oziroma visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne,
zdravstvene ali medicinske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– predložiti svojo vizijo in program vodenja zavoda.
Ali:
– višja izobrazba iz 69. člena Zakona o
socialnem varstvu;
– 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu;
– predložiti svojo vizijo in program vodenja zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za
mandatno dobo petih let. Rok za prijavo na
razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, dosedanjem delu
s kratkim življenjepisom in svojo vizijo ter
program vodenja zavoda naj kandidati/ke
pošljejo na naslov: Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Stara Loka 31,
4220 Škofja Loka, z oznako »Svet zavoda
– za razpis« in s pripisom »ne odpiraj«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po zaključenem izbirnem
postopku.
Svet zavoda CSS Škofja Loka
Št. 1100-14/2008/3-0023348 Ob-4444/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 –
UPB) Ministrstvo za promet, Langusova 4,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja v Prometnem inšpektoratu Republike Slovenije v Ministrstvu za promet.
I. Kandidati, ki se bodo prijavili na navedeni javni natečaj, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne, tehnične, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– znanje uradnega jezika;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
II. Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Po 13. točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 63/07 – UPB3) se kot delovne
izkušnje šteje delovna doba na delovnem
mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi
delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec
pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira (objavljeno tudi na spletni
strani Ministrstva za javno upravo, pod zavihkom Delovna razmerja in štipendiranje,
Uslužbenski sistem).
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti, ter eno leto v primeru,
ko ima kandidat opravljen pravniški državni
izpit oziroma pravosodni izpit.
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
4. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za promet
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja.
6. Izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.

III. Posebna natečajna komisija bo kandidate preverjala v skladu s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov
na položajih v državni upravi, ki jih je določil
Uradniški svet (standardi št. 906-2/2003 z
dne 27. 8. 2003, 906-2/2003-1 z dne 22. 10.
2003 in 906-39/2004 z dne 22. 12. 2004),
objavljenimi na spletni stani Ministrstva za
javno upravo – http://www.mju.gov.si/.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja;
– strokovno uveljavljenost na področju;
– poznavanje pravne ureditve področja;
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje
»tajno«.
IV. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu inšpektor – svetnik na sedežu organa v Ljubljani, Tržaška
cesta 19. Najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj bo izbrani kandidat dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Ministrstvo za javno
upravo, Upravna akademija.
V. Pisno prijavo z izjavami je potrebno
poslati v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21,
Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave na spletni strani ministrstva, pristojnega
za javno upravo oziroma v roku 15 dni od
dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali v dnevnem časopisu.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek v skladu s 21. čle-
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nom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 139/06).
Za morebitne dodatne informacije se
lahko kandidati obrnejo na Renato Pečaver, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, tel.
01/478-16-71.
Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju na položaj, neizbrani kandidati pa bodo prejeli obvestilo o
neizbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 41/2008
Ob-4445/08
Svet zavoda Osnovne šole Dragotina
Ketteja, Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska
Bistrica, razpisuje na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja ZOFI 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.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za 5 let. Predviden začetek dela je 1. 10.
2008.
Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi,
kratek življenjepis, dosedanje delovne izkušnje, program vodenja zavoda, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Dragotina Ketteja, Župančičeva ulica
7, 6250 Ilirska Bistrica, v zaprti kuverti, s
pripisom »za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Dragotina Ketteja
Št. 110-109/2008-03110
Ob-4488/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za
imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku
15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
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– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo državnega tožilca, mora prijavi priložiti
tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega
državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona
o sodniški službi pridobi Ministrstvo za
pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu
pa od upravljavca centralne evidence o
državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4489/08
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo), Notarska
zbornica Slovenije na predlog notarke Edite Špitalar iz Maribora razpisuje:
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Editi Špitalar v Mariboru.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
da je državljan Republike Slovenije,
da je poslovno sposoben in ima splošno
zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je
opravil pravniški državni izpit in da aktivno
obvlada slovenski jezik.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo vsaj pet let praktičnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu, od tega najmanj
eno leto pri notarju, na sodišču, pri odvetniku, na državnem tožilstvu ali pri državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po
objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-110/2008-03110
Ob-4518/08
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 Piranu.
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. 110-111/2008-03110
Ob-4519/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na Gospodarskem oddelku Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki
izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz
8. člena in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
12. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
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– dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti 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. 171451-08-0646
Ob-4520/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2, 33/07) Ministrstvo za notranje
zadeve – Policija, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji policist v Policijski upravi Ljubljana, Službi za operativno podporo,
Oddelku za informatiko in telekomunikacije.
Naloge na navedenem delovnem mestu se opravljajo v nazivu: višji policist III,
višji policist II ali višji policist I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti v
zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«,
– poskusno delo 3 mesece.
Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, določene v 86., 87. in
88. členu Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) ter 67.
in 67.a členu Zakona o policiji (Uradni list
RS, št. 107/06 – UPB6).
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero
se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas
pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne
glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za
delovne izkušnje se štejejo tudi delovne
izkušnje, ki jih je javnih uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo nižja
izobrazba, razen pripravništva. Kot delov-

ne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na
enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno
mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Okvirna vsebina dela je opravljanje nalog s področja:
– izdelovanje programske opreme in
organizacijske dokumentacije,
– sodelovanje pri izdelavi dokumentov
za zajemanje podatkov in pri sestavi šifrantov,
– predlaganje racionalne metode zajemanja in obdelave podatkov,
– pripravljanje in obdelovanje podatkov,
– pripravljanje informacij, statističnih
pregledov in poročil,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega
delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Od kandidatov se pričakuje:
– poznavanje računalniških omrežij in
programskih paketov MS Office.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan izključno Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 3 mesece,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ni uveljavil ugovora vesti vojaški dolžnosti (samo za moške);
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje MNZ – Policiji
pridobitev zgoraj navedenih podatkov iz
uradnih evidenc oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
kratek življenjepis ter da kandidat v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Če izbrani kandidat še nima dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, bo pred
sklenitvijo delovnega razmerja v MNZ –
Policiji opravil osnovno usposabljanje za
pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji policist opravljal v nazivu višji policist III. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom s 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za
zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
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Kandidate vabimo, da v 10 dneh od
objave javnega natečaja v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo, pošljejo pisno prijavo v
zaprti ovojnici na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501
Ljubljana, z označbo: »za javni natečaj
– št. 1100-39/2008«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: uok@policija.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletnih straneh Policije:
www.policija.si.
Informacije o razpisanem delovnem mestu: Štefan Komuškič, tel. 01/361-03-10.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Nataša Stušek, tel.
01/428-40-68.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve
– Policija
Št. 110-102/2008
Ob-4528/08
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z Odredbo o številu in sedežih notarskih mest (Uradni list RS, št. 40/94, 8/95,
16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in 8/07),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Litiji,
– dve prosti notarski mesti s sedežem v Mariboru,
– dve prosti notarski mesti s sedežem na Ptuju,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Škofji Loki,
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Žalcu.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZN).
Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični
obliki moškega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba
spola.
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj
in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka
8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma tuj državljan (drugi odstavek 8. člena
ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije, ter navedbo institucije,
ki jo je izdala (3. točka prvega odstavka
8. člena ZN),
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– je opravil pravniški državni izpit, z
navedbo datuma opravljenega izpita (4.
točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata (6.
točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje notariata (8.
točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri
čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja
med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo
podpisala upravičena oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje pridobi podatke iz prve, druge, tretje,
četrte, pete in sedme alinee 3. točke iz
uradnih evidenc.
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
elektronski naslov kandidata, telefonsko
številko, na kateri je dosegljiv ter kratek
življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a
člen ZN), bodo kandidati obveščeni pisno,
ustno ali/in preko elektronskega naslova.
Kandidati naj se v primeru prijave na:
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Litiji sklicujejo na št. 110-102/2008,
– prosti notarski mesti s sedežem v
Mariboru sklicujejo na št. 110-103/2008,
– prosti notarski mesti s sedežem na
Ptuju sklicujejo na št. 110-104/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Škofji Loki sklicujejo na št. 110-105/2008,
– prosto notarsko mesto s sedežem v
Žalcu sklicujejo na št. 110-106/2008.
Pisne prijave na razpisano notarsko
mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 30 dni po
objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 03/08
Ob-4446/08
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in
67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika odvetnikov,
imenika odvetniških kandidatov in imenika odvetniških pripravnikov ter 7. člena Pravilnika
Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje primernosti poslovnih
prostorov in opreme, potrebne za opravljanje
odvetniškega poklica, objavljamo obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Marko Pauletič, z dnem 18. 3. 2008.
Pisarna: Ulica Milene Korbarjeve 2, 4000
Kranj.
Mag. Staša Ternik, z dnem 4. 3. 2008.
Pisarna: Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem.
Blaž Guna, z dnem 18. 3. 2008.
Pisarna: Ljubljanska cesta 106, 1230
Domžale.
Josip Čačković, z dnem 15. 4. 2008.
Pisarna: Krempljeva 5, 2250 Ptuj.
Mojca Kosi, z dnem 16. 4. 2008.
Pisarna: Ormoška cesta 4, 9240 Ljutomer.
Judita Svetina, z dnem 4. 3. 2008.
Pisarna: Borovec 16, 1236 Trzin.
Vanja Šisernik, z dnem 4. 3. 2008.
Pisarna: Vojkova 63, 1000 Ljubljana.
Mojca Lorenci, z dnem 18. 3. 2008.
Pisarna: Komenskega 12, 1000 Ljubljana.
Maja Šerc, z dnem 18. 3. 2008.
Pisarna: Cankarjeva cesta 2, 3325 Šoštanj.
Aleksandra Zlobec, z dnem 18. 3. 2008.
Pisarna: Cankarjeva 9, 3000 Celje.
Renato Frelih, z dnem 18. 3. 2008.
Pisarna: Ulica Mirka Vadnova 6, 4000
Kranj
Dragan Graorac, z dnem 3. 4. 2008.
Pisarna: Partizanska cesta 36, 2000 Maribor.
Erika Rejc, z dnem 31. 3. 2008.
Pisarna: Ulica Gradnikove brigade 6, 5000
Nova Gorica.
Maja Praviček, z dnem 8. 4. 2008.
Pisarna: Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
Tatjana Ritoša Oblak, z dnem 3. 4. 2008.
Pisarna: Ferrarska ulica 12, 6000 Koper.
Rok Rakun, z dnem 3. 4. 2008.
Pisarna: Neubergerjeva 3, 1000 Ljubljana.
Nina Radulovič, z dnem 16. 4. 2008.
Pisarna: Trdinova 5, 1000 Ljubljana.
Eva Pergarec, z dnem 12. 4. 2008.
Pisarna: Slomškova 4, 1000 Ljubljana.
Peter Železen, z dnem 16. 4. 2008.
Pisarna: Ob pošti 31, 1291 Škofljica.
Jožica Vindiš, z dnem 4. 4. 2008.
Pisarna: Vošnjakova 29, 2000 Maribor.
Biserka Bahovec Videtič, z dnem 1. 5.
2008.
Pisarna: Trg celjskih knezov 6, 3000 Celje.
Klemen Vogrinec, z dnem 16. 4. 2008.
Pisarna: Ljubljanska cesta 5a, 3000 Celje.

II. Iz imenika odvetnikov se izbrišejo:
Boris Kolmanič, z dnem 18. 3. 2008.
Prevzemnik njegove pisarne je odvetnik
Janez Kočar, Ormoška cesta 4, 9240 Ljutomer.
Janko Šinkovec, z dnem 25. 1. 2008.
Prevzemnica njegove pisarne je odvetnica Alenka Košorok Humar, Kotnikova ulica
15, Ljubljana.
III. Preselitve:
Aleksandra Vidović, odvetnica iz Ljubljane, z dnem 21. 3. 2008 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana.
Valentin Bajuk, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 1. 4. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Jarška cesta
10 A, 1000 Ljubljana.
Katja Kocijan, odvetnica iz Celja, z dnem
3. 3. 2008 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Hladnikova cesta 4,
1000 Ljubljana.
Mag. Luka Vižintin, odvetnik iz Ljubljane,
z dnem 1. 4. 2008 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 55b, 1000 Ljubljana.
Tomaž Bromše, odvetnik iz Celja, je preselil sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Zagata 4, 3000 Celje.
Karmen Orter Divjak, odvetnica iz Žalca,
je preselil sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Šlandrov trg 20/a, 3310 Žalec.
IV. Odvetniške družbe:
Odvetniška družba Simonič in Vrančič
o.p., d.n.o., Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana, prične s poslovanjem z dne 9. 4. 2008.
V. Odvetnik Aleš Vodičar z dnem 31. 3.
2008 izstopi iz Odvetniške družbe Čeferin
o.p., d.n.o.
Odvetnik Aleš Vodičar z dnem 1. 4. 2008
prične s samostojnim odvetništvom na naslovu: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Barbara Fatur z dnem 31. 3.
2008 preneha delovno razmerje v Odvetniški družbi Dernovšek o.p., d.n.o.
Odvetnica Barbara Fatur z dnem 1. 4.
2008 prične s samostojnim odvetništvom na
naslovu: Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana.
VI. Začasni prevzemnik:
Odvetniku Miloradu Miču Pešiću je z
dnem 10. 3. 2008 z odločbo Disciplinskega sodišča prve stopnje izrečena začasna
prepoved opravljanja odvetniškega poklica,
do konca disciplinskega postopka, vendar
največ tri mesece.
Za začasno prevzemnico njegove odvetniške pisarne je določena odvetnica Nada
Jurčević s Ptuja, Vodnikova ulica 2.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 478-434/2008-1193
Ob-4447/08
Občina Ljutomer na podlagi 43. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), Dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Ljutomer za leto 2008 z dne 19. 3. 2008 in
Posamičnega programa ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Ljutomer z dne 5. 5.
2008 objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Občine Ljutomer
1. Predmet prodaje: stanovanje na Glavnem trgu 5 v Ljutomeru, 6.E, stanovanjska
stavba št. 6, v IV. in I. etaži, v velikosti skupaj 102,85 m2, vlož. št. 2122/6, k.o. Ljutomer. Identifikacijska št. stavbe: 536, številka
dela stavbe: 536/6. Stanovanje je zasedeno
z najemnikom za nedoločen čas.
2. Izhodiščna vrednost stanovanja:
51.884,20 EUR, brez davka na nepremičnine.
3. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko podajo pravne in fizične osebe.
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo v zaprti kuverti
ali osebno oddajo do vključno 2. 6. 2008 do
12. ure na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z oznako: »Ne
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja na
Glavnem trgu 5«.
Rok vezanosti na ponudbo začne teči od
dneva oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme
od dneva objave do poteka roka za oddajo
ponudb, kar pa ne velja za predkupne upravičence.
4. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
5.188,42 EUR, katera se nakaže na račun
Občine Ljutomer št. 01263-0100013693,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na Davčnem uradu. Dokazila ne smejo
biti starejša od 30 dni,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti stanovanja,
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega zbiranja ponudb.
5. Neuspelim ponudnikom se varščina vrne brezobrestno v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku pa se varščina poračuna pri plačilu kupnine za nepremičnino po sklenjeni
prodajni pogodbi. Če uspeli ponudnik brez
opravičenega vzroka odstopi od nakupa, se
mu varščina ne vrne.
6. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda lastnik stanovanje v etažni lastnini drugemu ponudniku, vendar samo pod enakimi ali za kupca
manj ugodnimi pogoji. Predkupna pravica
se uveljavlja po vrstnem redu določenem v
176. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 69/03). Če predkupni upravičenec svoje predkupne pravice ne izkoristi, se
mu položaj iz najemnega razmerja ne sme
poslabšati.
7. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najpozneje v 30 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
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8. Plačilo nepremičnine se opravi najpozneje v roku 8 dni od podpisa prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
9. Stanovanje se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v
stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih
pravic, kot jih je imel lastnik.
10. Davek na promet nepremičnin, stroške prodajne pogodbe, overitve in prenosa
lastninske pravice ter morebitne druge stroške plača kupec.
11. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Občina Ljutomer, po plačilu celotne kupnine.
12. Prodajalec lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
13. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb interesenti dobijo na Občini Ljutomer, pri Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
Občina Ljutomer
Ob-4490/08
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, objavlja na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)
javno zbiranje ponudb
za oddajo gostinskega prostora v najem
I. Najemodajalec: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet najema
Predmet najema je objekt Bistro Oaza,
Cesta na jezero 7a, Velenje, ki stoji na parc.
št. 267 in parc. št. 268, k.o. Velenje, v skupni
izmeri 203,67 m2, in sicer:
– kletna etaža v izmeri 28,99 m2,
– lokal v pritličju v izmeri 43,90 m2,
– prizidek (letna kuhinja s skladiščem) v
izmeri 47,32 m2,
– pokrita terasa v izmeri 83,46 m2.
III. Izhodiščna najemnina: izhodiščna najemnina znaša 1.100,00 €/mesečno (brez
DDV, ki bremeni najemnika).
IV. Pogoji najema:
1. Najemnik bo prevzemal obveznosti
za tekoče vzdrževanje predmeta najema in
vgrajene opreme ter zamenjavo opreme, ki
se poškoduje zaradi zunanjih vplivov (udarcev, nepravilne uporabe ali drugo). Tekoče
vzdrževanje in vlaganje v dejavnost, ki jo
bo najemnik opravljal je izključno stvar in
breme najemnika. Najemnik je dolžan poleg najemnine redno plačevati tudi stroške
obratovanja (električna energija, ogrevanje,
čiščenje, porabljena voda, odvoz odpadkov,
telefon in drugo). Najemnik s sklenitvijo najemne pogodbe postane zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Objekt se oddaja za dobo petih let.
Sprejemljiva dejavnost je mirna gostinska in
trgovska dejavnost, ki kot obveznost vključuje izvajanje gostinskih in trgovskih storitev,
zlasti v času športnih in drugih prireditev na
turistično-rekreacijskem območju. Najemnik
se s sklenjeno najemno pogodbo zaveže
sprejeti obratovalni čas gostinskega lokala,
ki ga določi najemodajalec in je predvidoma
določen vsak dan od 6. do 22. ure. Najemodajalec bo objekt redno vzdrževal tako, da
bo ohranjena uporabna vrednost poslovnega
prostora. Vse obveznosti najemnika pričnejo
teči z dnem podpisa najemne pogodbe, ne
glede na čas, ko bo najemnik pričel z opravljanjem dejavnosti.
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2. Najemnik lahko prevzema tudi investicijska vlaganja v objekt. Stroški investicijskih
vlaganj se lahko poračunajo z najemnino,
vendar največ do višine 50% mesečne najemnine. Najemnik mora pri vlaganjih v objekt
ravnati gospodarno, kar izkaže z zbiranjem
najmanj treh ponudb, izmed katerih izbere
najugodnejšega ponudnika (obvezna dokumentacija pri izkazovanju poračuna najemnine). Investicijska vlaganja odobri najemodajalec po predhodni predložitvi predračuna
za posamezno vlaganje. Dejanska vrednost
vložka najemnika se bo ugotavljala po predložitvi dokazil o dejanskem plačilu računov
najemnika. Pri izvedbi investicijskih vlaganj
ima najemodajalec pravico do nadzora.
3. Najemnik mora skleniti najemno pogodbo v roku 5 dni po prejemu pisnega obvestila
o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od najema odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist najemodajalca.
4. Izbrani najemnik je dolžan mesečno
plačevati najemnino v roku 8 dni po prejemu
računa najemodajalca. DDV bremeni najemnika. Plačilo mesečne najemnine je bistvena sestavina najemne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične ali
pravne osebe, pod pogojem, da so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije oziroma imajo sedež v državi
članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma
kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki,
ki so registrirani za opravljanje gostinske in
drugih dejavnosti glede na ponujen program
dejavnosti. Ponudniki morajo ponudbi priložiti
ustrezno dokazilo o registraciji za opravljanje
gostinske dejavnosti (fizične osebe – potrdilo
o vpisu v Poslovni register; pravne osebe
– izpis iz sodnega registra).
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini izhodiščne mesečne najemnine na podračun EZR MOV
01333-0100018411 pri Banki Slovenije.
Znesek varščine se v nobenem primeru
ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa
vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega
ponudnika.
d) Ponudba se bo štela za pravilno, če bo
ponudnik predložil:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku
(Priloga 1).
– Fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta.
– Pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni.
– Dokazilo, da je ponudnik registriran za
opravljanje gostinske in druge dejavnosti glede na ponujen program dejavnosti.
– Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o
sprejemu pogojev javnega razpisa (Priloga
št. 2).
– Podpisan in žigosan vzorec najemne
pogodbe (Priloga št. 3).
– Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb
(Priloga št. 4).
– Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (Priloga št. 5).
– Program dejavnosti v objektu.
– Potrdilo o plačilu varščine na podračun
EZR MOV, št. 01333-0100018411 v višini izho-

diščne mesečne najemnine z obveznim sklicem na št. 28 76333-7141009-20104008.
– Pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 6. 2008 do
10. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis za najem objekta
bistro oaza«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe najemodajalec ne bo upošteval.
VI. Merila za ocenjevanje ponudb
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
1. Ponujena mesečna najemnina (največ
80 točk).
2. Program dejavnosti v objektu (največ
20 točk).
Tabela za ocenjevanje ponudb je Priloga
št. 6.
VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, dne
2. 6. 2008, ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in
bo ocenjen kot najugodnejši ponudnik po
merilih.
4. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve najemne pogodbe ustavi.
VIII. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom predmeta najema v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Bojanu
Čampi, od ponedeljka do petka, med 8. in 14.
uro, na tel. 03/896-16-34.
Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe, vzorec najemne pogodbe in tabela
za ocenjevanje so objavljeni na spletni strani
Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si,
v pisni obliki pa pri Zdravki Vasiljević, v pravni
službi, pisarna št. 16.
Mestna občina Velenje
Št. 102/2008
Ob-4538/08
1. Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran objavlja na podlagi drugega odstavka 21. člena
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 5194/2 – njiva 311 m2, vl.
št. 2475, k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je
38.498,00 EUR;
b) parc. št. 115/4 – katastrska kultura –
sadovnjak 128 m2, vl. št. 413, k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje
je 20.078,08 EUR;
c) del parc. št. 3586/11 – katastrska kultura – dvorišče v izmeri 280 m2, vl. št. 1,
k.o. Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 36.178,80 EUR;
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d) parc. št. 2142/11 – katastrska kultura – pašnik v izmeri 344 m2, vl. št. 2270,
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 45.624,00 EUR.
V izhodiščno vrednost ni vključen 20%
DDV oziroma 2% davek na promet nepremičnin. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb navedeno v
2. točki pod črko a, b, c in d, je že v posesti
fizičnih oseb in služi kot funkcionalna celota k
lastniški hiši fizičnih oseb, stavbno zemljišče
navedeno v 2. točki pod črko a, pa je obremenjeno s služnostno pravico upravljanja in
vzdrževanja oziroma sanacijo kanalizacijskega omrežja, po trasi razvidno iz grafične priloge, v korist Javnega podjetja Okolje Piran
d.o.o.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali
tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem,
da so državljani Republike Slovenije ali druge
države članice Evropske unije. Državljanstvo
se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega
je razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se
izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
d) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma firmo ter naslov
stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– navedbo davčne in EMŠO številke (pri
fizičnih osebah) oziroma matične številke (pri
pravnih osebah);
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca.
K ponudbi je potrebno priložiti:
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe (izpis iz sodnega registra),
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– potrdilo o plačilu varščine.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 2. 6. 2008 do 12.
ure, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran,
d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, pod oznako
»Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne
odpiraj!«, ne glede na datum poštnega žiga.
Ponudba veže ponudnika 2 meseca po
oddaji ponudbe.

4. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za nepremičnine v lasti Občine Piran.
5. Odpiranje ponudb bo dne 2. 6. 2008 ob
14. uri. Odpiranje ponudb ni javno.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno
ali katerimkoli drugim ponudnikom je izključena. Župan Občine Piran lahko kadarkoli
ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne
pogodbe.
8. Če je med prejetimi ponudbami več
ponudb, lahko komisija pozove ponudnike k
oddaji nove ponudbe ali opravi s ponudniki
dodatna pogajanja z namenom dosega čim
višje kupnine.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora kot
kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje
v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri in
poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od
sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa zapade v korist Občine Piran. Kupec mora plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi
(8 dni). Plačilo kupnine je bistvena sestavina
pogodba. Kolikor kupec kupnine ne plača v
roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec
pa zadrži vplačano varščino.
10. Prodajna pogodba vsebuje odkupno
pravico in služnostno pravico v korist Občine
Piran za potrebe izgradnje objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture.
11. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Arze 1b, Piran, Miloška Raktelj,
tel. 05/617-50-33.
Občina Piran
Ob-4544/08
Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, ki jo zastopa župan
Anton Maver, objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice
za gradnjo vrtca v Mokronogu
za potrebe vzgoje in varstva otrok
1. Pravna podlaga: stvarnopravni zakonik
(Uradni list RS, št. 87/02), Zakon o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/00, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), sklep 15.
redne seje Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno z dne 22. 4. 2008.
2. Predmet ustanovitve stavbne pravice
je naslednja nepremičnina: zemljiška parcela
št. 16/50 v izmeri 2.655 m2 vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 689, pri k.o. Mokronog.
Oznaka predvidene prostorske enote: območje J, ki jo določajo Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski
Dolenjski list, št. 19/86, 2/90, 16/90 in Uradni
list RS, št. 35/93, 49/93, 50/97, 61/98, 18/00,
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59/04 in 82/04) in Prostorsko ureditveni pogoji za naselje Mokronog (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/90 in Uradni list RS, št. 13/04,
115/04 in popr. 108/06).
3. Namen javnega zbiranja ponudb: ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice
uporabe zemljišča za izgradnjo objekta – vrtca za potrebe vzgoje in varstva predšolskih
otrok za dobo 16 let. Občina Mokronog Trebelno (v nadaljevanju: razpisovalec) bo
podelila stavbno pravico tistemu ponudniku
(v nadaljevanju: prevzemniku), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem
in prevzemnikom stavbne pravice, v desetih
mesecih od pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja izvedel izgradnjo adaptacije in izgradnjo novega vrtca v neto velikosti
789 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz
razpisne dokumentacije.
4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico: ker se z gradnjo vrtca zasleduje javni
interes, se skladno z določbo drugega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 14/07) razpisovalec razpisuje ustanovitev stavbne pravice brezplačno, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
5. Informacije in razpisna dokumentacija:
ponudniki lahko dobijo informacije in razpisno
dokumentacijo na sedežu razpisovalca vsak
dan med 8. in 12. uro ali na naslov razpisovalca pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne
dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo razpisovalcu
po pošti, faksu 07/349-82-69 ali po e-pošti:
mojca.pekolj@mokronog-trebelno.si.
6. Oblika in pogoji za predložitev ponudbe: ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako,
da izpolnijo ponudbo, predložijo zahtevana
dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter
parafiran vzorec pogodbe, kot to določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je
potrebno upoštevati izdelane idejne zasnove,
projektno nalogo in ostale tehnične pogoje.
Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe do 30. 8. 2008.
7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe se lahko odda v glavni pisarni Občine Mokronog
- Trebelno do 27. 5. 2008 do 9.30, ne glede
na način dostave ponudbe. Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici na naslov:
Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2,
8230 Mokronog, z vidno oznako »Ne odpiraj
– Ponudba – stavbna pravica vrtec«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti napisan naslov ponudnika oziroma pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju.
8. Drugi pogoji: komisija razpisovalca za
izvedbo in nadzor nad postopkom lahko do
sklenitve predmetne pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov.
Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da
bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med
ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec
bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju
samem. Merila za izbor so navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko
dobijo ponudniki pri kontaktni osebi razpisovalca Mojca Pekolj, tel. 07/349-82-62.
Občina Mokronog - Trebelno
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4452/08
Socialni demokrati, Levstikova ulica 15, 1000 Ljubljana objavljamo
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap. št. Postavka

Znesek v EUR

I.

PRIHODKI

1.

Prihodki iz državnega proračuna

286.664,76

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

549.964,39

3.

Članarina

197.281,70

4.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

137.908,93

5.

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

6.

Drugi prihodki

19.796,49
165.304,74

CELOTNI PRIHODKI

1.356.921,01

II.

ODHODKI

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

1.170.029,86

CELOTNI ODHODKI

1.285.647,90

115.618,04

III.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

IV.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

71.273,11

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

Znesek v EUR

I.

SREDSTVA

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

82.759,20

3.

Kratkoročne finančne naložbe

85.884,28

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva
SKUPAJ SREDSTVA

430.641,23

4.930,58
26.546,57
630.761,86

II.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.

Ustanovitveni vložek

254.766,61

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

132.808,24

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

71.974,67

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

171.212,34

SKUPAJ VIRI SREDSTEV

630.761,86
Socialni demokrati
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Evidence sindikatov
Št. 101-25/2008-3
Ob-3571/08
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 2. 4. 2008 sprejme v
hrambo statut z nazivom »Pravila za delovanje sindikata v zavodu« in ga vpiše v
evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 321 za sindikat z imenom:
SINCE07 Sindikat centrov za socialno
delo, Center za socialno delo Ljubljana
Center, kratico: / in sedežem: Resljeva
18, Ljubljana.
Št. 101-14/2008-3

Ob-3792/08

Pravila sindikata Javnega podjetja za distribucijo električne energije d.d. Maribor,
za Podružnico Elektrogradnje in montaža
Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 11. 12.
2000, pod zaporedno številko 38 ter vpisano spremembo pod zap. št. 11, dne 12. 4.
2001, so bila spremenjena in sprejeta na
zboru sindikata dne 12. 4. 2006 in odslej

nosijo naziv: Pravila sindikata družbe Elek
tro Maribor d.d., ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat podjetja Elektro Maribor, Podružnica Elektro Gradnje in remont Maribor
in spremenjenim sedežem sindikata v Mariboru, Veselova ulica 6.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 12, z dne 9. 4. 2008.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-13/2008-3
Ob-3793/08
Pravila sindikata Javnega podjetja za
distribucijo električne energije d.d. Maribor, za Podružnico Elektroremont Radvanje Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe, številka
141-39/00-112, z dne 19. 12. 2000 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 39, z dne 15. 12. 2000, se

z dnem 10. 4. 2008 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-11/2008-6
Ob-3820/08
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata podjetja Emona Merkur d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta
130, ki se hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste - Polje, Proletarska
cesta 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 56, se z
dnem 12. 3. 2008 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-1/2008-5
Ob-4279/08
Spremenil se je naziv Sindikata tekstilne
in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije, sindikata družbe TUS-Prevent, s sedežem na Kidričevi 6, 2380 Slovenj Gradec in
se po novem glasi: Stupis, Sindikat družb
skupine Prevent (skrajšano ime – Sindikat
družb skupine Prevent).
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Objave gospodarskih družb
Št. 24/08
Ob-4491/08
Direktor družbe TIBAR d.o.o., Ulica heroja Bračiča 6, Maribor (v nadaljevanju:
TIBAR) na podlagi 629. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 16. 5. 2008 je bil registrskemu
organu predložen delitveni načrt družbe
TIBAR.
2. Na sedežu družbe TIBAR, Ulica Heroja Bračiča 6, Maribor je od objave tega
obvestila pa do dneva, ko bo edina družbenica družbe odločala o soglasju k delitvi
vsak delovnik v času od 8. do 12. ure na
vpogled:
– delitveni načrt družbe TIBAR,
– letno poročilo družbe TIBAR za zadnja
tri poslovna leta.
3. Družba bo edini družbenici, upniku
ali delavcu na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor TIBAR razložil delitveni načrt,
prav tako pa bo edino družbenico obvestil
o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od dneva
sestave delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju k delitvi. Za pomembno
se šteje predvsem tista sprememba, zaradi
katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
TIBAR d.o.o.
direktor Rudolf Golob
Št. 86/08
Ob-4534/08
Skupščina družbe Lipa Ajdovščina Tovarna pohištva d.d. je dne 29. 4. 2008 v skladu
s prvim odstavkom 402. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sprejela sklep
o začetku redne likvidacije družbe.
Za likvidacijskega upravitelja je bil imenovan Maksimiljan Gale, Kropova ulica 10,
1000 Ljubljana.
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom opr. št. Srg 2008/19132 z dne 7. 5.
2008 vpisalo začetek redne likvidacije nad
družbo Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva
d.d. – v likvidaciji.
Upniki družbe Lipa Ajdovščina, Tovarna
pohištva d.d. – v likvidaciji se pozivajo, da
v roku 30 dni od dneva objave 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: Lipa Ajdovščina, Tovarna
pohištva d.d. – v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina.
Likvidacijski upravitelj vse dolžnike družbe Lipa Ajdovščina, Tovarna pohištva d.d. –
v likvidaciji, poziva, da nemudoma poravnajo svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Lipa Ajdovščina,
Tovarna pohištva d.d. – v likvidaciji

Javne prodaje delnic
Ob-4532/08
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, na podlagi 51. člena

Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe (ZZLPPO) ponuja vsem delničarjem
družbe Jelovica, d.d. v odkup 12.627 kosovnih delnic te družbe (oznaka JELG).
ZZLPPO v 51. členu določa, da se delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem zavrnjena, ponudijo
delničarjem podjetja, v razmerju njihovih
lastniških deležev oziroma v drugačnih razmerjih na podlagi medsebojnega sporazuma, v odkup za denarna vplačila.
Prodajna cena delnice, ki je na dan 1. 1.
1993 znašala 845,00 SIT oziroma 3,53 EUR,
se revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine
družbi D.S.U., kar na dan 30. 4. 2008 znaša
3.216,00 SIT oziroma 13,42 EUR. Navedena
prodajna cena je določena na enak način,
kot je podjetje določilo vrednost osnovnega
kapitala za izvedbo lastninskega preoblikovanja – upoštevano je stanje in vrednost na
dan 1. 1. 1993 in 50% popust na delež delnic
izvedenega notranjega odkupa.
Kupnina se plača v enkratnem znesku, v
roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Pisno ponudbo za odkup delnic z oznako
JELG naj obstoječi delničarji družbe Jelovica, d.d. pošljejo na naslov: D.S.U., d.o.o.,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, najkasneje
do 5. 6. 2008.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na naslovu družbe D.S.U., d.o.o.,
pri Polonci Sekirnik, tel. 01/58-94-881 ali
01/58-94-865, med 9. in 14. uro.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje d.o.o., Ljubljana
Ob-4541/08
D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, na podlagi 51. člena
Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne
družbe (ZZLPPO) ponuja vsem delničarjem
družbe Kristal Maribor, d.d. v odkup 6.162
delnic te družbe (oznaka KRMG).
ZZLPPO v 51. členu določa, da se delnice, katerih izročitev je bila denacionalizacijskim upravičencem zavrnjena, ponudijo
delničarjem podjetja, v razmerju njihovih
lastniških deležev oziroma v drugačnih razmerjih na podlagi medsebojnega sporazuma, v odkup za denarna vplačila.
Prodajna cena delnice, ki je na dan 1. 1.
1993 znašala 850,45 SIT oziroma 3,55 EUR,
se revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva vplačila kupnine družbi D.S.U., kar na dan 30. 4. 2008
znaša 3.235,00 SIT oziroma 13,50 EUR.
Navedena prodajna cena je določena na
enak način, kot je podjetje določilo vrednost
osnovnega kapitala za izvedbo lastninskega
preoblikovanja – upoštevano je stanje in
vrednost na dan 1. 1. 1993 in 50% popust
na delež delnic izvedenega notranjega odkupa.
Kupnina se plača v enkratnem znesku, v
roku 15 dni od sklenitve pogodbe.
Pisno ponudbo za odkup delnic z oznako
KRMG naj obstoječi delničarji družbe Kristal Maribor, d.d. pošljejo na naslov: D.S.U.,

d.o.o., Dunajska 160, 1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 6. 2008.
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na naslovu družbe D.S.U., d.o.o.,
pri Polonci Sekirnik, tel. 01/58-94-881 ali
01/58-94-865, med 9. in 14. uro.
D.S.U., družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o., Ljubljana

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4453/08
Poslovodstvo družbe V.M.T. Trade d.o.o.,
Cvetlična ulica 8, Skoke, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, na podlagi drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, objavlja sklep:
1. Miran Vajngerl – edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo V.M.T. Trade
d.o.o., Cvetlična ulica 8, Skoke, 2204 Miklavž na Dravskem polju, matična številka:
5757550000, je dne 25. 4. 2008 sprejel in
vpisal v Knjigo sklepov prej navedene družbe, sledeči sklep:
Osnovni kapital družbe V.M.T. Trade
d.o.o., ki znaša 135.562,00 EUR, se zmanjša po rednem postopku za 100.000,00 EUR,
na 35.562,00 EUR.
Po izvedenem rednem zmanjšanju,
osnovni kapital družbe V.M.T. Trade d.o.o.,
znaša 35.562,00 EUR, edini družbenik pa
ima v osnovnem kapitalu navedene družbe
sledeči osnovni vložek, oziroma poslovni
delež:
– Miran Vajngerl – osnovni vložek oziroma poslovni delež v višini 35.562,00 EUR,
oziroma 100% glede na osnovni kapital
družbe.
2. Upnike se poziva, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
V.M.T. Trade d.o.o.
direktor
Miran Vajngerl
Ob-4454/08
Uprava družbe TRIO, tržiška industrija
obutve in konfekcije Tržič, d.d., Tržič, Mlaka
10, obvešča upnike družbe, da je Okrožno
sodišče v Kranju s sklepom opr. št. Srg
15143/2008 z dne 31. 3. 2008, vpisalo sklep
skupščine z dne 20. 12. 2007, da se osnovni kapital družbe zmanjša po postopku rednega zmanjšanja za 402.800,00 EUR na
437.627,00 EUR.
Uprava družbe poziva upnike družbe, da
v šestih mesecih po tej objavi vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register prijavijo morebitne terjatve, ki so nastale
pred to objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe, zaradi poplačila
njihovih terjatev.
Upnikom, ki se bodo pravočasno javili
na poziv in ne bi bili poplačani v šestih mesecih po tej objavi vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register,
bo družba zagotovila ustrezno zavarovanje
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njihovih terjatev, preden bodo opravljena
plačila delničarjem.
TRIO, d.d., Tržič
izvršni direktor Vincenc Perne
Ob-4533/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 in na podlagi sklepa
družbenice družbe Lantana d.o.o., Zasavska cesta 3, Litija, vpisane v sodni register
pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z matično
št. 2036061000, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Osnovni kapital družbe v višini 25.038,00
€ se zmanjša za znesek 17.538,00 € tako,
da po zmanjšanju znaša 7.500,00 €. Razlog za zmanjšanje je napačna informacija ustanoviteljice ob ustanovitvi družbe, da
je minimalni znesek za ustanovitev družbe
25.000,00 €. Direktorica družbe Lantana
d.o.o. poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Lantana d.o.o.
direktorica Mantel Hauptman Tadeja

Sklici skupščin
Št. 3-21142

Ob-4644/08
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 41 z dne 25. 4.
2008 je bil objavljen sklic za 18. skupščino
družbe Varstroj d.d., ki bo dne 26. 5. 2008.
Pri objavi sklica je bila storjena očitna napaka
pri navedbi dneva skupščine, saj je pri sklicu
pomotoma navedeno, da bo skupščina opravljena v petek, 26. 5. 2008, medtem ko je
pravilen dan sklica ponedeljek, 26. 5. 2008.
Varstroj d.d., Lendava
Št. 15/08
Ob-4455/08
Na podlagi določil statuta delniške družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.d., Borovška cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 18. 6. 2008 ob 10. uri, na sedežu družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta
103a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
njenih organov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalko glasov pa Jana Lavtižar. Ugotovi se, da
skupščini prisostvuje vabljena notarka.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto
2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: dobiček leta 2007 se
razporedi po predlogu uprave in nadzornega
sveta. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem leto 2007.

4. Ugotovitev prenehanja mandata dosedanjih članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja,
da je z dnem 6. 4. 2008 potekel mandat
vsem dosedanjim članom nadzornega sveta
predstavnikom delničarjev, zato skupščina
za mandatno dobo štirih let imenuje nove
člane nadzornega sveta.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo
nadzornega sveta in letno poročilo, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Kranjski Gori, Borovška cesta 103a, dan po
objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik
od 10. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih imenskih delnic ali njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo sklicatelju svojo udeležbo na skupščini tako,
da njihova prijava prispe na sedež družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Pooblastilo
mora biti pisno in mora vsebovati splošne
podatke pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja. Prijavljeni udeleženci
so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom
skupščine, vpisati v listo udeležencev. Prostor kjer bo potekala seja skupščine bo odprt eno uro pred pričetkom seje.
RTC Žičnice, Kranjska Gora d.d.
direktor
Ob-4456/08
Na podlagi 20. člena statuta DP JUB d.d.
in 295. člena ZGD-1 sklicuje uprava družbe
DP JUB d.d.
11. sejo skupščine,
ki bo dne 19. 6. 2008 ob 8. uri, v prostorih Informacijsko izobraževalnega centra
družbe JUB-H d.d., Dol pri Ljubljani 28, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: za preštevalko glasov se
izvoli Mojco Jančar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sklepa ni.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa: ugotovi se bilančni dobiček za leto 2007 v višini 1.459.431,19 €,
ki se oblikuje iz dobička leta 2007 v višini
691.950,55 € in zmanjšanja drugih rezerv iz
dobička v višini 767.480,64 €.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlogi sklepov:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2007 v višini 1.459.431,19 € se uporabi za:
– celotni dobiček leta 2007 v višini
691.950,55 € se odvede v druge rezerve
iz dobička;
– dividende se izplačajo iz naslova rezerv
iz dobička leta 1999 v višini 374.168,91 € in
dela rezerv iz dobička leta 2000 v višini
393.311,73 €, skupaj 767.480,64 €.
2.3.2. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 7.
2008.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
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Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe za leto 2008 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo
mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled in dostopni
delničarjem na sedežu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure, od objave dnevnega
reda do 19. 6. 2008.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 16. 6. 2008 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki,
ki imajo pisno pooblastilo. Seje skupščine
se lahko udeležijo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki imajo pisno pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe tako, da le-ta prispe na
sedež družbe najkasneje do vključno 16. 6.
2008. Delničarji morajo biti vpisani v delniško knjigo po stanju zadnjega dne možne
prijave na skupščino.
Če na prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
uro kasneje v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Štefan Hoyer
direktor DP JUB d.d.
Št. 143
Ob-4457/08
Na podlagi točke 9.2. Statuta delniške
družbe Radgonske gorice Gornja Radgona,
Jurkovičeva 5, Gornja Radgona in skladno z
določbami Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe sklicuje
11. skupščino delniške družbe
Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.,
ki bo v torek, dne 17. 6. 2008 ob 12.30,
v prostorih družbe, Jurkovičeva 5, Gornja
Radgona.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Boštjana Marovta, za preštevalca glasov pa
Cvetko Črepnjakovo in Marjana Edšida.
Seji prisostvuje vabljena notarka Gajšek
Romana za sestavo notarskega zapisnika.
3. Seznanitev s poročilom NS v zvezi s
pregledom letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s pismenim poročilom nadzornega sveta družbe in revizijskim poročilom, ki
se nanašata na preveritev letnega poročila
družbe za poslovno leto 2007.
4. a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2007.
b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo o
uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
A) Ugotovi se bilančni dobiček v višini
1.694.532 EUR in se sestoji iz
– prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 1,448.722 EUR,
– čistega bilančnega dobička iz poslovnega leta 2007 v višini 491.621 EUR, zmanjša-
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nega za že opravljeno razporeditev v rezerve
po sklepu uprave v višini 245.810 EUR, tako
še nerazporejenega čistega dobička poslovnega leta 2007 v višini 245.811 EUR.
Ugotovljeni bilančni dobiček se ne razdeli in ostane v celoti nerazporejen.
B) Podeli se razrešnica upravi – direktorju družbe in celotnemu nadzornemu svetu
za poslovanje iz leta 2007.
5. Razširitev in uskladitev dejavnosti
družbe z novo SKD in sprejem spremembe
točke 3.1. statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: razširi in uskladi se dejavnost družbe
z novo SKD v predlaganem besedilu in se
temu ustrezno spremeni točka 3.1. statuta
družbe Radgonske gorice d.d.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: na
predlog nadzornega sveta se za revizorja
za poslovno leto 2008 imenuje revizorsko
družbo Audit & CO, družba za revizijo in
svetovanje d.o.o. Murska Sobota.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo
imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo pri Klirinško-depotni družbi tri dni
pred zasedanjem skupščine, tj. na dan
14. 6. 2008.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko po pošti dostavijo družbi tako, da
jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj četrt ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z osebno
izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo gradivo in glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo uprave za poslovno leto 2007, poročilo nadzornega sveta in revizijsko poročilo ter besedilo točke 3.1. statuta delniške
družbe Radgonske gorice, bo na vpogled
v tajništvu na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, vsak delavnik med 8.
in 14. uro.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine s priporočeno pošto pošljejo upravi utemeljene nasprotne predloge in
dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt
četrt ure pred začetkom zasedanja skupščine.
Radgonske gorice
Gornja Radgona d.d.
uprava
Borut Cvetkovič, inž. kmet.
Ob-4458/08
Na podlagi 41. člena statuta družbe Mlinostroj d.d. Domžale, uprava družbe sklicuje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
11. redno skupščino,
ki bo v četrtek, dne 19. 6. 2008 ob 13. uri,
v poslovnih prostorih družbe Mlinostroj d.d.
Domžale, Študljanska c. 5.
Predlagani dnevni red:
1. Odprtje in ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev delovnih teles.
1.1 Predlog sklepa: na predlog uprave se
izvolijo delovni organi skupščine.
2. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta predstavnika delničarjev se imenujeta dosedanja člana, Jože Zupanc in Franc
Kocjančič.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto
2007, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe Mlinostroj
d.d.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
4.1 Predlog sklepa: bilančni dobiček v
višini 55.415 EUR ostane nerazporejen.
4.2 Predlog sklepa: skupščina delničarjev Mlinostroj d.d. podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovanje v letu
2007.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 imenuje družba Ripro d.o.o. iz Velenja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o delnicah oziroma s pisnim pooblastilom delničarja in njegovim potrdilom o delnicah. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki, tako da prijava
prispe na sedež družbe najkasneje do 16. 6.
2008, sicer nima pravice do udeležbe na
skupščini.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine uro pred
začetkom zasedanja. Udeleženci skupščine
se morajo podpisati na seznam udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.
Gradivo o katerem sklepa skupščina
(predlog sprememb statuta, letno poročilo,
poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za sprejemanje
sklepov) je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe od 14. maja 2008 do
15. junija 2008, vsak delovni dan od 14.
do 15. ure.
Mlinostroj d.d. Domžale
uprava
Miroslav Jerin
Ob-4484/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 9.3 točke Statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,
Trg svobode 2, 4226 Žiri, uprava družbe
sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev družbe M SORA, trgovina in
proizvodnja, d.d.,
ki bo v petek, dne 20. 6. 2008, ob 17. uri,
v prostorih Gasilskega doma na Dobračevi,
Loška cesta 64, Žiri.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
izvoli predsedujočo skupščini Moniko Žust
in preštevalki glasov Barbaro Dolenc in Marijo Kunc.
Na skupščini bo navzoč notar Andrej
Rozman.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
se seznani z revidiranim letnim poročilom
za poslovno leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila 2007.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
1. Bilančni dobiček za leto 2007 znaša 1.107.746,37 EUR.
Iz bilančnega dobička se izplačajo dividende v višini 60,00 EUR bruto na
delnico v skupni vrednosti 33.660,00 EUR.
Do dividende so upravičeni lastniki delnic
M SORA d.d., vpisani v delniško knjigo na
dan 17. 6. 2008. Dividende se izplačajo do
30. 6. 2008.
Ostanek bilančnega dobička za leto
2007 v višini 1.074.086,37 EUR ostane nerazporejen.
2. Skupščina delničarjev potrjuje in
odobrava delo uprave in nadzornega sveta
v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje
razrešnico.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008 imenuje družbo
Audit&Co, družba za revizijo in svetovanje,
d.o.o., Murska Sobota.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
pooblašča upravo za nakup lastnih delnic
po najnižji ceni 1.001,50 EUR za delnico in
najvišji ceni 2.500,00 EUR za delnico.
6. Sprejem sklepa o spremembi Statuta družbe M SORA d.d. zaradi uskladitve
dejavnosti z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in
17/08).
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina delničarjev
sprejme naslednja sklepa:
1. Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08), ki določa nove
šifre in nazive dejavnosti.
2. V skladu s sklepom pod točko 1. o
uskladitvi dejavnosti družbe se uskladi prvi
odstavek točke 3.1. Statuta družbe M SORA
d.d., ki se sedaj glasi tako, kot je razvidno
iz gradiva, ki je delničarjem na vpogled na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino delničarjev,
vključno z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter spremembo prvega odstavka
točke 3.1. Statuta zaradi uskladitve z novo
Standardno klasifikacijo dejavnosti, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 11.
do 13. ure.
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Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti
v pisni obliki, ustrezno obrazložen in vložen
v roku 7 dni po objavi tega sklica na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti dana v hrambo v tajništvu družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica prinaša v skupščini en
glas.
Skupščina odloča z večino oddanih glasov,
če zakon ali statut ne določata drugače.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.
Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine
in prevzeti glasovnice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, razen točke 1,
o kateri se glasuje z dvigom rok.
M SORA d.d.
direktor
Aleš Dolenc, univ. dipl. ekon.
Ob-4485/08
Na podlagi 295. člena ZGD-1 ter v skladu z 38. členom Statuta družbe Geostroj,
podjetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje d.d. Ljubljana, Dimičeva 16, sklicuje
uprava
10. skupščino družbe
Geostroj, podjetje za strojno
proizvodnjo in vzdrževanje d.d.
Ljubljana, Dimičeva 16,
ki bo dne 17. 6. 2008 ob 9. uri, v Ljubljani, v prostorih družbe Geostroj d.d., Dimičeva 16, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsedujočega skupščine se izvoli
odvetnik: Tomaž Čad.
Izvolita se preštevalki glasov: Saša Blagus, Ivica Vidic.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka: Majda Lokošek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom in poročilom NS, s katerim je le-ta potrdil
letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2007 ter sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi in NS za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa 2.a:
Skupščina se seznani s potrditvijo letnega poročila za leto 2007 in poročilom NS.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu
2007 in jima za leto 2007 tudi podeljuje
razrešnico.
Predlog sklepa 2.b: bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2007 znaša 42.662,70 EUR in
je sestavljen iz čistega dobička preteklih let
v višini 20.556,89 EUR ter čistega dobička
poslovnega leta v višini 22.105,81 EUR. Del
bilančnega dobička v višini 9.142,80 EUR se
razdeli za dividende, del v višini 33.519,90
pa ostane nerazporejen.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12.
ure v času od dneva objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra. Sejna dvorana bo
odprta eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v
istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Geostroj d.d. Ljubljana
uprava družbe
Igor Blejec, univ. dipl. oec.
Ob-4492/08
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
16. skupščino
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in
inženiring
Seja skupščine bo v veliki sejni sobi IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, dne 18. 6. 2008,
ob 16.15.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Letno poročilo za leto 2007, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi ter članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2007 je v višini 605.288 EUR.
2. Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 103.124 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
3. Bilančni dobiček poslovnega leta 2007
v višini 502.164 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom. Izplačilo se
izvede v roku dveh mesecev po seji skupščine družbe.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 2. člen statuta družbe, ki določa dejavnost družbe.
Skupščina za uskladitev besedila statuta z
odločitvami, sprejetimi na skupščini, pooblašča nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2008 imenu-
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je revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 16.
6. 2008. Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci lahko prevzamejo
glasovnice za glasovanje na dan skupščine
med 15. in 16. uro na kraju skupščine. Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami
predlogov sklepov in sprememb statuta, z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta, je na vpogled v glavnem tajništvu na
sedežu družbe vsak delovni dan med 9. in
13. uro od sklica skupščine dalje.
IBE, d.d., svetovanje,
projektiranje in inženiring
mag. Uroš Mikoš
uprava
Ob-4493/08
Uprava družbe v skladu z 295. členom
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje
7. skupščino
IBE HOLDING, d.d., partnerska družba
Seja skupščine bo na sedežu družbe IBE
Holding, d.d., partnerska družba, Hajdrihova
4, Ljubljana, dne 18. 6. 2008 ob 16.45.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje verifikacijske komisije in notarja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi Jožica Primc
in Marjeta Prek in za notarja Andreja Škrka,
univ. dipl. prav.
2. Letno poročilo za leto 2007, uporaba
bilančnega dobička in podelitev razrešnice
upravi ter članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa 2/1:
1. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2007 je v višini 445.798 EUR.
2. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2007 v višini 416.000 EUR se razporedi v izplačilo deleža v dobičku lastnikom.
Izplačilo se izvede v roku treh mesecev od
skupščine družbe.
3. Bilančni dobiček družbe za poslovno
leto 2007 v višini 29.798 EUR se razporedi
v druge rezerve iz dobička.
Predlog sklepa 2/2: skupščina podeljuje razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se prvi odstavek 4. člena statuta družbe, ki določa
dejavnost družbe. Skupščina za uskladitev
besedila statuta z odločitvami, sprejetimi na
skupščini, pooblašča nadzorni svet družbe.
4. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je Milanu Malešiču na
podlagi odstopne izjave z dne 25. 2. 2008
prenehal mandat člana nadzornega sveta.
2. Za člana nadzornega sveta se imenuje mag. Marko Testen. Mandat člana nadzornega sveta traja od dneva imenovanja
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do poteka mandata ostalim članom nadzornega sveta v letu 2010.
5. Imenovanje družbe za revizijo letnega
poročila za poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: skupščina za revizijo letnega poročila za poslovno leto 2008 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za
revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska
101, Ljubljana.
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi.
Prijave bo zbirala Marjeta Prek med 9. in
13. uro na sedežu družbe do vključno 16.
6. 2008. Prijava pooblaščenca bo veljavna
s predložitvijo pisnega pooblastila. Pooblastilo fizične osebe mora vsebovati priimek
in ime, naslov in EMŠO pooblastitelja in
pooblaščenca, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, pooblastilo pravne
osebe pa priimek in ime, naslov in EMŠO
pooblaščenca, firmo, sedež in število glasov
ter podpis in žig pooblastitelja.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
lahko prevzamejo glasovnice za glasovanje
na dan skupščine med 15.30 in 16.30 na
kraju skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine z utemeljitvami predlogov sklepov in sprememb
statuta, z letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled v glavnem
tajništvu na sedežu družbe vsak delovni
dan med 9. in 13. uro od sklica skupščine
dalje.
IBE Holding, d.d., partnerska družba
mag. Uroš Mikoš
uprava
Št. 01493
Ob-4494/08
Na podlagi točke 7.3. Statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta
40, Radlje ob Dravi, sklicuje uprava delniške
družbe
14. redno skupščino
Gradbenega podjetja Radlje d.d.,
ki bo v sredo, dne 18. 6. 2008, ob 16. uri,
v sejni sobi gospodarske družbe.
Vabimo delničarje, njihove zastopnike in
pooblaščence, da se skupščine udeležijo.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Obravnava in sprejem dnevnega
reda.
4. Obravnava in potrditev uporabe bilančnega dobička s podelitvijo razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev Statuta GP Radlje d.d.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2008.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta za 14. redno skupščino GP Radlje
d.d.:
K točki 1 – Skupščina ugotavlja, da je
na skupščini navzočih _________% glasovalnih delnic družbe, zato je sklepčnost
podana.
K točki 2 – Izvoli se predsednik skupščine, Mirko Petrič, za preštevalki glasov
pa Tadeja Kovačič in Aleksandra Hribernik.
Skupščini prisostvuje notarka Sonja Kralj,
Francetova 7, Slovenj Gradec.
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K točki 3 – Sprejme se predlagani dnevni red.
K točki 4 – Bilančni dobiček za leto 2007
v vrednosti 266.284,76 EUR se uporabi:
a) za dividende
(1 EUR/delnico):
b) za rezerve
iz dobička:
c) ostane
nerazporejen čisti
dobiček:
d) za druge namene:

51.806,00 EUR,
–
214.478,76 EUR
–

K točki 4.1. – Podeli se razrešnica upravi
in nadzornemu svetu GP Radlje d.d. za poslovno leto 2007.
K točki 5 – Z dnem 30. 7. 2008 skupščina
delničarjev razreši člana nadzornega sveta
Renčelj Franca.
K točki 6 – Na predlog nadzornega sveta imenuje skupščina Gradbenega podjetja
Radlje d.d., za mandatno obdobje treh let,
od dne 30. 7. 2008 dalje, Markon Marjano
kot članico nadzornega sveta, ki zastopa
interese delničarjev.
K točki 7 – Zaradi uskladitve dejavnosti
družbe z novo Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 17/08), ki določa
nove šifre in nazive dejavnosti družbe, se
sprejme sprememba statuta, tako da se odslej glasi:
K tretjič: Dejavnost družbe
3.1. Dejavnost družbe je:
B08.110
B08.120
C16.230
C16.240
C23.610
C23.630
C23.640
C25.110
C25.120
C31.010
C31.090
E38.320
F43.110
F43.120
F43.130
F41.200
F42.220
F43.910
F42.110
F42.120
F42.990
F42.910
F43.990
F43.210

Pridobivanje kamna
Pridobivanje gramoza, peska,
gline
Stavbno mizarstvo in
tesarstvo
Proizvodnja lesene embalaže
Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo
Proizvodnja sveže betonske
mešanice
Proizvodnja malte
Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov
Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva
Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore
Proizvodnja drugega pohištva
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov
Rušenje objektov
Zemeljska pripravljalna dela
Testno vrtanje in sondiranje
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
Postavljanje ostrešij in
krovska dela
Gradnja cest
Gradnja železnic in
podzemnih železnic
Gradnja drugih objektov nizke
gradnje
Gradnja vodnih objektov
Druga specializirana
gradbena dela
Inštaliranje električnih
napeljav in naprav

F43.220
F43.290
F43.310
F43.320
F43.330
F43.341
F43.342
F43.390
G45.200
G45.310
G45.320
G46.130
G46.730
G46.740

G47.520

H49.391
H49.410
L68.310
L68.100
L68.200
L68.320
N77.320
M69.103
M69.200
M73.200
M70.220
M71.111
M71.129
M71.200
M73.110
M73.120
N80.100
N80.300
N81.210
N81.220
N82.190

N82.110

Inštaliranje vodovodnih,
plinskih in ogrevalnih napeljav
in naprav
Drugo inštaliranje pri gradnjah
Fasaderska in štukaterska
dela
Vgrajevanje stavbnega
pohištva
Oblaganje tal in sten
Steklarska dela
Pleskarska dela
Druga zaključna gradbena
dela
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in opremo za
motorna vozila
Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, instalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi
izdelki, barvami in
steklom
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
Cestni tovorni promet
Posredništvo v prometu z nepremičninami
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Upravljanje nepremičnin za
plačilo ali po pogodbi
Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem in zakup
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje.
Raziskovanje trga in javnega
mnenja
Drugo podjetniško in poslovno
sodelovanje
Arhitekturno projektiranje
Druge inženirske dejavnosti in
tehnično svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega
prostora
Varovanje
Poizvedovalne dejavnosti
Splošno čiščenje stavb
Drugo čiščenje stavb,
industrijskih naprav in opreme
Fotokopiranje, priprava
dokumentov in druge
posamične pisarniške
dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških
storitev
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E38.110

Zbiranje in odvoz nenevarnih
odpadkov
E38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki.
K točki 7.1. – Sprejme se dopolnitev statuta Gradbenega podjetja Radlje d.d. v naslednjem besedilu:
K tretjič: Dejavnost družbe
Za besedilom E38.210 ravnanje z nenevarnimi odpadki, se doda besedilo:
»M72.200 Raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in
tehnologije«
K točki 8 – Za revizorja za leto 2008
skupščina Gradbenega podjetja Radlje d.d.
imenuje revizorja ABC revizija d.o.o., družba za revizijo in sorodne storitve, Dunajska
cesta 101, 1000 Ljubljana.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta in spremembe ter dopolnitve statuta oziroma vso gradivo za skupščino s predlogi
sklepov za vse točke dnevnega reda so
delničarjem na vpogled in dostopne na sedežu družbe, v tajništvu uprave Gradbenega
podjetja Radlje d.d., Mariborska cesta 40,
vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in oddani v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvo uprave
Gradbenega podjetja Radlje d.d.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, predsednik in namestnik sveta delavcev.
Zaželeno je, da delničarji oziroma njihovi pooblaščenci najkasneje 5 dni pred
zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini oziroma dostavijo pooblastila v kadrovsko splošni sektor, zaradi
priprave glasovnic in priprave prostora za
skupščino.
Glasovanje
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino, kjer se
vpišejo tudi v poseben seznam udeležencev. Pooblastila morajo biti pisna.
Prostor, kjer bo zasedanje skupščine, bo
odprt eno uro pred predvidenim začetkom
skupščine, da se bo ugotovila navzočnost
in razdelile glasovnice.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne v istem prostoru, ob 17. uri, ne glede na število delnic
prisotnih delničarjev.
Gradbeno podjetje Radlje d.d.
uprava: Marjan Potnik, inž. grad.
Ob-4495/08
Na podlagi 34. člena Statuta delniške
družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem
11. sejo skupščine,
ki bo v četrtek, dne 19. 6. 2008, ob
12. uri, v sejni sobi poslovne stavbe družbe, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Vero Žlabravec, za preštevalca glasov Vero Bric in za notarja Mira
Bregarja.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim
letnim poročilom za leto 2007 in z revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine
družb Predilnica Litija holding d.d. za leto
2007, poročilom upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb Predilnice Litija holding d.d. za
leto 2007, odločanje o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007 ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Predlog sklepa upravnega odbora:
Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2007 in z revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine
družb Predilnica Litija holding d.d. za leto
2007 in pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi revidiranega letnega poročila in
revidiranega uskupinjenega letnega poročila
skupine družb Predilnice Litija holding d.d.
za leto 2007.
Bilančni dobiček za leto 2007 znaša
1.534.350,10 € in se razporedi za izplačilo dividend po 6,25 € bruto na delnico v
znesku 461.075,00 €, ostanek bilančnega
dobička pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Družba bo izplačala dividende
delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi
družbe na dan skupščine. Izplačilo dividend
bo opravljeno do dne 19. 8. 2008.
Skupščina podeli razrešnico upravnemu
odboru družbe za leto 2007.
3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Sprejme se sklep o spremembah in dopolnitvah statuta družbe, kot sledi:
3.1. Spremeni se 20. člen statuta tako,
da se na novo glasi:
Upravni odbor šteje 5 članov.
3.2. Skupščina pooblašča predsednika
upravnega odbora za podpis prečiščenega
besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami statuta.
4. Odstop člana upravnega odbora in
imenovanje novih članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
4.1. Sprejme se odstopna izjava člana
upravnega odbora Franca Lesjaka z dne
6. 5. 2008 s funkcije člana upravnega odbora družbe.
4.2. Skupščina imenuje nove člane
upravnega odbora:
1. Vido Vukovič, po poklicu univerzitetno
diplomirano ekonomistko, iz Litije, Prečna
ulica 8;
2. Mario Zorec, po poklicu univerzitetno
inženirko tekstilne tehnologije, iz Ljubljane,
Vodnikova cesta 6;
3. Andreja Štritofa, po poklicu univerzitetnega inženirja tekstilne tehnologije, iz
Šmartna pri Litiji, Črni potok 39.
Mandat novih članov je 2 leti od dneva
imenovanja na skupščini dalje.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog upravnega
odbora se za revidiranje letnega poročila za
leto 2008 imenuje revizijska hiša Revidis,
revizijska družba d.o.o., Domžale.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
morajo 3 dni pred skupščino svojo udeležbo
prijaviti v tajništvu na sedežu družbe. Hkrati
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z najavo udeležbe na skupščini morajo pooblaščenci predložiti pisna pooblastila.
Gradivo
Gradivo za skupščino, in sicer revidirano letno poročilo za leto 2007 in revidirano
uskupinjeno letno poročilo skupine družb
Predilnica Litija holding d.d. za leto 2007
in pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi revidiranega letnega poročila in revidiranega uskupinjenega letnega poročila je
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
soba št. 7, vsak dan od 13. do 15. ure.
Predilnica Litija holding d.d.
izvršna direktorica
Manja Tesla
Ob-4497/08
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. uprava družbe
sklicuje
6. redno skupščino
delničarjev družbe DEOS, d.d.,
ki bo v četrtek, 19. junija 2008, ob 8.30, v
prostorih družbe DEOS, d.d. na Dunajski 58
v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je sklepčna. Za predsednika skupščine se
izvoli Blaž Razvornik. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2007, z mnenjem revizorja, s pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila in odločitev o
uporabi bilančnega dobička ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2007.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2007, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2007,
ter sklepom nadzornega sveta o potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2007.
b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v
letnem poročilu za leto 2007, ki po stanju na
dan 31. 12. 2007 znaša 85.095,35 EUR, se
ne razdeli med delničarje in v celoti ostane
kot preneseni dobiček, o uporabi katerega
bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.
c) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2007.
3. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina imenuje revizorsko družbo Ernst &
Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana
za revizorja družbe za leto 2008.
4. Uskladitev dejavnosti družbe ter sprememba statuta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
a) Obstoječe dejavnosti se uskladijo s
Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07) tako, da se po novem
glasijo:
02.400 Storitve za gozdarstvo
11.010 Proizvodnja žganih pijač
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih
projektov
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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 telekomunikacijo
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,
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
45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi
motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi
vozili
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in opremo za motorna vozila
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
predmetov, in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, krzna, obutve, usnjenih
izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri
prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecialnizirano posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami
46.390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki
46.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi napravami
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom,
preprogami in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in
nakitom
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46.490 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi
in gradbenimi stroji
46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim
pohištvom
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in opremo
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi
izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki
46.900 Nespecializirana trgovina na
debelo
49.320 Obratovanje taksijev
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
52.290 Špedicija in druge spremljajoče
prometne dejavnosti
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
nastanitvenih obratov
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava
hrane
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih
zapisov in muzikalij
62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov
62.090 Druge dejavnosti informacijske
tehnologije
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
64.200 Dejavnost holdingov
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih
skladov ter podobnih finančnih
subjektov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti
finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z
vrednostnimi papirji in borznim
blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za
finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi

69.200 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetji
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geo-meritve, kartiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in
svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega
prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
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
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška
dejavnost
81.210 Sploščno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih
naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
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
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče
dejavnosti za poslovanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje na področju športa
in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov
za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov
za oskrbo starejših in invalidnih
oseb
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
88.100 Socialno varstvo brez nastanitve
za starejše in invalidne osebe
88.910 Dnevno varstvo otrok
88.990 Drugje nerazvrščeno socialno
varstvo brez nastanitve
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93.130 Obratovanje fitnes objektov
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitve dejavnosti, drugje
nerazvrščene
b) Spremeni se drugi odstavek 3. člena
tako, da se po novem glasi:
Družba kot osnovno dejavnost izvaja dejavnost opredeljeno v standardni klasifikaciji
dejavnosti pod šifro N 87.300-dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in
invalidnih oseb, ki je z zakonom določena
kot javna služba. To dejavnost družba opravlja nepridobitno.
Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe v Ljubljani, Dunajska 58 (3. nadstropje), od dneva objave sklica v Uradnem listu
RS do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
Čas sklica
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
po polurnem odmoru ob 9. uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na
Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine po pošti, faksu, e-pošti ali z osebno vročitvijo
na sedež družbe DEOS, d.d., Dunajska
58, Ljubljana, faks 01/436-20-93, e-pošta:
info@deos.si. To velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci dvignejo na sedežu
družbe ves čas, ko je možen vpogled v
gradivo za to skupščino.
DEOS, d.d.
direktor
Bojan Kranjc
Ob-4498/08
Uprava Loške komunale d.d. Škofja Loka, na podlagi 295. člena ZGD-1 in
12. člena statuta, sklicuje
14. skupščino družbe
Loška komunala d.d. Škofja Loka,
ki bo 17. 6. 2008 ob 12. uri, v poslovni
stavbi Loške komunale d.d. Škofja Loka,
Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.
Izvolijo se:
– za predsednico skupščine – Vida Gaber,
– za preštevalko glasov – Tatjana Štremfelj.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za poslovno leto 2007 in

stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata
sklep: skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2007, stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila in
s potrditvijo letnega poročila za poslovno
leto 2007.
3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice, upravi in
nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklepa:
3/1 Skupščina sprejme predlagano uporabo bilančnega dobička, ugotovljenega za
poslovno leto 2007.
3/2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobri delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Nadzorni svet predlaga sklep: skupščina
imenuje za revizorja računovodskih izkazov
za poslovno leto 2008 revizijsko družbo Plus
revizijo d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprejem sklepa o spremembah in
uskladitvi dejavnosti družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:
5/1 Dejavnost družbe se spremeni in
uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08) v predlaganem besedilu.
5/2 Skupščina sprejme novo prečiščeno
besedilo statuta družbe v predloženi vsebini,
ki vključuje spremenjene in usklajene dejavnosti družbe.
5/3 Za podpis prečiščenega besedila statuta družbe je pooblaščen predsednik nadzornega sveta.
6. Določitev nagrade oziroma sejnine za
člane nadzornega sveta.
Uprava predlaga sklep: potrdi se predlagana višina nagrad in sejnin za člane
nadzornega sveta za obdobje med 13. in 14.
zasedanjem skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov za vse točke
dnevnega reda prejme vsak delničar osebno
ali s priporočeno pošto najmanj 30 dni pred
dnevom zasedanja skupščine.
Letno poročilo za poslovno leto 2007,
revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih
za leto 2007 in prečiščeno besedilo statuta,
so delničarjem na vpogled v pisarni vodje
pravne in kadrovske službe družbe na Kidričevi cesti 43a v Škofji Loki, od 16. 5. 2008
dalje, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovanja imajo delničarji, ki bodo na dan 11. 6.
2008 vpisani v KDD d.d. Ljubljana, kot imetniki delnic Loške komunale d.d. Škofja Loka.
Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno. Glasuje
se z glasovnicami.
Loška komunala d.d.
Škofja Loka
uprava
Št. 33/08
Ob-4499/08
Na podlagi 19. člena Statuta družbe Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d.
uprava družbe sklicuje
11. redno sejo skupščine
družbe Drava Vodnogospodarsko
podjetje Ptuj, d.d.,
ki bo dne 19. junija 2008 ob 11. uri v
poslovnih prostorih družbe na Ptuju, Žnida-
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ričevo nabrežje 11, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se izvoli: Bratoljub Šauperl.
V verifikacijsko komisijo se izvoli: Borut
Roškar – predsednik, Milena Zdolšek – preštevalka, Mateja Draškovič – preštevalka.
Na seji bo prisoten notar Andrej Šoemen
iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine s poročilom in
sklepi NS, o potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2007 in stališče NS k
revizijskemu poročilu za leto 2007.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani s poročilom in sklepi nadzornega
sveta o potrditvi letnega poročila družbe za
poslovno leto 2007 in stališčem nadzornega
sveta k revizijskemu poročilu za leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa št. 3/1: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček družbe VGP Drava Ptuj
d.d. na dan 31. 12. 2007, 733.993,68 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2007 se uporabi:
– 24.446,00 EUR za dividende, to je 0,17
EUR/bruto dividende na delnico. Družba
bo delničarjem izplačala dividende v nerevalorizirani vrednosti najkasneje do 30. 9.
2008 in sicer po stanju delničarjev vpisanih
v delniško knjigo družbe na dan zasedanja
skupščine.
– 709.547,68 je preneseni dobiček.
Izplačilo za dividende se opravi iz nerazporejenega dobička iz leta 1999 v višini
24.446,00 EUR.
Predlog sklepa št. 3/2: skupščina potrdi
in odobri delo uprave in članov nadzornega
sveta za leto 2007 in jim podeljuje razrešnico.
4. Sprememba dejavnosti (uskladitev
dejavnosti z novo standardno klasifikacijo)
– sprememba statuta VGP Drava Ptuj d.d.
Predlog sklepa št. 4: skupščina družbe
sprejme spremembe dejavnosti, ki se nanašajo na uskladitev z novo standardno
klasifikacijo –spremembe statuta družbe in
prečiščeno besedilo statuta v predlagani
obliki.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2008.
Predlog sklepa št. 5: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008 skupščina
imenuje revizijsko družbo Revizija d.o.o.,
Cankarjeva ulica 6, Maribor.
6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 6: skupščina družbe,
na podlagi odstopne izjave z dne 8. 5. 2008
razreši člana nadzornega sveta Leopolda
Poljanšek in izvoli novo članico nadzornega
sveta Matejo Sever, ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo, do izteka mandata obstoječega nadzornega sveta.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlagatelj sklepov je:
– pod točko 1, 2, 3, 4, uprava in nadzorni
svet družbe;
– pod točko 5, 6, nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
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Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine prijavijo udeležbo po telefaksu na št. 02/787-50-13 ali elek
tronski pošti na naslov: mail@vgp-drava.si
ali s priporočeno pošiljko v tajništvu uprave
na sedežu družbe ali osebno s podpisom v
tajništvu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
VGP Drava Ptuj d.d.
uprava družbe
Ob-4500/08
Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah-1,
sklicuje predsednik uprave družbe NFD
Holding, finančna družba d.d., Ljubljana,
Trdinova 4
6. sejo skupščine
družbe NFD Holding,
finančna družba d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 16. 6. 2008, ob
11. uri v Ljubljani, v sejni sobi družbe NFD
Holding d.d., v IV. nadstropju poslovne stavbe na Trdinovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih
organov ter pristojne notarke.
Predlog sklepa: predsednik skupščine
se izvoli po predlogu uprave, za preštevalki
glasov se izvolita Mihaela Stopar in Tjaša
Korenčan. Seji skupščine bo prisostvovala
notarka Nada Kumar.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe
NFD Holding, finančna družba d.d., in sicer
ob seznanitvi z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe
v poslovnem letu 2007, odločanje o uporabi
bilančnega dobička ter o podelitvi nagrad
članom nadzornega sveta.
2.1. Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s
katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe NFD Holding, finančna družba d.d. v poslovnem letu 2007.
2.2. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2007 znaša
9.364.595,02 EUR, ostane nerazporejen.
2.3. Predlog sklepa: članom nadzornega
sveta se v breme tekočih stroškov poslovanja izplača nagrada za uspešno delo v letu
2007, in sicer v skupnem znesku 60.000,00
EUR bruto.
3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje
družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.
Udeležba in glasovanje
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Skupščine se lahko udeležijo in glasujejo vsi delničarji ali njihovi zastopniki, ki
prijavijo svojo udeležbo vsaj tri dni pred
sejo skupščine pri upravi družbe tako, da
le-ta prijavo prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine. Pooblaščence delničarjev
prosimo, da k prijavi priložijo tudi pooblastilo delničarja za udeležbo in glasovanje
na skupščini.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj petnajst odstotkov zastopanega
osnovnega kapitala. Če skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11.30 na istem mestu. Na
tem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala. Delničarje oziroma njihove zastopnike prosimo, da prevzamejo glasovnice
trideset minut pred začetkom seje.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z letnim poročilom, konsolidiranim letnim
poročilom, poročilom nadzornega sveta in
poročilom revizorja za leto 2007 je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
NFD Holding, finančna družba d.d. na Trdinovi 4 v Ljubljani, od dneva sklica naprej,
vsak delavnik med 10. in 12. uro.
NFD Holding, finančna družba d.d.
Zoran Bošković
predsednik uprave
Ob-4501/08
Na podlagi 19. in 20. člena Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia
d.d. uprava družbe sklicuje
27. skupščino delničarjev
delniške zavarovalne družbe
Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
ki bo potekala v torek, 24. 6. 2008, ob
9. uri, v mali sejni sobi upravne stavbe na
sedežu družbe Seidlova cesta 5, 8000 Novo
mesto.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Roka Sajeta.
– za člane verifikacijske komisije:
– za predsednico Polono Razpotnik,
– za članico Doris Vrhovšek,
– za člana Damjana Cizlja,
– za zapisnikarico skupščine Cvetko
Bartolj.
Seji prisostvuje vabljeni notar Ivan Žetko.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto
2007 Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, z revizorjevim in aktuarskim mnenjem,
s poročilom nadzornega sveta, s sklepom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2007 in z letnim poročilom o
notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom za leto 2007 Zavarovalnice Tilia, d.d. Novo mesto, z revizorjevim in
aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta, s sklepom nadzornega sveta o
potrditvi letnega poročila za leto 2007 in z
letnim poročilom o notranjem revidiranju z
mnenjem nadzornega sveta.
3. Obravnava in odločanje o bilančni izgubi in podelitvi razrešnice upravi družbe in
nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:
Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto
je v poslovnem letu 2007 realizirala čisti
dobiček v višini 822.114,56 EUR v skupini
premoženjskih zavarovanj, čisti dobiček v
višini 3.299,40 EUR pri klasičnih življenjskih zavarovanjih ter čisto izgubo v višini
-269.990,75 EUR pri življenjskih zavarovanjih, vezanih na enote investicijskih skladov.
Zaradi prenesene izgube premoženjskih
zavarovanj ter pokrivanja čiste izgube življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, ter oblikovanja rezerv
iz dobička skladno z Zakonom o zavarovalništvu znaša višina bilančne izgube, ugotovljene za leto 2007, 9.424.023,24 EUR,
od česar se 7.449.425,76 EUR nanaša
na skupino premoženjskih zavarovanj ter
1.974.597,48 EUR na skupino življenjskih
zavarovanj.
Skupščina podeli razrešnico upravi
družbe za poslovno leto 2007.
Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje letnega poročila družbe za leto
2008.
Predlog sklepa: za revidiranje letnega
poročila Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo
mesto za leto 2008 se imenuje revizijsko
družbo BDO EOS Revizija d.o.o., Družba za revidiranje, Dunajska cesta 106,
Ljubljana.
5. Seznanitev z odstopom članice in člana nadzornega sveta in odpoklicem člana
nadzornega sveta, predstavnika delavcev.
Skupščina se seznani z odstopno izjavo
člana nadzornega sveta Sergeja Rusjana,
na podlagi katere je članu nadzornega sveta mandat prenehal dne 30. 1. 2008, in z
odstopno izjavo članice nadzornega sveta
mag. Maje Krumberger, na podlagi katere
je članici nadzornega sveta mandat prenehal dne 12. 2. 2008.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev odpoklical enega člana nadzornega
sveta, predstavnika delavcev.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme spremembe oziroma dopolnitve statuta družbe po podanem
predlogu sklicateljev. Skupščina pooblašča
nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta.
Spremembe statuta, ki se nanašajo na
trajanje mandata članov nadzornega sveta,
stopijo v veljavo, ko obstoječima članoma
nadzornega sveta mag. Zvonku Ivanušiču,
predsedniku nadzornega sveta, in Joštu
Dolničarju, namestniku predsednika nadzornega sveta, poteče sedanji mandat.
7. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe se z namenom
kritja prenesene izgube, izkazane v podbilanci stanja za premoženjska zavarovanja
z dne 31. 12. 2007 v višini 7.449.425,76
EUR, ter z namenom kritja prenesene izgube, izkazane v podbilanci stanja za življenjska zavarovanja z dne 31. 12. 2007
v višini 1.974.597,48 EUR, zmanjša iz
22.241.695,87 EUR za 9.424.023,24 EUR
na 12.817.672,63 EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se zaradi neobstoja rezerv iz dobička ter kapitalskih rezerv, razen zakonskega rezervnega
sklada, čistega dobička poslovnega leta ter
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prenesenega dobička po vrednosti bilance
stanja na dan 31. 12. 2007 pokriva izključno v breme osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša
12.817.672,63 EUR, in sicer znaša osnovni kapital, izkazan v podbilanci stanja za
premoženjska zavarovanja, 9.450.929,35
EUR, osnovni kapital, izkazan v podbilanci stanja za življenjska zavarovanja, pa
3.366.743,28 EUR.
Osnovni kapital se zmanjša po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala po 379. členu ZGD-1, in
sicer z zmanjšanjem računske vrednosti
kosovnih delnic iz 41,73 EUR/delnico na
24,05 EUR/delnico.
Sklep ima naravo statutarnega sklepa o spremembi statuta in se na njegovi
podlagi spremenijo in uskladijo določbe
statuta ter izdela čistopis statuta. Za izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa
statuta skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe in uresničevanje glasovalne pravice.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi
tako, da družba prejme prijavo najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino pol ure pred pričetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na kraju, kjer bo seja, ter s podpisom seznama
prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo morebitne glasovalne lističe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo z utemeljenimi predlogi sklepov za skupščino je dostopno na sedežu družbe v oddelku kadrovsko-pravnih
del vsak delovni dan od 9. do 12. ure
od dneva sklica pa do dneva zasedanja
skupščine.
Sklic skupščine z dnevnim redom in
predlaganimi sklepi ter besedilo predlaganih sprememb oziroma dopolnitev statuta z utemeljitvami, sta objavljena tudi
na spletni strani Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto http://www.zav-tilia.si/si/.
Predlogi delničarjev
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge pošljejo družbi v enem
tednu po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani
v tem roku in bodo dani najkasneje na
sami skupščini, se bodo obravnavali na
skupščini.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih
z istim dnevnim redom, uro pozneje, to je
ob 10. uri. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto
uprava družbe
Ob-4521/08
Na podlagi 50. člena statuta družbe
Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« d.d. uprava sklicuje

14. redno skupščino
družbe Gostinsko podjetje »DAJ-DAM«
d.d., Ljubljana, Resljeva cesta 48,
ki bo v torek, 17. 6. 2008, ob 9. uri, na
sedežu družbe v Ljubljani, Resljeva cesta
48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– Za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat.
– Preštevalca glasov: Matevž Kogej,
Marija Papež.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom za
leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah ter podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu
svetu družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: v
skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri
delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2007.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v znesku 7.718,84 EUR se v celoti prenese v
naslednje leto.
3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti
družbe ter spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednja sklepa:
a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve
dejavnosti družbe po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe
dejavnosti po predlogu uprave in nadzornega sveta.
V statut družbe se za 60. členom doda
nov člen, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje
zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.«
4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev
pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri
dobičku. Skupščina pooblašča upravo za
sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri
dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno
predhodno soglasje nadzornega sveta.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje družbo BO Consulting d.o.o.,
Neubergerjeva 9, 1130 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom letnega
poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila, bo na voljo v
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tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l.
RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z
utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani
družbe http://www.daj-dam.si.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško
knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Gostinsko podjetje »DAJ-DAM« d.d.
direktor družbe
Bojan Zorc
Ob-4525/08
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 6.3 člena Statuta MDS IT d.d. sklicuje uprava
14. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 17. 6. 2008 ob 13. uri, na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta
9e v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a) Predsednik skupščine: Gregor Kampjut.
b) Preštevalki glasov: Ljubica Rovšek in
Bernarda Vrbnjak.
c) Notarka: Marina Ružič - Tratnik.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007 po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
1.094.253,00 € (od tega ustvarjeni dobiček
v letu 2007 690.448,00 €). Od dobička iz
leta 2007 se razdeli:
– za udeležbo uprave na dobičku družbe v bruto znesku 3.750,00 €,
– za udeležbo članov nadzornega sveta
v bruto znesku 3.750,00 €,
– za izplačilo dividend delničarjem v
bruto znesku 198.000 €, kar je 30,00 € bruto na delnico z izplačilom do 30. 11. 2008.
Ostanek bilančnega dobička v višini
888.753,00 € ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2007.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da se z dnem 15. 6. 2008
izteče mandat članici nadzornega sveta
Silvi Mihelič in da se z dnem 3. 8. 2008
izteče mandat članoma nadzornega sveta
Roku Vodniku in Marku Kuharju.
Za nova člana NS se za štiriletni mandat izvolita Rok Vodnik in Marko Kuhar.
Skupščina se seznani z izvolitvijo predstavnika delavcev v NS, ki so na podlagi
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju izbrali za svojega predstavnika Silvo Mihelič.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine.
3. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci imajo pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico pod pogojem,
da svojo udeležbo pisno prijavijo upravi
najpozneje tri dni pred skupščino.
4. Udeležence skupščine prosimo, da
se eno uro pred pričetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na prijavnem mestu. S podpisom na seznamu
delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini ter
prevzame glasovalne lističe. Za udeležbo
na skupščini se fizične osebe izkažejo z
osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci fizičnih oseb z osebnim dokumentom in s pisnim pooblastilom, zastopniki pravnih oseb z izpiskom iz sodnega
registra in osebnim dokumentom. Vsa pooblastila ostanejo družbi.
Gradivo za skupščino družbe
Gradivo je na vpogled vsak delovni
dan, od 10. do 12. ure, od objave sklica
skupščine do seje skupščine, na sedežu
družbe.
Predlogi delničarjev
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki vložen
na sedežu družbe v 10. dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek
Ob-4529/08
Na podlagi prvega odstavka 13. člena
statuta delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. uprava družbe Aerodroma Ljubljana, d.d. vabi delničarje na
12. sejo skupščine
delniške družbe Aerodrom Ljubljana, d.d.,
ki bo v petek, 20. 6. 2008 ob, 13.05
uri, v dvorani Aerodroma Ljubljana, d.d.
/nova parkirna hiša/, Zg. Brnik 130a, Brnik-aerodrom.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
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Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se izvolijo predlagani organi skupščine.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno
leto 2007.
Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe Aerodrom Ljubljana, d.d. za leto
2007 in pozitivnim stališčem k poročilu revizijske hiše Deloitte revizija, d.o.o. za poslovno leto 2007 ter potrditvijo letnega poročila za leto 2007 na 28. seji nadzornega
sveta dne 15. 4. 2008.
3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2007 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1. Na predlog uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu
za poslovno leto 2007, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 6.680.735,11 evrov, uporabi na
naslednji način:
1. Za izplačilo dividend lastnikom prednostnih participativnih in navadnih delnic
se nameni 4.176.179,70 evrov bilančnega
dobička, in sicer:
– za dividende lastnikom prednostnih
participativnih delnic 2.046.327,80 evrov
oziroma 1,10 evra bruto na delnico,
– za dividende lastnikom navadnih delnic 2.129.851,90 evrov oziroma 1,10 evra
bruto na delnico.
2. Za udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku se nameni 80.054,89 evrov
bilančnega dobička.
3. Za druge rezerve se nameni
2.424.500,52 evrov bilančnega dobička.
Dividende
v
skupnem
znesku
4.176.179,70 evrov se izplačajo v enkratnem znesku najkasneje v roku treh mesecev po sprejemu sklepa skupščine vsem
delničarjem, ki bodo 24. 6. 2008 vpisani v
delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi d.d., Ljubljana.
3.2. Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007, s katero
potrdi in odobri njegovo delo v letu 2007.
3.3 Skupščina Aerodroma Ljubljana,
d.d. podeljuje upravi razrešnico za delo
v poslovnem letu 2007, s katero potrdi in
odobri njeno delo v letu 2007.
4. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za
poslovno leto 2008.
Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje
poslovanja in izkazov družbe za poslovno
leto 2008 revizijsko družbo Deloitte revizija,
d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.
5. Spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma Ljubljana, d.d.
Predlog sklepa: Skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta Aerodroma Ljubljana, d.d. po predlogu uprave in
nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom za leto
2007 in poročilom nadzornega sveta ter
predlogom sprememb in dopolnitev statuta
družbe je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe vsak delovni dan
od ponedeljka do petka, od 10. do 11. ure,
od dneva objave dnevnega reda do dneva
skupščine in na spletni strani družbe www.
lju-airport.si.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda naj bodo
obrazloženi in vloženi v pisni obliki v 7
dneh po objavi tega sklica upravi družbe na
naslov: Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik
130a, 4210 Brnik-aerodrom.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni
družbi d.d. dne 13. 6. 2008, ki bodo sami
ali prek svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo
na skupščini najmanj tri dni pred dnem
sklica skupščine, oziroma najkasneje do
vključno 17. 6. 2008 do 11. ure na naslov:
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130a,
4210 Brnik-aerodrom.
Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi obvezno priložiti pisno dokazilo o pooblastitvi in zakonitem zastopanju.
Udeležence vljudno naprošamo, naj pridejo na skupščino najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, da bodo s podpisom
pravočasno potrdili svojo prisotnost, prevzeli potrebno gradivo za glasovanje in se
z osebnimi dokumenti identificirali.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
uprava družbe
Št. 08-059267
Ob-4530/08
Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 34. člena Statuta Dinos d.d., Šlandrova ulica 6,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
delniške družbe Dinos d.d.,
ki bo dne 16. 6. 2008 ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe na sedežu družbe,
Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana, z nasled
njim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednico skupščine se imenuje
odvetnica Katja Kumar Bavec.
Za predsednico verifikacijske komisije
se imenuje Marijo Žorž, za članici komisije
in preštevalki glasov pa Moniko Golob in
Mojco Štritof.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa glavnega delničarja
Euro Trend d.o.o., Steletova ulica 8/a, 1241
Kamnik.
2.1. Euro Trend, družba za poslovne
storitve d.o.o., Steletova ulica 8/a, 1241
Kamnik je imetnik 54.628 delnic izdajatelja
družbe Dinos družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., Šlandrova ulica 6, 1000
Ljubljana, matična št. 5003318, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v
povezavi z drugim odstavkom 528. člena
ZGD-1 predstavljajo 92,56% odstotni delež
v osnovnem kapitalu družbe Dinos d.d.
2.2. Vse delnice družbe Dinos družba za pripravo sekundarnih surovin d.d.,
Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana, matična št. 5003318, katerih imetnik ni glavni delničar in niso lastne delnice družbe,
se prenesejo na glavnega delničarja Euro
Trend, družba za poslovne storitve d.o.o.,
Steletova ulica 8/a, 1241 Kamnik, proti plačilu primerne denarne odpravnine iz točke
2.4. tega sklepa upravičencem iz točke 2.5.
tega sklepa.
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2.3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register
preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča glavnega delničarja, da na podlagi
vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda
nalog in sklene pogodbo za prenos delnic
izdajatelja Dinos družba za pripravo sekundarnih surovin d.d., Šlandrova ulica 6, 1000
Ljubljana, matična št. 5003318 z računov
manjšinskih delničarjev na račun glavnega
delničarja.
2.4. Glavni delničar Euro Trend, družba za poslovne storitve d.o.o., Steletova
ulica 8/a, 1241, Kamnik je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v
register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 180,00 EUR za vsako
delnico družbe Dinos d.d., katerih imetnik
je posamezen manjšinski delničar na dan
vpisa sklepa o prenosu delnic v register.
Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine
upravičencem obrestujejo po obrestni meri
5% letno.
2.5. Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na
glavnega delničarja v sodni register.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, so upravičenci do izplačila denarne odpravnine sledeči:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine je upravičena oseba,
v korist katere je bila ta pravica oziroma
drugo pravno dejstvo vpisano na presečni
dan za izbris te pravice oziroma pravnega
dejstva iz drugega odstavka 81.b (to je dan
prenosa delnic na glavnega delničarja) člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih
papirjih (»ZNVP-UPB1«),
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine je upravičen manjšinski
delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za
prenose iz prvega odstavka 81.b člena
ZNVP-UPB1.
2.6 Družba Dinos d.d. poziva vse manjšinske delničarje (in morebitne imetnike
pravice do donosov iz delnic), da ji na
naslov: Šlandrova 6, 1000 Ljubljana posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za
izplačilo denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem oziroma imetnikom pravice do
donosov iz delnic, in sicer: ime, priimek,
naslov (za fizične osebe) oziroma firmo
in sedež (za pravne osebe), ter davčno
številko, številko bančnega računa in naziv
banke, pri kateri je račun odprt, ter podatke
o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane
na delnicah manjšinskega delničarja.
Predlagatelj sklepov
V skladu s 384. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod točko 2. glavni delničar
družbe Euro Trend, družba za poslovne
storitve d.o.o., Steletova ulica 8/a, 1241
Kamnik.
Gradivo
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine med katerim so vsi s tretjim odstavkom 386. člena ZGD-1 dokumenti so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
vsak delavnik od 9. do 15. ure.

Udeležba na skupščini
Delničar družbe se lahko udeleži skupščine ter uresničuje na njej glasovalno pravico pod pogojem, da je vpisan v delniški
knjigi, ki se vodi pri KDD Ljubljana in svojo udeležbo prijavi najkasneje tri dni pred
dnevom skupščine. Skupščine se lahko
udeležijo tudi pooblaščenci in zastopniki
delničarjev. Navedeni morajo najkasneje
tri dni pred dnevom skupščine predložiti pisno pooblastilo za zastopanje družbi.
Udeleženci skupščine se eno uro pred pričetkom zasedanja skupščine prijavijo in s
podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju
en glas. Sklepi se sprejemajo z navedeno
večino oddanih glasov razen sklepa pod
točko 2., ki se sprejeme z 90% večino vseh
glasov.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega
dne 1 uro kasneje, v istih prostorih z enakim dnevnim redom. V takem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt
60 minut pred zasedanjem.
Dinos d.d.
Ivan Tkalec, predsednik uprave
Ob-4535/08
Na podlagi 30. člena statuta družbe IMP
Investicije d.d., Ulica 15. maja 21, Koper,
uprava – direktor družbe IMP Investicije
d.d. sklicuje
2. sejo skupščine
družbe IMP Investicije d.d.,
ki bo 16. 6. 2008 ob 13.30, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga skupščini delničarjev družbe IMP Investicije d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Sprejem letnega poročila.
Predlog sklepa: skupščina družbe sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za
leto 2007.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
bilančni dobiček poslovnega leta 2007 prenese v naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju, s katero potrjuje in
odobrava delo uprave v poslovnem letu
2007.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
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imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi (KDD), na
dan 10. 6. 2008 in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno
prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
od 16. 5. 2008, vsak delavnik od 13. do
15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.30. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Investicije d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
Ob-4536/08
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe
IMP Montaža Koper d.d., Ulica 15. maja
21, Koper, uprava – direktor družbe IMP
Montaža Koper d.d. sklicuje
12. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper d.d.,
ki bo 16. 6. 2008 ob 13. uri, v kraju sedeža družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– predsednika skupščine, preštevalca
glasov in notarja.
3. Seznanitev s poslovnim poročilom
uprave, s pisnim poročilom nadzornega
sveta in s poročilom o reviziji računovodskih izkazov družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina družbe se
seznani s poslovnim poročilom uprave za
poslovno leto 2007, s pisnim poročilom
nadzornega sveta in s poročilom o reviziji
računovodskih izkazov.
4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
bilančni dobiček poslovnega leta 2007 prenese v naslednje poslovno leto.
5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
razrešnico direktorju in članom nadzornega sveta, s katero potrjuje in odobrava delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2007.
6. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
nadzornega sveta o imenovanju revizorja
SN revizija d.o.o. Ljubljana za revidiranje
poslovnih izkazov za leto 2008.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
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Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene v delniški knjigi, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi (KDD), na
dan 10. 6. 2008 in bodo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine družbi pisno
prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od
16. 5. 2008 vsak delavnik od 13. do 15.
ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper d.d.
uprava – direktor
Jože Cetinski, dipl. inž. str.
Ob-4539/08
Na podlagi 23. člena Statuta družbe
Termit, d.d., uprava sklicuje
11. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 17. 6. 2008, ob 11.
uri, v sejni sobi upravne stavbe na sedežu
družbe Termit, Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalk glasov.
Po členu 26. statuta skupščini predseduje predsednica nadzornega sveta Veronika Banko.
Predlog sklepa:
Izvolita se predlagani preštevalki glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1 Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2 Ugotovitev bilančnega dobička.
2.2.1 Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2007
v višini 664.546,67 EUR, ki predstavlja:
– čisti dobiček iz prenesenega presežka iz prevrednotenja leta 2007 v višini
96.278,47 EUR in
– del čistega dobička leta 2007 v višini
568.268,20 EUR.
2.3 Uporaba bilančnega dobička.
2.3.1 Predlog sklepa:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2007 v
višini 664.546,67 EUR se uporabi za:
– Del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2007 v višini
177.429,00 EUR se razdeli delničarjem,
kar predstavlja 0,85 EUR na delnico.
– Del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2007 v višini 8.759,96 EUR, se uporabi za udeležbo
nadzornega sveta pri dobičku.
– Del bilančnega dobička, oblikovan
iz dela čistega dobička leta 2007 v višini
34.202,59 EUR, se uporabi za udeležbo
uprave pri dobičku.
– Del bilančnega dobička, oblikovan iz
dela čistega dobička iz prenesenega pre-
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sežka iz prevrednotenja leta 2007 v višini
96.278,47 EUR in iz dela čistega dobička
leta 2007 v višini 347.876,65 EUR v skupni
višini 444.155,12 EUR se odvede v druge
rezerve iz dobička.
2.3.2 Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v
delniško knjigo tri dni pred skupščino.
2.3.3 Dividende se izplačajo do 31. 10.
2008.
2.4 Razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta, in sicer člena 3 tako, da se dejavnosti uskladijo z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in črta se drugi odstavek
člena 25, ki omejuje glasovalne pravice.
4. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja za leto 2008 se imenuje revizijska
družba Ernst&Young d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov kakor tudi letno poročilo uprave in
poročilo nadzornega sveta ter spremembe
statuta so na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Drtiji 51, vsak delovni dan
od 11. do 12. ure, od dneva objave dnevnega reda do vključno na dan zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki imajo pismeno pooblastilo in ki bodo najkasneje tri dni pred
sejo, to je do vključno 14. 6. 2008 pisno
prijavili upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini tako, da bo prijava najkasneje do
tega dne prispela na sedež družbe. Delničarji morajo biti vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne možne prijave na
skupščino.
Delničarje prosimo, da pol ure pred začetkom seje prevzamejo glasovne lističe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo novo
zasedanje isti dan na istem mestu ob 12.
uri ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Termit, d.d.
Peter Janežič
uprava
Ob-4543/08
Uprava delniške družbe Zasavski računski center d.d. Trbovlje, Obrtniška
cesta 14, 1420 Trbovlje, sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah
in statuta delniške družbe
enajsto redno zasedanje
skupščine družbe
ki bo 19. 6. 2008 ob 12. uri, na sedežu
družbe, Obrtniška cesta 14, Trbovlje.
Predlog dnevnega reda:
Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se udeležbo,
določi preštevalca glasov in izvoli predsednika skupščine Dušana Požuna. Na
skupščino je vabljena notarka Marjana Kolenc-Rus.
Predstavitev letnega poročila družbe za
leto 2007 in poročilo nadzornega sveta o
preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto
2007 in poročilom nadzornega sveta o
svojem delu in preveritvi letnega poročila
za leto 2007.
Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2007 znaša 237.114,92 EUR,
– del bilančnega dobička v višini
4.000,00 EUR se v skladu s F.J členom
Statuta ZRC d.d., Trbovlje nameni za nagrade članom nadzornega sveta,
– preostali del bilančnega dobička v
višini 233.114,92 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v
prihodnjih poslovnih letih.
3.2 Predlog sklepa: skupščina družbe
podeli razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2007.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z
umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme sklep, da se
zmanjša osnovni kapital družbe z umikom 4.887 delnic v nominalni vrednosti
5 EUR za delnico v breme rezerv iz dobička skladno z določili 356. člena ZGD.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
je zmanjšanje števila delnic in doseganje
ustreznejše tržne vrednosti delnic.
5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih
delnic
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina pooblasti upravo, da po
svojem preudarku in v dobrobit družbe kupi
lastne delnice, s tem, da skupni nominalni
znesek ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala in da največja nakupna cena ne
presega 130% nominalne vrednosti delnice, najnižja pa ne manj kot 80% nominalne vrednosti delnice. Delnice se lahko
prodajo delavcem družbe. Prodajna cena
je enaka povprečju nabavnih cen.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh od objave sklica v
Uradnem listu RS.
Delničarje prosimo, da prisotnost na
skupščini najavijo najmanj tri delovne dni
pred dnevom zasedanja skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Gradivo je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v tajništvu vsak
delavnik od 9. do 13. ure ter na spletni
strani www.zrc.si.
Zasavski računski center d.d. Trbovlje
uprava družbe
Št. 3567-300

Ob-4550/08

Na podlagi 35. člena Statuta delniške
družbe Pohištvo Brežice, proizvodnja in
prodaja pohištva, d.d. in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
14. sejo skupščine
delniške družbe Pohištvo Brežice, d.d.,
ki bo v torek dne 17. 6. 2008, ob 10.
uri, na poslovnem naslovu uprave družbe
Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva ulica 7,
Brežice, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednico skupščine izvoli Jasminka Cepić, za preštevalko glasov
Snežna Bukovec. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto
2007 ter pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s
stališčem do revizijskega poročila.
Predlog sklepa:
Skupščina družbe sprejme letno poročilo družbe za leto 2007 z mnenjem revizorja
in pisno poročilo nadzornega sveta družbe,
s katerim le-ta potrdi letno poročilo družbe
za leto 2007.
Bilančni dobiček v višini 79.589,43 EUR
se razporedi:
– Preneseni čisti poslovni izid v višini
77.036,46 EUR;
– Druge rezerve iz dobička v višini
2.552,97 EUR.
3. Obravnava in sprejem predloga sklepa za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
3.1. V skladu z 294. členom ZGD-1
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2007
in jima podeljuje razrešnico.
4. Izbira sistema upravljanja družbe.
Predlog sklepa:
4.1. V skladu z drugim odstavkom 253.
člena ZGD-1, družba izbere enotirni sistem
upravljanja družbe z upravnim odborom.
5. Odpoklic uprave in nadzornega sveta
in imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
5.1. Zaradi spremembe organiziranosti
družbe se, z dnem vpisa sprememb statuta
v sodni register, odpokliče uprava: mag.
Franc Papež in nadzorni svet: Rok Barbič,
Jasminka Cepić, Martina Pavlin, Slavko
Bibič in Robert Jalovec.
5.2. Za člane upravnega odbora, predstavnike delničarjev skupščina imenuje
Presker Damjana, Aleksandra Baniča
in Slavka Bibiča. Mandat traja šest let in
začne teči z dnem vpisa sprememb statuta
v sodni register.
5.3. Svet delavcev seznani skupščino,
z izvoljenim članom upravnega odbora,
predstavnikom delavcev. Mandat člana
traja šest let in začne teči z dnem vpisa
sprememb statuta v sodni register.
6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe Pohištvo Brežice, d.d., v zvezi z
uvedbo enotirnega sistema upravljanja.
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve statuta družbe v členih od 16.
do 38. člena, kot se glasi:
V. Organa družbe
šestnajsti člen
Družba ima enotirni sistem upravljanja.
1. Upravni odbor
sedemnajsti člen
Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje
izvajanje njenih poslov ter zastopa in predstavlja družbo nasproti tretjim v skladu s
statutom.

osemnajsti člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti
in odgovornosti:
– na zahtevo skupščine pripravlja
ukrepe iz pristojnosti skupščine;
– pripravlja pogodbe in druge akte, za
veljavnost katerih je potrebno soglasje
skupščine;
– uresničuje sklepe, ki jih sprejme
skupščina;
– sklicuje skupščino;
– sprejme pravilnike in druge splošne
akte družbe v skladu z zakonom in tem
statutom;
– sestavi, preveri in sprejme letno
poročilo za skupščino, ter ga z ustreznimi
sklepi predloži v potrditev skupščini.
Če je imenovan izvršni direktor, ima upravni odbor naslednje pristojnosti:
– nadzoruje vodenje poslov družbe;
– pregleduje in preverja knjige ter dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter
druge stvari;
– skliče skupščino;
– oblikuje revizijsko in druge komisije;
– imenuje in odpokliče izvršne direktorje;
– sprejema poslovno finančni načrt za
posamezno poslovno leto;
– sprejema dolgoročni načrt poslovanja
(dolgoročno strategijo družbe);
– sprejema letno poročilo družbe in
ga z ustreznimi sklepi predloži v potrditev
skupščini;
– vodi tekoče posle, ki niso prenešeni
na izvršne direktorje;
– izvršuje druge pristojnosti v zvezi z
vodenjem in nadzorom družbe, ki niso v
izrecni pristojnosti izvršnih direktorjev.
devetnajsti člen
Upravni odbor ima tri člane predstavnike kapitala, ki jih imenuje in odpokliče
skupščina ter enega člana predstavnika
delavcev, ki ga izvoli svet delavcev.
Mandat upravnega odbora traja 6 let z
možnostjo ponovnega imenovanja
dvajseti člen
Član upravnega odbora ne more biti:
– član uprave ali upravnega odbora od
družbe odvisne družbe;
– prokurist ali pooblaščenec te družbe;
– član uprave druge kapitalske družbe,
v katere nadzornem svetu je član uprave
te družbe;
– oseba, ki je član nadzornega sveta ali
upravnega odbora že v treh družbah; ali
– oseba, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih
določa statut.
enaindvajseti člen
Upravni odbor izmed svojih članov izvoli
predsednika in namestnika.
Predsednik upravnega odbora je vedno
predstavnik delničarjev.
Predsednik sklicuje in vodi sejo upravnega odbora ter je pooblaščen izjavljati
voljo in objavljati odločitve upravnega odbora ter zastopati družbo, če ni imenovan
izvršni direktor.
dvaindvajseti člen
Upravni odbor lahko imenuje enega ali
več prokuristov. Prokurist zastopa družbo
skupaj z izvršnim direktorjem oziroma s
članom ali predsednikom upravnega odbora, kadar izvršni direktor ni imenovan.
Upravni odbor lahko prokuro kadarkoli
prekliče.
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triindvajseti člen
Skupščina delničarjev lahko odpokliče
upravni odbor oziroma člana upravnega
odbora pred iztekom mandata s sklepom,
ki ga mora upravnemu odboru ali njenemu
članu poslati v petih dneh s priporočenim
pismom, in sicer v naslednjih primerih:
– če huje krši obveznosti;
– če ni sposoben voditi poslov;
– če mu skupščina izreče nezaupnico,
razen če je nezaupnico izrekla iz očitno
neutemeljenih razlogov;
– iz drugih ekonomsko poslovnih razlogov.
Sklep
o
predčasnem
odpoklicu
članov upravnega odbora predstavnikov
delničarjev v upravnem odboru mora
biti sprejet s 3/4 večino prisotnih glasov
skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov
delavcev pa določa svet delavcev s svojim
poslovnikom.
štiriindvajseti člen
Član upravnega odbora mora pri opravljanju svojih nalog ravnati v dobro družbe s
skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in varovati poslovno skrivnost
družbe.
Član upravnega odbora družbe ne sme
brez soglasja skupščine opravljati pridobitne dejavnosti na področju dejavnosti
družbe pa ne sklepati poslov za svoj ali
tuj račun.
petindvajseti člen
Člani upravnega odbora so upravičeni do
plačila za svoje delo, ki ga določi skupščina
delničarjev s sklepom, v sorazmerju z nalogami posameznega člana upravnega odbora in finančnim položajem družbe.
Članom upravnega odbora za njihovo
delo poleg plačila pripada udeležba pri
dobičku.
Višino udeležbe upravnega odbora pri
bilančnem dobičku določi skupščina pri
sprejemu sklepa o uporabi bilančnega
dobička, na podlagi predloga upravnega
odbora.
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima
upravni odbor po tem statutu, se druge
pravice in obveznosti, z vsemi oblikami
prejemkov določijo s pogodbo med članom
upravnega odbora in družbo. Pogodbo med
predsednikom upravnega odbora in družbo
podpiše zastopnik skupščine.
šestindvajseti člen
Upravni odbor je dolžan po zaključku
poslovnega leta sestaviti letno poročilo, ki
mora izkazovati resničen in pošten prikaz
premoženja in obveznosti družbe. Letno
poročilo skupaj z revizijskim poročilom in
predlogom za uporabo bilančnega dobička,
mora upravni odbor najkasneje v 8 dneh
po prejemu revizijskega poročila, predložiti
skupščini.
sedemindvajseti člen
Upravni odbor lahko ustanovi komisije,
v katere imenuje člane upravnega odbora
in zunanje strokovnjake. Pristojnosti in delovanje komisije se uredijo s poslovnikom
upravnega odbora ali s posebnimi sklepi
upravnega odbora.
Upravni odbor imenuje revizijsko komisijo.
Revizijska komisija ima najmanj tri člane
in jo sestavljajo: dva člana upravnega odbora, ki nista izvršna direktorja in en neodvisen strokovnjak z računovodskega ali
finančnega področja.
osemindvajseti člen
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Upravni odbor odloča na sejah, ki se
skličejo najmanj enkrat v četrtletju.
Upravni odbor veljavno zaseda in
odloča, če je navzoča najmanj polovica
članov, ki so predstavniki kapitala in ki niso
imenovani za izvršne direktorje. V vsakem
primeru mora biti na seji upravnega odbora
navzoč predsednik upravnega odbora ali
njegov namestnik.
Upravni odbor lahko sprejema sklepe
tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače. Pogoje za
izvedbo takšne seje določa poslovnik.
Upravni odbor lahko veljavno sklepa
tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik sveta s
sklepom ugotovi, da so bili vsi pravilno in
pravočasno vabljeni na sejo.
Upravni odbor odloča z večino glasov.
Član upravnega odbora ne sme sodelovati
pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo
nanj.
Upravni odbor podrobneje uredi način in
pogoje za svoje delo s poslovnikom.
devetindvajseti člen
Upravni odbor lahko izmed svojih
članov izvoli izvršnega direktorja. Mandat
izvršnega direktorja traja 6 let.
Predsednik upravnega odbora in član
upravnega odbora predstavnik delavcev
ne moreta biti izvoljena za izvršnega direktorja.
trideseti člen
Izvršni direktor zastopa in predstavlja
družbo samostojno v skladu z upravičenji,
ki jih določi upravni odbor.
Pristojnosti in odgovornosti izvršnega
direktorja določi upravni odbor s sklepom,
ob njegovem imenovanju.
Upravni odbor lahko določi posle, za
katere je izvršni direktor predhodno dolžan
pridobiti njegovo soglasje.
Upravni odbor lahko na izvršnega direktorja prenese naslednje naloge:
– vodenje tekočih poslov;
– prijave vpisov in predložitve listin registru;
– skrb za vodenje poslovnih knjig; in
– sestavo letnega poročila s priloženim
revizorjevim poročilom in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ki ga
nemudoma predloži upravnemu odboru.
Pravice in obveznosti izvršnega direktorja, ki niso urejene z zakonom, statutom
in poslovniki, se uredijo s pogodbo, ki jo v
imenu upravnega odbora podpiše predsednik upravnega odbora
enaintrideseti člen
Izvršni direktor se podpiše tako, da firmi družbe doda svoj podpis s pripombo
»izvršni direktor«.
dvaintrideseti člen
Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče
izvršnega direktorja.
triintrideseti člen
Izvršni direktor vsaj enkrat v četrtletju
poroča upravnemu odboru o:
– načrtovani poslovni politiki in drugih
načelnih vprašanjih poslovanja;
– donosnosti družbe, še posebej donosnosti lastnega kapitala;
– poteku poslov, še posebej prometu in
finančnem stanju družbe;
– poslih, ki lahko pomembno vplivajo na
donosnost ali plačilno sposobnost družbe;
– poslovanje družbe in z njo povezanih
družb;
– drugih pomembnih vprašanjih, ki se
nanašajo na poslovno uspešnost družbe.
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1. Skupščina
štiriintrideseti člen
Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji
uresničujejo na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo in ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi najkasneje 3 (tri) dni pred
skupščino.
petintrideseti člen
Skupščino družbo skliče upravni odbor
družbe v primerih določenih z zakonom
ali statutom in takrat, kadar je to v korist
družbe.
Upravni odbor je dolžan sklicati
skupščino na zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino
osnovnega kapitala in ki pisno dostavijo
zahtevo upravnemu odboru družbe ter navedejo namen in razloge zanj.
šestintrideseti člen
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred
sejo z objavo dnevnega reda in predlogov
sklepov v Uradnem listu RS.
Upravni odbor mora o sklicu skupščine,
objavi dnevnega reda, predlogih delničarjev,
vključno z delničarjevim imenom in utemeljitvijo ter stališčem upravnega odbora,
obvestiti delničarje, ki jih določa zakon.
sedemintrideseti člen
Skupščina odloča o:
– sprejemu
revidiranega
letnega
poročila;
– uporabi bilančnega dobička;
– podelitvi razrešnice upravnemu odboru;
– imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora;
– spremembah statuta;
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje
kapitala;
– prenehanju družbe in statusnih spremembah;
– imenovanju revizorja;
– sejninah in nagradah članom upravnega odbora;
– drugih zadevah, če tako v skladu z
zakonom določa statut, ali drugih zadevah,
ki jih določa zakon.
Skupščina ne more odločati o vprašanjih
vodenja poslov, razen če tega ne zahteva
poslovodstvo.
osemintrideseti člen
Skupščina odloča z navadno večino
oddanih glasov, če zakon ali statut ne
določata drugače.
S 3/4 (tri četrtinsko) večino odloča
skupščina v naslednjih zadevah:
– spremembi statuta;
– zmanjšanju osnovnega kapitala;
– statusnih spremembah in prenehanju
družbe;
– izključitvi
prednostne
pravice
delničarjev pri novi izdaji delnic;
– predčasnem odpoklicu člana upravnega odbora;
– v drugih primerih, če tako določa zakon ali statut.
7. Plačilo članom upravnega odbora.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina
delničarjev
družbe
Pohištvo Brežice d.d. določi plačilo članom
izvršnega odbora za leto 2008 pri čemer
znaša mesečno plačilo 20% povprečne
bruto plače v Sloveniji.
8. Imenovanje revizorja za poslovno
leto 2008.

Predlog sklepa:
8.1. Na predlog nadzornega sveta, se
za revidiranje poslovanja družbe za poslovno leto 2008 imenuje revizijska družba In
Revizija d.o.o., revidiranje, računovodstvo,
finance, Linhartova cesta 11 A, Ljubljana.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji
neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe in ki najkasneje tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na
skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko,
ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe
Pohištvo Brežice, d.d., Aškerčeva ulica 7,
Brežice
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni,
in sicer najmanj 30 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, se
glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo
z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred začetkom
skupščine, 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 tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe, Aškerčeva
ulica 7, Brežice, vsak delavnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Pohištvo Brežice, d.d.
uprava in nadzorni svet

Razširitve dnevnih redov
Ob-4548/08
K dnevnemu redu 13. redne letne skupščine družbe Strenia, proizvodnja, popravilo
in vzdrževanje strojne opreme, d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, ki je sklicana za
dne 10. junija 2008, z objavo v Uradnem
listu RS, št. 45/08 dne 9. 5. 2008, se na
predlog delničarja S.T. Hammer d.o.o., Zalaznikova ulica 24, Ljubljana, skladno z 296.,
298. in 384. členom ZGD-1, doda nova 7.
točka dnevnega reda:
7. Prenos delnic preostalih delničarjev
na glavnega delničarja za plačilo denarne
odpravnine.
Predlogi sklepov:
7.1 Družba S.T. Hammer d.o.o., Zalaznikova ulica 24, Ljubljana, matična številka:
1433342 (v nadaljevanju: glavni delničar) je
imetnik najmanj 374.748 delnic izdajateljice
družbe Strenia d.d., ki upoštevajoč drugi
odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z
drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 98,97-odstotni delež v osnovnem
kapitalu družbe Strenia d.d. oziroma predstavljajo 98,97-odstotni delež vseh delnic
družbe Strenia d.d. z glasovalno pravico.
7.2 Vse delnice družbe Strenia d.d., s sedežem Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana,
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matična številka: 5459974, katerih imetnik
ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega
delničarja S.T. Hammer d.o.o., Zalaznikova
ulica 24, Ljubljana, za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 7.4 tega sklepa
upravičencem iz točke 7.5 tega sklepa.
7.3 Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register,
pri Centralni klirinško depotni družbi d.d.,
Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za
prenos delnic izdajateljice družbe Strenia
d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, z
računov manjšinskih delničarjev na račun
glavnega delničarja.
7.4 Glavni delničar S.T. Hammer d.o.o.
je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati

denarno odpravnino v znesku 8,50 EUR za
vsako delnico družbe Strenia d.d. Denarna
plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem
obrestujejo po obrestni meri 5 letno%.
7.5 Upravičenci do denarne odpravnine
so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva
izhaja upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba,
v korist katere je bila ta pravica oziroma
drugo pravno dejstvo vpisano na presečni
dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena
ZNVP-A;
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delni-
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čar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetnik delnic na presečni dan za prenose iz
prvega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
7.6 Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Raiffeisen
banki d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti
glavnega delničarja, da bo nemudoma po
vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem izplačal denarno
odpravnino za pridobljene delnice v skladu
s tem sklepom.
Zahteva in predlog delničarja z utemeljitvijo glasovalnega predloga je od dneva
te objave do dneva skupščine vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
Strenia d.d.
uprava družbe
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Zavarovanja terjatev
SV 794/2008
Ob-4582/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 794/2008 z dne 9. 5.
2008, je bila nepremičnina, in sicer ident.
št. 681/182/106, stanovanje številka 106 z
oznako B.2.1. v etaži 4.1, v skupni izmeri
92,53 m2, Ulica heroja Vojka 10, 2000 Maribor in nepremičnina z ident. št. 681/182/15 parkirno mesto z oznako PM 07/8 v kleti (etaža 1) v izmeri 12,72 m2, Ulica heroja Vojka
10, 2000 Maribor, na parceli številka 1516/1,
vse katastrska občina Pobrežje, last zastaviteljev Tine Budja, EMŠO 0603966505199,
stanujoče Maribor, Zdravkova ulica 014, do
1/2 in Budja Borisa, EMŠO 2604964500290,
stanujočega Maribor, Zdravkova ulica 014,
do 1/2, na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe številka VRTN 006
z dne 6. 5. 2008, sklenjene s prodajalcem
KBM Invest d.o.o., Maribor, zastavljena v
korist upnice UniCredit Banka Slovenija
d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 196.000,00 CHF, s
pripadki oziroma v euro protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju upnice za
CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve 30. 4. 2038.
SV 427/08
Ob-4583/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 427/08, DK 21/08 z
dne 7. 5. 2008, je bilo dvosobno stanovanje
št. 14, stopnišče C, v 3. nadstropju večstanovanjskega bloka v Domžalah, na naslovu
Miklošičeva 1, ki stoji na parc. št 4022/3 k.o.
Domžale, s pripadajočo kletjo in sorazmernim deležem na skupnih prostorih, delih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču navedene večstanovanjske stavbe ter je last
zastavitelja Grad inženiring d.o.o. do 1/1,
zastavljeno v korist UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
terjatve v višini 133.200,00 EUR s pp.
SV 262/08
Ob-4584/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr.
št. SV 262/08 z dne 28. 4. 2008, je bilo
stanovanje št. 2357-1271-104, v tretji etaži
stanovanjskega bloka Otona Župančiča 30,
Idrija, v obsegu 55,61 m2, s pripadajočim
solastninskim deležem na skupnih delih in
napravah ter zemljišču, na katerem stoji –
parceli št. 737 k.o. Idrija mesto, solast Tomaža in Jasmine Ogrič, oba stanujoča Prelovčeva ulica 1 b, Idrija, kupljeno z notarskim
zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja
Rozmana iz Idrije, opr. št. SV 234/08 z dne
16. 4. 2008, zastavljeno v korist upnice –
banke Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 63.000,00 EUR
s pripadki in 20.000,00 EUR s pripadki.
SV 1074/2008
Ob-4585/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub

ljane, opr. št. SV-1074/2008 z dne 24. 4.
2008, je bila nepremičnina, »drugi prostori«
v izmeri 13,20 m2, ki se nahaja na terasi
(mansarda) v hiši v Ljubljani, Prešernova
cesta 7, na desni strani hodnika gledano
s stopnic, med skupnim WC v mansardi in
stanovanjem, pri čemer hiša stoji na parc.
št. 99.S k.o. Gradišče I, last Nike Vanič, stanujoče Cesta krških žrtev 73, Krško, EMŠO
2711961505020, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 11. 2001, sklenjene s
prodajalcema Papič Andrejo in Papič Zdravkom, stanujoča Prešernova 7, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Leasing,
trgovina in leasing d.o.o., Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, matična št. 1545884000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
193.800,00 EUR, s pripadki.
SV 1136/2008
Ob-4586/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1136/2008 z dne 30. 4.
2008, je bilo trisobno stanovanje v izmeri
96 m2, ki leži v 2. nadstropju desno, v stavbi
na naslovu Tržaška cesta 24, Ljubljana, ki
stoji na parc. št. 124/22, k.o. Gradišče II,
last zastavitelja Gorazda Dimnika, Ljubljana,
Tržaška cesta 24, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4. 2005, sklenjene
s prodajalko Metko Volk, Ljubljana, Ulica
28. maja 7, z zemljiškoknjižnim dovolilom z
dne 20. 4. 2005, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina
4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
120.000,00 CHF, s pripadki.
SV 382/08
Ob-4587/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr.
št. SV 382/08 z dne 30. 4. 2008, je bila nepremičnina, triinpolsobno stanovanje št. 4
v izmeri 87 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju
stanovanjskega objekta št. B-27, na naslovu Polanškova ulica 10, Ljubljana, ki stoji
na parc. št. 244/182 k.o. Črnuče, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 20. 12. 1999, last Emilije Pirc Ćurić in
Željka Ćurića, oba iz Ljubljane, Polanškova
ulica 10, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 140.000,00 EUR s pp.
SV 384/08
Ob-4588/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št. SV 384/08
z dne 30. 4. 2008, je bila nepremičnina z
ident. št. 1740-843-119, stanovanje v nadstropju št. 4 v izmeri 57,09 m2, ki se nahaja
v večstanovanjski hiši na naslovu Celovška
99b, v Ljubljani, ident. št. stavbe 1925.ES,
k.o. Spodnja Šiška, pridobljena na podlagi
prodajne pogodbe z dne 29. 4. 2008, last
Senada Delića, iz Ljubljane, Šišenska cesta 42, zastavljena v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sede-

žem v Ljubljani, Trg republike 2, matična
št. 5860571000, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 66.000,00 EUR s pp.
SV 135/08
Ob-4589/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju
denarnih terjatev SV 135/08 z dne 24. 4.
2008, notarja Janeza Mlakarja iz Slovenj
Gradca, je bila nepremičnina – stanovanje
št. 14, v III. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Čečovje 3, Ravne na Koroškem, v dejanski izmeri 60,83 m2, s pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri 5,18 m2,
na parc. št. 631, pri vložku št. 5 k.o. Ravne,
last Homan Mateja, stanujočega Trg svobode 14 a, Ravne na Koroškem – do ½
in Čas Andreje, stanujoče Zelenbreg 19,
Ravne na Koroškem – do ½, zastavljena
v korist upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, mat. št. 5860580,
za zavarovanje denarnih terjatev v skupni
višini 60.000,00 EUR s pripadki, z dogovorjenimi obrestmi in drugimi nadomestili
določeni s to pogodbo.
SV 344/08
Ob-4591/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 344/08 z dne 13. 5.
2008, je bilo stanovanje št. 9, v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 2, stoječe
na parc. št. 1358, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 58,11 m2, last zastaviteljev Nezire
Muminović in Hakije Muminovića - vsakega
od njiju do 1/2, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice - Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak,
Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 85.000,00 EUR
s pripadki.
SV 213/2008
Ob-4592/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opr. št. SV 213/2008 z dne 7. 5.
2008, je stanovanje št. 3 v pritličju, Ulica
Pohorskega bataljona 11, 2342 Ruše, ident.
št. 3.E, vl. št. 1373/3, k.o. Ruše, v lasti Milana Purga do celote, na podlagi prodajne
pogodbe št. 69/96, sklenjene med njim in
Tovarno dušika Ruše d.o.o., zastavljeno v
korist Raiffeisenbank Mureck, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 31.500,00 EUR s pripadki.
SV 215/2008
Ob-4593/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opr. št. SV 215/2008 z dne 7. 5.
2008, so pisarna št. 3 v velikosti 13,90 m2,
pisarna št. 4 v velikosti 20,10 m2, prostor
št. 6 v velikosti 13,50 m2, prostor št. 7 v izmeri 19,34 m2, parc. št. 1136/2, vl. št. 1677,
k.o. Studenci, v lasti Mateje Kapun, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene med
Ikon Mateja Kapun s.p. in Zebrio d.o.o. z
dne 23. 4. 2008, zastavljene v korist Raiffeisenbank Mureck, Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
31.500,00 EUR s pripadki.
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SV 219/2008
Ob-4594/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz
Maribora, opr. št. SV 219/2008 z dne 8. 5.
2008, je enosobno stanovanje, v pritličju
večstanovanjske stavbe, ležeče na parceli
št. 38/3, vl. št. 882, k.o. Kamnica, v izmeri tlorisa 36,79 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, v lasti Nakić Silve in Nakić Slobodana, do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko Lazić Zlato,
dne 9. 12. 1998, zastavljeno v korist Horvat
Franca, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 31.000,00 EUR s pripadki.
SV 299/08
Ob-4641/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 14. 5. 2008, opr.
št. SV-299/08, je bil apartma številka 6 v
apartmajski hišici številka 2, stoječi na parc.
št. 293/21 k.o. Podčetrtek, skupna površina 36,65 m2 in predstavlja 22% solastniški delež glede na celotno površino apartmajske hišice, identifikacijska številka …
vpisan v podvložek št. … k.o. Podčetrtek,
last Nastanitve, d.o.o., Celjska cesta 40,
3250 Rogaška Slatina, matična številka
2190516000, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 01/08, sklenjene dne 25. 4. 2008,
s prodajalcem Srečko Hunskim s.p., Trška c.
5, Podčetrtek, slednji pa je postal lastnik te

nepremičnine na podlagi prodajne pogodbe št. 01/04, sklenjene dne 14. 5. 2004,
s prodajalko Terme Olimia d.d. in aneksa
k kupoprodajni pogodbi številka 01/04 z
dne 20. 7. 2006, zastavljen v korist upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka 5448557000, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnice Nastanitve,
d.o.o., Celjska cesta 40, 3250 Rogaška
Slatina, matična številka 2190516000, v
višini 46.500,00 EUR s pripadki.
SV 745/2008
Ob-4642/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 745/2008
z dne 28. 4. 2008, je bila nepremičnina,
in sicer stanovanje številka 18 v 3. nadstropju v skupni izmeri 88,80 m2, s kletnim prostorom na naslovu Ulica Staneta
Severja 6, 2000 Maribor, zgrajenem na
parceli številka 1620, pripisani pri vložni
številki 1169, katastrska občina Spodnje
Radvanje, last zastaviteljev Urške Iršič,
EMŠO 2907976505304, stanujoče Ciglence 056, Spodnji Duplek, do 43/100 in Kit
Mitje, EMŠO 1807973500303, stanujočega
Maribor, Goriška ulica 019 b, do 57/100,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
23. 4. 2008, sklenjene med Simerl Alešem
in Andrejo Bertoncelj, kot prodajalcema ter
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Urško Iršič in Kit Mitjo, kot kupcema, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka
Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana,
matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 63.500,00 CHF
s pripadki oziroma v euro protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju upnice za
CHF na dan plačila, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve 30. 4. 2020.
SV 488/08, SV 489/08
Ob-4643/08
Na podlagi neposredno izvršljivih notarskih zapisov notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 488/08 in SV 489/08,
oba z dne 14. 5. 2008, je bilo zastavljeno
trisobno stanovanje št. 027, ki se nahaja
v 6. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Grablovičeva ulica 26, Ljubljana,
ki je last zastavitelja Kralj Miha, EMŠO
1904977500478, Brezje 23, pošta Grosuplje, do 90/235 ter zastaviteljice Pirc Nine,
EMŠO 0811972505305, Planjava 2, pošta
Šenčur, do 145/235, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 2008, sklenjene s prodajalcema Batagelj Boštjanom in
Batagelj Mojco, oba Grablovičeva ulica 26,
Ljubljana. Stanovanje je zastavljeno v korist
upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična št. 5026237,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
157.000,00 CHF in 133.000,00 CHF s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 5/2008

Os-4510/08
Popravek

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika NGR Nizke in rudarske gradnje d.d.,
Maribor – v stečaju, se sklep tukajšnjega
sodišča, opr. št. St 5/2008, z dne 24. 4.
2008, v 4. točki izreka sklep popravi tako,
da se pravilno glasi:
narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 1. 9. 2008, ob 9. uri, v sobi 253/II tukajšnjega sodišča.
V preostalem ostane sklep nespremenjen.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2008
St 41/2004
Os-4460/08
To sodišče v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Hmezad Kmetijska
zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava
5a, Gomilsko – v stečaju razpisuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 18. junija 2008,
ob 10.45, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne mase
obsega v skladu z dol. 163. člena ZPPSL
naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 133.352,36 €.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku
za glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 15,86% ter
100% poplačilo prednostnih terjatev upnikov
po 160/3 členu ZPPSL;
kar vse je natančno, v skladu z dol. 163.
člena ZPPSL, razvidno iz osnutka glavne
razdelitve (A362/1-6), ki je sestavni del tega
oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A362/1-6) na oglasni deski in v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča, Prešernova 22,
Celje, med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2008
St 41/2004
Os-4461/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2004 sklep z dne 7. 5. 2008:
Stečajni senat, v stečajni zadevi nad dolžnikom: Hmezad Kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava 5a, Gomilsko
– v stečaju, razpisuje II. narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 18. junija 2008, ob 10.30,
soba št. 236/II.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2008
St 12/2007
Os-4462/08
Narok za preizkus terjatev, določen za
dne 29. 5. 2008, v stečajnem postopku nad

dolžnikom Zidarstvo Krasniqi Veli, s.p.,
Gregorčičeva 11, Ilirska Bistrica, matična
št. obrata 5253575, se prekliče, ker je bil
sklep o začetku stečajnega postopka z dne
22. 2. 2008 razveljavljen.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 5. 2008
St 37/2005
Os-4463/08
Stečajna sodnica tukajšnjega sodišča
objavlja na podlagi prvega odstavka 164.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99) oklic:
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev nad
dolžnikom Vibrokoper, d.o.o. – v stečaju,
Vojkovo nabrežje 38, Koper, ki ga zastopa
stečajni upravitelj Štefan Veren iz Ljubljane,
na dan 9. 7. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 132/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 208/II (desno), v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2008
St 42/2007
Os-4464/08
To sodišče je s sklepom, opr.
št. St 42/2007, z dne 28. 4. 2008, likvidacijski postopek nad dolžnikom Ekorem, inštitut za ekoremediacije v mediteranu, Ilirija
37, Pobegi, matična št. 2157403, začelo in
ga takoj tudi zaključilo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 5. 2008
St 21/2007
Os-4465/08
Narok za preizkus terjatev v postopku likvidacije nad dolžnikom Ecarte, storitveno
podjetje d.o.o., 8250 Brežice, Brezina 7,
Brežice, matična št. 1799142, vložna številka 10422700, bo dne 10. 7. 2008, ob 13.
uri, v razpravni dvorani št. V/II tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 5. 2008
St 20/2007
Os-4466/08
To sodišče je s sklepom St 20/2007 z
dne 6. 5. 2008 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina
Škof, trgovina in storitve d.o.o., Drenovec pri Bukovju 10, Bizeljsko, vpisanim
v poslovni in sodni register pod matično
številko 5388767000 in davčno številko
SI83381236, prej vpisana v sodnem registru pod vložkom 058/10038700.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz Poslovnega in sodnega registra
Slovenije.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 5. 2008
St 130/2007
Os-4467/08
To sodišče je s sklepom St 130/2007 dne
6. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom BGM d.o.o. – v stečaju, Stegne
15, Ljubljana.

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 6. 5. 2008
St 36/2002
Os-4468/08
To sodišče je s sklepom St 36/2002 dne
28. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
stečajno maso Inles S.D.R., d.d., Cesta
Notranjskega odreda 45, Sodražica.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
St 40/2002
Os-4469/08
To sodišče je s sklepom St 40/2002 dne
6. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Štrajhar & CO d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 118 – v stečaju.
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 6. 5. 2008
St 65/2008
Os-4470/08
To sodišče je s sklepom St 65/2008
dne 7. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Trifoni, frizerske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Slomškova ulica 33,
matična številka 1861913, davčna številka
87193957.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9b, 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 5. 9. 2008 ob 10. uri, v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 5. 2008
St 70/2008
Os-4471/08
To sodišče je s sklepom St 70/2008 dne
6. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom AST – gradbena družba d.o.o.,
Linhartova 11 A, Ljubljana, matična številka 1973266, davčna številka 96776951.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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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 1. 9. 2008 ob 13. uri, v razpravni
dvorani št. I/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2008
St 20/99
Os-4472/08
To sodišče je s sklepom St 20/99 dne
5. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom KTL Navita embalaža d.o.o. – v
stečaju, Letališka c. 30, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
St 87/2006
Os-4473/08
To sodišče je s sklepom St 87/2006 dne
30. 4. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Mercon d.o.o. – v stečaju, Ulica
Gradnikove brigade 8, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 2008
PPN 68/2008
Os-4474/08
To sodišče je s sklepom z dne 23. 4.
2008 pod opr. št. PPN 68/2008 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo
in drobno d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c.
244, matična številka: 5359457, vložna številka: 10630400.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(23. 4. 2008).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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).
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Ecoimport d.o.o., Ljubljana, Partizanska c. 3,
– DG 69 d.o.o. Vrhnika, Drenov Grič 69,
– Bokat d.o.o. Ljubljana, Krovska ul. 5,
– Glareal d.o.o. Ljubljana, Dolenjska c.
244,
– Romana Hribar, Rjava cesta 19, Ljubljana - Polje, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 23. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
St 61/2008
Os-4475/08
To sodišče je s sklepom St 61/2008 dne
5. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom SOJ, Podjetje za proizvodnjo, trženje in storitve d.o.o., Reber pri Škofljici
1A, Škofljica, matična številka 2313456,
davčna številka 43978886.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Marinc, 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% 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 12. uri, v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
LIK 32/2008
Os-4476/08
To sodišče je s sklepom Lik 32/2008 dne
30. 4. 2008 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Zavod za psihosocialno pomoč z umetnostjo Ljubljana, Ulica Stare
pravde 2, 1000 Ljubljana, matična številka
1674188, številka reg. vložka 13542500.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Matjaž Nanut iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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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 13.15, v razpravni dvorani št. IV, tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 4. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2008
St 117/2007
Os-4477/08
To sodišče je s sklepom St 117/2007 dne
6. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Ocepek Magda s.p. – Studio KI,
Ulica 7. avgusta 36, Dob, Domžale, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 5. 2008
St 51/2007
Os-4478/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ruse, družba za trgovino, gostinstvo, proizvodnjo, posredništvo,
promet, svetovanje in storitve d.o.o.,
Limbuško nabrežje 2, Limbuš – v stečaju, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2008
St 16/94
Os-4479/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ferromoto avtomobili d.o.o. – v
stečaju, Maribor, 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 5. 5. 2008
St 3/2008
Os-4480/08
To sodišče je dne 5. 5. 2008 s sklepom,
opr. št. St 3/2008 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Stržek, Hišna popravila,
David Šenveter s.p., Slovenskogoriška
cesta 11, Ptuj – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 5. 2008
St 13/2008
Os-4481/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/2008
z dne 6. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rovokopač družba za
gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
Savci 56, matična številka 2186594000,
davčna številka 35784598.
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Odslej firma glasi: Rovokopač družba
za gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
Savci 56 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 7.
2008, ob 9.45, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 5.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 5. 2008
St 12/2008
Os-4482/08
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/2008
z dne 6. 5. 2008 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Mihael Lutz s.p. Oblaganje
tal in sten, Vičava 29, Ptuj, matična številka 3067637, davčna številka 14975904,
šifra dejavnosti 43.330.
Odslej firma glasi: Mihael Lutz s.p. Oblaganje tal in sten, Vičava 29, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 7.
2008, ob 10. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 6. 5.
2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 5. 2008
St 57/2007
Os-4502/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 57/2007 sklep z dne 7. 5. 2008:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: M Club
tovarna konfekcije d.d., Koroška 37/a, Velenje – v stečaju, se razpiše II. narok za preizkus terjatev za dne 28. maja 2008 ob 13.
uri, v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2008
St 19/2008
Os-4503/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 19/2008 sklep z dne 9. 5. 2008:
I. To sodišče je dne 28. 3. 2008 ob 13.15
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Cvetličarna Rožca Robert Prevolnik s.p., Ulica
Stanka Kvedra 1, Vojnik, z dne 28. 3. 2008
in je dne 9. 5. 2008 ob 11.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Cvetličarna Rožca
Robert Prevolnik s.p., Ulica Stanka Kvedra 1, Vojnik (matična številka: 1936158, ID
št. za DDV: 69167575).
Odslej se firma glasi: Cvetličarna Rožca
Robert Prevolnik s.p., Ulica Stanka Kvedra 1, Vojnik (matična številka: 1936158, ID
št. za DDV: 69167575) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. del. dovoljenja: L8/2000.
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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. 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 1110-19-08).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 17. septembra 2008 ob 9. uri, v sobi
št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 9. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
St 21/2008
Os-4504/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/2008 sklep z dne 9. 5. 2008:
I. To sodišče je dne 7. 4. 2008 ob 15.20
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Selecta,
Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Prvomajska ulica 27, Celje z dne 3. 4. 2008
in je dne 9. 5. 2008 ob 10.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Selecta, Podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., Prvomajska
ulica 27, Celje (matična številka: 5629101,
ID št. za DDV: SI55541933).
Odslej se firma glasi: Selecta, Podjetje
za trgovino in storitve d.o.o., Prvomajska
ulica 27, Celje (matična številka: 5629101,
ID št. za DDV: SI55541933) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje: Zvonimir Hudej, Spominska 16, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatev
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 1110-21-2008).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. septembra 2008 ob 9.30, v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 9. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
St 75/2007
Os-4505/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 75/2007 sklep z dne 9. 5. 2008:
I. To sodišče je dne 22. 10. 2007 ob
10.20 prejelo priporočeno po pošti predlog
za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Avto Kuli, trgovina in storitve,
d.o.o., Trnoveljska c. 50/a, Celje in je dne
9. 5. 2008 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Avto Kuli, trgovina in
storitve d.o.o., Trnoveljska c. 50/a, Celje
(matična številka: 2033976, ID št. za DDV:
SI70251355).
Odslej se firma glasi: Avto Kuli, trgovina
in storitve d.o.o., Trnoveljska c. 50/a, Celje
(matična številka: 2033976, ID št. za DDV:
SI70251355) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej, Spominska 16, Celje, štev.
delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatev
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 1110-75-2007).
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. septembra 2008, ob 8.30, v sobi
št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 9. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
St 58/2003
Os-4506/08
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Hotel Lovec, hotelsko turistično podjetje
d.o.o., Bled – stečajna masa, Ljubljanska
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6, Bled, se oklic, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 42, z dne 30. 4. 2008, popravi tako,
da se drugi odstavek besedila oklica črta.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 5. 2008
St 44/2005
Os-4507/08
To sodišče je s sklepom, opr.
št. St 44/2005 z dne 8. 5. 2008 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom EMCR,
inženiring, marketing, konzalting in zastopanje, d.o.o., Lesce, Cesta na Lipce
8, 4248 Lesce.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 5. 2008
St 51/2008
Os-4508/08
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 51/2008 z dne 7. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Alupak Podjetje za proizvodnjo oplemenitenih folij
d.o.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica,
Partizanska 38.
Odslej se dolžnikova firma glasi: Alupak
Podjetje za proizvodnjo oplemenitenih folij d.o.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, njegova matična številka je
574496000, šifra dejavnosti pa 28.440.
Za stečajno upraviteljico je določena
Dragica Razboršek, univ. dipl. ekonomistka,
zaposlena pri Prvi finančni agenciji d.o.o.,
Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 9a, Podružnica Maribor, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10.
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 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 01-00105108).
Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 9.
2008 ob 9.30, 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 7. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2008
St 40/2008
Os-4509/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Krivec Mario s.p., Sp. Slemen 48,
Selnica ob Dravi, šifra dejavnosti: 43.320,
matična št.: 1616099000, davčna številka:
28141873, se v skladu s 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2008

St 125/2007

Št.
Os-4511/08

To sodišče je s sklepom opr.
št. St 125/2007 z dne 6. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad podjetjem Servus, družba za gradbeništvo in trgovino d.o.o., Maribor, Žolgarjeva ulica 9 in ga takoj zaključilo, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 2188155, šifra njegove dejavnosti pa 45.210.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbe je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2008
St 133/2007

Os-4512/08

To sodišče je s sklepom opr.
št. St 133/2007 z dne 7. 5. 2008 nad samostojnim podjetnikom Mesutom Memetijem
s firmo Sadje in zelenjava – trgovina na
drobno, slaščičarna Kalimero, Memeti
Mesut s.p., Prušnikova ulica 40, začelo
stečajni postopek in ga takoj zaključilo, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5030593, šifra njegove dejavnosti pa 52.210.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 5. 2008
St 71/2006

Os-4513/08

To sodišče je s sklepom opr. št. St 71/2006
z dne 5. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Silbi trgovina in
storitve d.o.o. – v stečaju, Košaški dol
98/a, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Stečajni senat upnike v zvezi s tem obvešča, da sredstva v stečajni masi za poplačilo upniških terjatev niso zadostovala,
ampak le za plačilo dela stroškov stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2008
St 35/2008

Os-4514/08

1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Domene – Vgradnja stavbnega pohištva, Marko Lužar s.p., C. v
Rošpoh 24/a, Kamnica (davčna številka:
69581487, matična številka: 1437798) se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 5. 2008
St 8/2008

Os-4515/08

To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom M Bolarič, podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in export-import
d.o.o., Jurčičeva ulica 3, Maribor, ki se
vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. St
8/2008 za dne 9. 6. 2008 ob 13. uri, v sobi
št. 253/II tukajšnjega sodišča.
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Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 5. 2008
St 26/2007
Os-4516/08
Dne 27. 12. 2007 začeti postopek prisilne poravnave dolžnika Jožef Gibičar s.p.,
kleparstvo, klima naprave, izolacije, Videm 31, Sveti Jurij ob Ščavnici, matična
številka 5088180, davčna št. 62632060, se
ustavi.
Z dnem 30. 4. 2008 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jožef Gibičar s.p., kleparstvo, klima naprave,
izolacije, Videm 31, Sveti Jurij ob Ščavnici,
matična številka 5088180, davčna številka
62632060.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič, Veščica 6/a.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 8,21 EUR in največ 164,20
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100267.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 8. 9. 2008 ob 14. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 24.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 30. 4. 2008 nabit na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 4. 2008
St 66/2002
Os-4522/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 66/2002 sklep z dne 9. 5. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Perčič Ladislav s.p., Črkoslikarstvo, Linhartova 18, Celje – v stečaju (matična številka:
5013157, ID št. za DDV: SI82071268), se
zaključi, v skladu z dol. 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Perčič Ladislav
s.p., Črkoslikarstvo, Linhartova 18, Celje – v
stečaju (matična številka: 5013157, ID št. za
DDV: SI82071268), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
St 85/2007
Os-4523/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 85/2007 sklep z
dne 9. 5. 2008:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Rogaška Les, Lesna industrija d.o.o., Me-

Stran

1840 /

Št.

47 / 16. 5. 2008

stinje 6, Podplat in njegovimi upniki, ki bo
dne 4. junija 2008 ob 13. uri, v sobi št. 236/II.
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču, v
času uradni ur. Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL),
naj glasovnico z originalnim podpisom in
žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
St 53/2007
Os-4524/08
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 53/2007 sklep z
dne 23. 4. 2008:
1. Potrdi se prisilne poravnava med dolžnikom: Ovtar, Družba za gradbeništvo,
trgovino in proizvodnjo d.o.o., Celjska
cesta 39/a, Vojnik in njegovimi upniki, sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
23. 4. 2008.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
pet razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve z izkazano pravico do
ločenega poplačila teh terjatev do dolžnika
in na katere pravne posledice prisilne poravnave nimajo neposrednega učinka.
Razred B: Terjatve z izkazano pravico do
izločitve svoje terjatve (izločitvena pravica)
do dolžnika in na katere pravne posledice
prisilne poravnave nimajo nobenega učinka.
Razred C: Privilegirane terjatve iz naslova neplačanih plač, davkov in prispevkov od
plač zaposlenim v skladu z drugim odstavkom 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL).
Razred D: Razred navadnih nezavarovanih upniških terjatev do dolžnika, za katere
dolžnik ponuja poplačilo v višini 20% ugotovljenih zneskov njihovih terjatev najkasneje
v roku enega leta od pravnomočnosti sklepa
o potrjeni prisilni poravnavi, ob upoštevanju
obrestne mere v višini 0,1% letno.
Razred E: Razred upniških terjatev po
začetku postopka prisilne poravnave, za katere je bila prejeta izjava za konverzijo teh
terjatev v nov poslovni delež oziroma v novo
izdan osnovni vložek v družbi dolžnika pod
pogojem pravnomočnosti sklepa o potrjeni
prisilni poravnavi.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave je
dolžnik predložil tudi poroštveno izjavo po
25. členu ZPPSL družbe AMVE d.o.o., Parmova ulica 14, Ljubljana.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 23. 4. 2008 je postal pravnomočen dne
8. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
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St 11/2008
Os-4537/08
To sodišče je dne 9. 5. 2008 s sklepom,
opr. št. St 11/2008 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Nova birotehnika
& ABC Yachts trgovinske in druge storitve d.o.o., Krempljeva ulica 10, Ptuj – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen
za 1. 7. 2008 ob 9. uri, je preklican.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 5. 2008

Dražbeni oklici
N 17/2007
Os-4549/08
Okrajno sodišče na Vrhniki v nepravdni
zadevi predlagatelja Franca Leskovca, Kalce 10, Logatec, Marije Kogoj, Beblerjeva
ulica 8, Idrija, Terezije Korenč, Šolska ulica
15, Spodnja Idrija, Anice Vidmar, Rovtarska
cesta 14, Logatec in Veronike Koder, Hotedršica 77, Hotedršica, ki jih zastopa Vesna Fašink, odvetnica v Idriji, proti nasprotni
udeleženki Krajevni skupnosti Hotedršica,
Hotedršica 64, po opravljenem naroku dne
25. 4. 2008 odreja prodajo nepremičnine
parc. št. 132.S last predlagatelja do 1/2 in
nasprotne udeleženke do 1/2, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki,
in sicer pri vl. št. 288, k.o. Hotedršica
javno dražbo
ki se določi na dan: petek, dne 6. 6. 2008
ob 9. uri, v sobi št. I. pritličje Okrajnega sodišča na Vrhniki, Cankarjev trg 8.
Sodišče bo opravilo prodajo zgoraj navedene nepremičnine po naslednjih prodajnih
pogojih:
1. Predmet prodaje je nepremičnina vpisana pri vl. št. 288, k.o. Hotedršica, parc.
št. 132.S zemljiške knjige Okrajnega sodišča na Vrhniki.
Nepremičnina se nahaja v naselju Hotedršica, na naslovu Hotedršica 29. Predmet
prodaje je objekt z dvorano v pritličju, ki
obsega 223,13 m2 ter prizidek 17,72 m2, stanovanje v nadstropju, ki obsega 43,98 m2 ter
neizkoriščeno podstrešje, locirano skupaj na
stavbišču površine 516 m2.
2. Bremen na nepremičnini ni.
3. Tržna vrednost nepremičnine, ki je
predmet prodaje znaša 75.000,00 EUR.
4. javne dražbe se udeležijo le tisi, ki do
3. 6. 2008 položijo varščino v višini 10 %
izhodiščne cene nepremičnine, in sicer
na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani,
št. 01100-6960421855. Pri plačilu se je potrebno sklicevati na št. 00 7 170001707.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin.
6. Rok in način plačila kupnine: najkasneje v roku 15 dni od dneva prodaje v
enkratnem znesku. Če kupec v tem roku
ne bo položil kupnine, bo sodišče izreklo
prodajo za neveljavno, določilo novo dražbo, stroške neuspele prodaje pa bo krilo iz
položene varščine.

7. Narok za prodajo se opravi tudi kolikor bo navzoč en sam ponudnik. Najnižji
dovoljeni znesek za dvigovanje ponudb je
500,00 EUR.
8. Kupec ne more biti predlagajoča ali
nasprotna stranka, sodnik ali kdo drug, ki
uradno sodeluje pri prodaji in tudi ne, kdor
po zakonu ne more dobiti nepremičnine, ki
je predmet prodaje.
9. Ogled nepremičnine je mogoč v petek,
dne 30. maja 2008 od 9. do 11. ure.
10. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnina bo
prodana po načelu videno kupljeno.
11. Ta odredba, skupaj s prodajnimi pogoji, se objavi na sodni deski Okrajnega sodišča na Vrhniki, Cankarjev trg 8 in na oglasnih deskah Občine Vrhnika, Občine Logatec, Občine Idrija, Občine Borovnica, Občine
Log Dragomer, Občine Cerknica, Krajevne
skupnosti Hotedršica, objavi se v Uradnem
listu RS in na spletni strani sodišča.
Okrajno sodišče na Vrhniki

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 516/2008
Os-3731/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic Vrtar Ivane in Vrtar Cvetke, obe Tabor 9, 1380 Cerknica, ki ju zastopa notarka Draga Intihar iz
Cerknice, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini, z identifikacijsko številko dela
stavbe 6.E, dvosobno stanovanje s pomožnim prostorom etaža 3 in 1, Tabor 9, stanovanjska raba v površini 64,14 m2, vpisani pri
podvložku št. 2906, k.o. Cerknica, v korist
predlagateljic, za vsako do ene polovice in
za začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo sklep Dn št. 516/2008
z dne 20. 3. 2008, o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki so
jo sklenili kot prodajalka Občina Cerknica in
kot kupec Brest podjetje za proizvodnjo in
promet blaga d.o.o.
Predmet pogodbe je bil nakup stanovanja, ki takrat še ni bilo vpisano v zemljiški
knjigi, po vzpostavitvi etažne lastnine pa je
nepremičnina dobila identifikacijsko številko dela stavbe 6.E, dvosobno stanovanje s
pomožnim prostorom etaža 3 in 1, Tabor 9,
1380 Cerknica, stanovanjska raba v površini
64,14 m2, vpisani pri podvložku št. 2906/6,
k.o. Cerknica, kjer je vknjižena lastninska
pravica kot družbena lastnina, imetnik pravice uporabe Občina Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljic tega postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 4. 2008
Dn 483/2008
Os-3732/08
Okrajno sodišče v Cerknici je po zemljiškoknjižnem sodniku Tonetu Urbasu, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jesenšek Boštjana, Videm 1, 1380 Cerknica, za
vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini,
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z identifikacijsko številko dela stavbe 29.E,
stanovanjska raba v izmeri 63,67 m2, Videm
1, 1380 Cerknica, v stavbi z identifikacijsko
št. 126.ES, stoječa na parc. št. 173/2, k.o.
Cerknica, v korist predlagatelja Jesenšek
Boštjana, do deleža 1/2 ter Jesenšek Ivanke, do deleža 1/2 in za začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izdalo
sklep Dn št. 483/2008 z dne 20. 3. 2008,
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin – kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 31 z dne 15. 11.
1991, ki je bila sklenjena na podlagi določil
Stanovanjskega zakona, med prodajalcem
Brest podjetje za proizvodnjo in promet blaga d.o.o. Cerknica, ki ga je zastopal direktor
Darko Lesar in kupovalko Lah Marjanco,
roj. 29. 11. 1961, Videm 1, 1380 Cerknica
in aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji
stanovanja št. 31 z dne 26. 11. 1991, ki je bil
sklenjen na podlagi določil Stanovanjskega
zakona, med prodajalcem Brest podjetje za
proizvodnjo in promet blaga d.o.o. Cerknica, ki ga je zastopal direktor Darko Lesar
in kupcema Lah Marjanco, roj. 29. 11. 1961
ter Lah Alojzem, roj. 8. 6. 1955, oba Videm
1, 1380 Cerknica.
Predmet pogodbe in aneksa je bil nakup
stanovanja v stanovanjski stavbi v Cerknici,
ulica Videm 1, v 2. nadstropju, št. stanovanja 29, ki takrat še ni bilo vpisano v zemljiški
knjigi kot etažna lastnina. Po podatkih pogodbe je stanovanje dvosobno in obsega v
izmeri kuhinjo 5,01 m2, sobo 14,82 m2, sobo
7,90 m2, sobo 10,61 m2, hodnik 5,47 m2
in 5,39 m2 WC - m2, kopalnico 4,50 m2,
shrambo - m2, balkon oziroma teraso - m2,
klet 2,38 m2.
Po načrtu etažne lastnine in vpisu v zemljiško knjigo je stanovanje dobilo oznako:
stanovanjska raba z identifikacijsko številko
dela stavbe 29.E, v površini 63,67 m2, v
stavbi z identifikacijsko oznako 126.ES in
naslovom Videm 1, Cerknica. Stanovanje
je vpisano v podvložku št. 3059/29 k.o. Cerknica, kjer je vknjižena lastninska pravica na
Občino Cerknica, matična številka 5880157,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 7. 4. 2008
Dn 4280/2007
Os-1204/08
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Braimirja Černohorski, Ulica
Matije Tomca 1, Domžale, objavlja začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin - kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
prodajalcem SGP Gradnje Domžale p.o.,
Ljubljanska cesta 72/a, Domžale in kupcem
Otrin Janezom, kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med prodajalcem Otrin Janezom
ter kupcem Lipovec Francem, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med prodajalcem Otrin
Janezom ter kupcem Lipovec Francem, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem Lipovec Francem ter kupovalko
Kolomaz Anico.
Predmet pogodbe je bila garaža v soseski Simona Jenka S III. in S IV., ki je sedaj
v zemljiški knjigi vpisana kot nepremičnina
1.E v vl. št. 5661/2, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist pre-

dlagatelja do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki sta jo sklenila Škrjanec
Frančiška, Simona Jenka 10, Domžale, kot
prodajalka in predlagatelj kot kupec, dne
9. 2. 2000.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 16. 1. 2008
Dn 559/2008
Os-3416/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mitje Gmajnarja, Cankarjeva 15, Radovljica, s sklepom
opr. št. Dn št. 559/2008 z dne 3. 3. 2008,
začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupne pogodbe št. 6/84 C II
(faza C)/P.P./84 z dne 4. 10. 1984, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Gradbinec n.sol.o., Kranj in kupcem
Tobačno tovarno Ljubljana, TOZD Tobak
Ljubljana, s katero je prodajalec prodal poslovni prostor (Kiosk) v pritličju stanovanjsko
poslovne stolpnice S-B (faza B-dodatek) v
Centru II na Jesenicah, Cesta maršala Tita
39, v skupni izmeri 5,30 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice na poslovnem
prostoru podvl. št. 2267/44, k.o. Jesenice,
na naslovu Jesenice, Cesta maršala Tita 39,
v korist predlagatelja Mitje Gmajnarja, Cankarjeva 15, Radovljica, do celote, predložna
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2008
Dn 589/2004
Os-3417/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne Občine Ljubljana, s sklepom opr.
št. Dn 589/2004 z dne 15. 2. 2008, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe o odplačnem prenosu
pravice razpolaganja, uporabe in uživanja
na stanovanju, kot posameznem delu stavbe št. 48/A 016/78 in B 018/78 z dne 28.
7. 1978, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Gradis n.sol.o., Ljubljana, Šmartinska 134a in kupcem Delovno
skupnostjo upravnih organov SOB Ljubljana-Center, Ljubljana, Lundrovo nabrežje 2, s
katero je prodajalec prodal dve stanovanjski
enoti A 016 in B 018, obe v pritličju objekta
E 1 v Kranjski Gori, Čičare 7, stoječem na
parc. št. 397/4, k.o. Kranjska Gora.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih procesov pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 31-081, 082, na
naslovu Kranjska Gora, Čičare 7, v korist
predlagateljice Mestne občine Ljubljana, do
celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
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člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Jesenicah
dne 19. 3. 2008
Dn 1995/2004
Os-3418/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemlji
zadevi predlagateljice Sare Dolinar, Ljubljana,
Thumova 5, s sklepom opr. št. Dn 1995/2004
z dne 29. 1. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je:
– pogodbe o odplačanem prenosu pravice razpolaganja, uporabe in uživanja na
stanovanju, kot posameznem delu stavbe
št. 44/a 117/78 z dne 5. 9. 1978, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem
Gradis n.sol.o., Ljubljana 134a in kupcem
Gozdnim gospodarstvom Ljubljana, Tržaška
2, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto 111, v naselju Črtenje, v objektu
E 1, stoječem na parc. št. 397/4, k.o. Kranjska Gora,
– kupoprodajne pogodbe z dne 3. 12.
1992, sklenjene med prodajalcem Gozdnim
gospodarstvom Ljubljana, Tržaška 2 in kupovalko Magdaleno Celarc, Ljubljana, Kosovelova 5, s katero je prodajalec prodal
stanovanje št. 31, v stavbi v Kranjski Gori,
Čičare 7, stoječi na parc. št. 397/4, k.o.
Kranjska Gora, v izmeri 39,85 m2 in aneksa
št. 1 k tej pogodbi z dne 15. 6. 1993,
– kupoprodajne pogodbe z dne 11. 6.
1997, sklenjene med prodajalko Magdaleno
Celarc, Ljubljana, Kosovelova 5 in kupcema
Saro Dolinar ter Blažem Dolinarjem, oba
Ljubljana, Thumova 5, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 31, v stavbi v Kranjski
Gori, Čičare 7, stoječi na parc. št. 397/4, k.o.
Kranjska Gora, v izmeri 39,85 m2.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice na stanovanju
z identifikacijsko št. 31-009, 010, na naslovu Kranjska Gora, Čičare 7, v korist Sare
Dolinar in Blaža Dolinarja, oba Ljubljana,
Thumova 5, za vsakega do 1/2, predložene
listine pa niso izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2008
Dn 2073/2004
Os-3430/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, s sklepom opr.
št. Dn 2073/2004 z dne 12. 2. 2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je kupoprodajne pogodbe z
dne 7. 10. 1998, sklenjene med prodajalko
Zdenko Mönitz, Trg Draga Iblara 7, Zagreb,
Republika Hrvaška in kupcema Zofijo Sajovic Bolka ter Jožefom Bolkom, oba Visoko
62, Šenčur, s katero je prodajalka prodala
stanovanje št. 32, v Kranjski Gori, Čičare
7, v stavbi stoječe na parc. št. 397/4, k.o.
Kranjska Gora, v površini 23 m2.
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Na podlagi navedene pogodbe s predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice na stanovanju
z identifikacijsko št. 31-0011, 012, na naslovu Kranjska Gora, Čičare 7, v korist Zofije
Sajovic Bolka in Jožefa Bolka, oba Visoko
62, Šenčur, za vsakega do 1/2, predložena
listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4, Janezom Novakom, Jesenice, Tavčarjeva
10, Antonom Novakom ml., Breg, Žirovnica, Vojko Legat, Breg 94, Žirovnica, Heleno
Čučnik, Jesenice, Tomšičeva 16, Kazimirjem Novakom, Ljubljana, Demšarjeva 18,
Katarino Novak, Ljubljana, Koblarjeva 24 in
Branislavo Novak ml., Ljubljana, Demšarjeva 18, in kupovalko Slovenske železarne
Ljubljana – Železarno Jesenice n.sol.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, s katero so prodajalci prodali nepremičnino, parc. št. 1018,
k.o. Jesenice, visoko pritlično dvostanovanjsko hišo z gospodarskim poslopjem in
dvoriščem ter nepremičnino parc. št. 1019,
k.o. Jesenice, njiva in sadovnjak, vse pri vl.
št. 669, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice na nepremičnina,
parc. št. 1018 in 1019, obe k.o. Jesenice,
v korist predlagateljice Železarne Jesenice
d.o.o., Jesenice, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2008

Dn 588/2004
Os-3432/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mestne občine Ljubljana, s sklepom opr.
št. Dn 588/2004 z dne 15. 2. 2008, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je:
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice razpolaganje, uporabe in uživanja na
stanovanju kot posameznem delu stavbe
z dne 28. 7. 1978, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Gradis n.sol.
o., Ljubljana, Šmartinska 134a in kupcem
Proizvodnim in trgovskim podjetjem za domačo in umetno obrt DOM – notranjo in
zunanjo trgovino d.o.o., Ljubljana, Mestni
trg 24, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto C 203 v mansardi objekta E 1
v Kranjski Gori, Čičare 7, stoječem na parc.
št. 397/4, k.o. Kranjska Gora in
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 7.
1992, sklenjene med prodajalcem Proizvodnim in trgovskim podjetjem za domačo in
umetno obrt DOM – notranjo in zunanjo
trgovino d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 24
in kupcem Občino Ljubljana Vič-Rudnik,
Trg mladinskih delovnih brigad 7, s katero je prodajalec prodal stanovanjsko enoto
C 203, v mansardi objekta E 1 v Kranjski
Gori, Čičare 7, stoječem na parc. št. 397/4,
k.o. Kranjska Gora, v izmeri 36,76 m2.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih
zaporednih prenosov pravice na stanovanju
z identifikacijsko št. 31-077, 078, na naslovu
Kranjska Gora, Čičare 7, v korist predlagateljice Mestne občine Ljubljana, do celote,
predloženi listini pa nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 19. 3. 2008

Dn 445/2007
Os-3674/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zihade Deranjić, Jesenice, Cesta maršala Tita
87, s sklepom opr. št. Dn 445/2007 z dne
24. 5. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. ISP
026/93 - G o prodaji stanovanja z dne 8. 1.
1993, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Vanjo Quick, Jesenice, Cesta maršala Tita 87,
s katero je prodajalka prodala stanovanje
št. 10, v 8. nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 87, stoječi
na parc. št. 533/23, k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 61,44 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 35.E, pri podvl.
št. 2122/35, k.o. Jesenice, v korist predlagateljice Zihade Deranjić, Jesenice, Cesta
maršala Tita 87, do celote, predložena listina pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2008

Dn 609/2007
Os-3673/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Železarne
Jesenice d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, s sklepom opr. št. Dn 609/2007 z dne
26. 6. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je kupne pogodbe
z dne 3. 4. 1987, sklenjene med prodajalci
Rudolfom Novakom, Jesenice, Tomšičeva

Dn 1513/2007
Os-3675/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nedeljke Ristić, Jesenice, Savska cesta 2, s
sklepom opr. št. Dn 1513/2007 z dne 21. 2
2008, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je prodajne pogodbe z
dne 4. 10. 2000, sklenjene med prodajalcem
Sulejmanom Suljićem, Jesenice, Savska

cesta 2 in kupcem Hilmijo Begićem, Ulica
prvoborca 1, Slovenski Javornik, p. Jesenice, s katero je prodajalec prodal svojo 1/12
nepremičnine parc. št. 1856, k.o. Jesenice,
ki v naravi predstavlja stanovanje v pritličju,
na zahodni stari stanovanjske hiše, s souporabo skupnega stališča v izmeri 39 m2 in
pripadajočim zemljiščem.
Na podlagi navedene pogodbe se v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice
predlaga vpis lastninske pravice na nepremičnini parc. št. 1856, k.o. Jesenice, v korist
predlagateljice Nedeljke Ristić, Jesenice,
Savska cesta 2, do 1/12, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korit predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2008
Dn 275/2007
Os-3676/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sabahudina Bešića, Jesenice, Cesta revolucije
5, s sklepom opr. št. Dn 2752/2007 z dne
24. 5. 2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, to je pogodbe št. ISP
348/91 – G o prodaji stanovanja z dne 15. 1.
1991, sklenjene med prodajalko Železarno
Jesenice d.o.o., Jesenice in kupovalko Sonjo
Zupan, Jesenice, Cesta revolucije 5, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 27, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Cesta revolucije 5, stoječi na parc. št. 538,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 68,67 m2.
Na podlagi naveden pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 37.E, pri podvl.
št. 2082/37, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Sabahudina Bešića, Jesenice, Cesta
revolucije 5, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v sklad z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2008
Dn 654/2007
Os-3677/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta Koblarja, Jesenice, Cesta revolucije 8, s
sklepom opr. št. Dn 654/2007 z dne 18. 7.
2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je prodajne pogodbe
št. 85-5/10052-2002 z dne 28. 1. 2002,
sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Ljubljana, Poljanski nasip 31 in kupcem Robertom Koblarjem, Jesenice, Cesta
revolucije 8, s katero je prodajalec prodal
stanovanje št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 8,
stoječi na parc. št. 540/1, k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 62,35 m2.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Na podlagi navedene pogodbe s predlaga vpis lastninske pravice na stanovanju z
identifikacijsko št. 5.E, pri podvl. št. 2214/5,
k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Roberta
Koblarja, Jesenice, Cesta revolucije 8, do
celote, predložena listna pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2008

tnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 51.E, pri podvl.
št. 2082/51, k.o. Jesenice, v korist predlagatelja Trajana Micova, Jesenice, Cesta revolucije 5, do celote, predloženi listini pa
nista izvirnika.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 2. 4. 2008

Dn 446/2007
Os-3678/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bogomile
Žvan, Žirovnica 101 A, Žirovnica, s sklepom
opr. št. Dn 446/2007 z dne 24. 5. 2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je pogodbe št. ISP 319/91 – G o
prodaji stanovanja z dne 13. 11. 1991, sklenjene med prodajalko Železarno Jesenice
d.o.o., Jesenice in kupcem Ladislavom Kolobarjem, Jesenice, Svetinova 20, s katero
je prodajalka prodala stanovanje št. 15, v 3.
nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah,
Ulica Viktorja Svetine 20, stoječi na parc.
št. 138, k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri
65,34 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 14.E, pri podvl.
št. 938/14, k.o. Koroška Bela, v korist predlagateljice Bogomile Žvan, Žirovnica 101A,
Žirovnica, do celote, predložena listina pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne
imetnike pravic, da v skladu z določbo 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 4. 2008

Dn 1583/2006
Os-3704/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ane
Ghielmetti in Andreja Zupančiča, oba Jesenice, Cesta revolucije 1, s sklepom opr.
št. Dn 1583/2004, z dne 31. 1. 2007, začelo
postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe št. ISP 415/91 - O, o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupcem Frančiško Zupančič, Jesenice, Cesta revolucije 1, s katero je prodajalka prodala stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
revolucije 1, stoječi na parc. št. 522/11, k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 87,05 m2.
Na podlagi navedene pogodbe se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkratnih zaporednih prenosov pravice na stanovanju z identifikacijsko št. 11.E, pri podvl.
št. 2114/11, k.o. Jesenice, v korist predlagateljev Ane Ghielmetti in Andreja Zupančiča, oba Jesenice, Cesta revolucije 1, za
vsakega do ene polovice, predložena listina
pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 1. 4. 2008

Dn 2972/2006
Os-3679/08
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trajana
Micova, Jesenice, Cesta revolucije 5, s sklepom opr. št. Dn 2972/2006 z dne 20. 9.
2007, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, to je:
– pogodbe št. ISP 187/91 – G o prodaji
stanovanja z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med prodajalko Železarno Jesenice d.o.o.,
Jesenice in kupovalko Marijo Odar, Jesenice, Cesta revolucije 5, s katero je prodajalka
prodala stanovanje št. 49, v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta revolucije 5, stoječi na parc. št. 538, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 25,44 m2 in
– darilne pogodbe z dne 14. 1. 1992,
sklenjene med darovalko Marijo Odar, Jesenice, Cesta revolucije 5 in obdarjencem
Otmarjem Odarjem, Jesenice, Pod gozdom
4, s katero je darovalka podarila stanovanje
št. 49, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na
Jesenicah, Cesta revolucije 5, obdarjencu.
Na podlagi navedenih pogodb se predlaga vpis lastninske pravice v vrsti večkra-

Dn 2644/2004
Os-3657/08
Okrajno sodišče v Kočevju je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vidmar
Jožefe, Kajuhovo naselje 17, Kočevje, ki
jo zastopa poobl. odvetnik Vidmar Samo iz
Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske pravice
na stanovanju ter vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 3. 1. 2008 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
in sicer prodajne pogodbe št. 32 o prodaji
stanovanja št. 32, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjskega objekta v Kočevju,
Kidričeva 1, stoječem na parceli št. 1287/2,
k.o. Kočevje, v izmeri 61,48 m2, ki je bila
sklenjena med Gozdnim gospodarstvom
Kočevje kot prodajalcem in Vidmar Jožefo
kot kupovalko, dne 7. 11. 1991, prijavljena
Upravi za družbene prihodke Občine Kočevje dne 22. 11. 1991, pod številko prejemnega vpisnika K-362/91, podpis prodajalca pa
overjen pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enoti v Kočevju, dne 7. 2. 1992.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepre-
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mičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 7. 3. 2008
Dn 519/2008
Os-3757/08
Okrajno sodišče v Krškem na podlagi
237. člena, v zvezi z 204. členom ZZK-1 (Ur.
l. RS, št. 58/03), izdaja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
ki je potrebna za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini z identifikacijsko št. 9.E,
vpisani pri podvl. št. 1264/10, k.o. Stara vas,
Okrajno sodišče v Krškem.
Vsebina listine, katere vzpostavitev se
zahteva, je izvirnik kupne pogodbe med
prodajalcem Medex International d.d., Ljubljana, Miklošičeva cesta 30 in kupovalko
Dolenjsko banko d.d., Seidlova cesta 3,
Novo mesto.
Okrajno sodišče v Krškem je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nove Ljubljanske banke, Trg republike 2, Ljubljana, kot
pravne naslednice Dolenjske Banke, Seidlova cesta 3, Novo mesto, ki jo zastopa odv.
Boris Bavdek iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice na poslovnem prostoru
z ident. št. 9.E, do celote ter vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, dne 17. 3. 2008 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine. Vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
se nanaša na kupoprodajno pogodbo z dne
12. 9. 1995, o prodaji lokala na Tržnici v Krškem, v zmeri 106 m2, ki se nahaja v objektu
na parc. št. 198, 271 in 2004/4, k.o. Stara
vas, ki je bila sklenjena med Medex International d.d., Miklošičeva cesta 30, Ljubljana
in Dolenjsko banko d.d., Seidlova cesta 3,
Novo mesto.
Sodišče s tem oklicem poziva vse imetnike pravic na zgoraj navedenem nepremičnem premoženju, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 4. 4. 2008
Dn 24144/2007
Os-3509/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dominike Marolt Maver, ki
jo zastopa Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič, Čufarjeva 4, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjiž
ne listine, pri nepremičnini z ident. št. 52.E,
vpisani v podvl. št. 1463/52, k.o. Brinje I, dne
14. 1. 2008, pod opr. št. Dn 24144/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1963,
sklenjene med zemljiškoknjižnim lastnikom
in Nikom Skokom,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Nikom Skokom in Dušo Fuchs ter
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6.
1991, sklenjene med Dušo Fuchs in Špelo
Schweitzer.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
Dn 27512/2007
Os-3510/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka Marina,
Gregorčičeva 11, Ljubljana, ki ga zastopa
Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini z
ident. št. 97.E, vpisani v podvl. št. 183/97,
k.o. Gradišče I, dne 14. 1. 2008, pod opr.
št. Dn 27512/2007, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11.
1991, sklenjene med Republiko Slovenijo,
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo ter Markom Marinom, z dodatkom z
dne 12. 11. 1991.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
Dn 23584/2004
Os-3511/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane
Gregorc Bogdan, Brezje pri Grosupljem
42, Grosuplje, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini, vpisani v podvložku
št. 2216/1, k.o. Slape z dne 20. 9. 2004,
pod opr. št. Dn 23584/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 361 z dne 19. 4. 1966,
sklenjene med Obnova Gradbeno podjetje,
Titova 39, Ljubljana, po direktorju Plestenjak
Andreju, kot prodajalcem in Ljubič Vido, Gosposvetska c. 13, Ljubljana, kot kupovalko,
– kupoprodajne pogodbe z dne 27. 2.
1969, sklenjene med Ljubič Vido, Slape,
Polje pri Ljubljani, kot prodajalko ter Bogdan
Štefanom in Bogdan Antonijo, oba Spodnja
Zadobrova 49b, kot kupcema,
– darilne pogodbe z dne 24. 5. 1999,
sklenjene med Bogdan Štefanom in Bogdan
Antonijo, oba Polje c. V/5, Ljubljana ter Bogdan Tatjano, roj. 21. 11. 1965, kot obdarjenko, Polje C. V/5, Ljubljana Polje in Miklavc
Zvonko, roj. Bogdan roj. 16. 9. 1962, Dolsko
56, Dol pri Ljubljani, kot zakonito dedinjo,
– pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 26. 5. 2003,
– izpiska iz poročne matične knjige za
predlagateljico.
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 25. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 15613/2004

Os-3660/08

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomšič Marka,
Brilejeva 20, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2756/40 – stanovanje št. 212 in shramba
št. 212, Brilejeva 20, Ljubljana, k.o. Dravlje,
dne 5. 2. 2008, pod opr. št. Dn 15613/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
31. 3. 1982, št. 82-7313, sklenjene med
SOZD ZGP Gipos ter Tomšič Markom in
Tomšič Lučko, oba Brilejeva 20, Ljubljana,
za stanovanje v objektu B-9 – Brilejeva 20,
k.o. Dravlje.
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 14. 3. 2008
Dn 19998/2005

Os-3661/08

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane
Križnar Poljanec, Ruska ulica 7, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2240/4, k.o.
Spodnja Šiška, dne 21. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 19998/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 6. 5. 1957, sklenjene
med Stanovanjsko zadrugo Prosvetar in Poljanec Tarasom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2008
Dn 12287/2004

Os-3662/08

Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kljaić Mirjane,
Cesta v Pečale 32, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikacijsko številko dela stavbe 00180/004,
podvl. št. 2403/1, k.o. Črnuče, dne 26. 2.
2008, pod opr. št. Dn 25300/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 2795/92 z dne 17. 6. 1992, sklenjene
med MOL in Dejanović Mirjano, za dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju, v skupni
izmeri 58,58 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 25300/2004
Os-3665/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nedeljka Smiljanića, Krtina 131a, 1233 Dob, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 3.E, podvl. št. 216/3, k.o. Gradišče I,
dne 26. 2. 2008, pod opr. št. Dn 25300/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 8. 1978, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Tehnika Ljubljana, Vošnjakova 8 in Unistours, Sarajevo, za lokal
št. 3, v pritličju objekta in sanitarije v kleti,
sedaj nepremičnina z identifikatorjem 3.E,
podvl. št. 216/3, k.o. Gradišče 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 2532/2006
Os-3666/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Družina Kristusa odrešenika, Bezenškova ulica
1, Ljubljana, ki ga zastopa predstojnica Angela Kotnik, ki jo zastopa odvetnica Mateja
Maček iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pri nepremičnini parc. št. 1729/3 in
1729/4, vl. št. 1462, k.o. Dravlje, dne 14.
2. 2008, pod opr. št. Dn 2532/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prenosu investitorstva
št. 1680/71-KL z dne 15. 12. 1971, sklenjene med Standard Invest Ljubljana, Celovška
89, ki ga je zastopal direktor Miroslav Pleša
in Angelo Kotnik ter Anico Uranjek, Celovška 125, Ljubljana, za dve verižni hiši E z
garažami (dvojčke) v k.o. Dravlje;
– pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča v soseski Koseze, št. 1936/71-I/KL, z
dne 15. 12. 1971, sklenjene med Skladom
za komunalno urejanje zemljišč Občine
Ljubljana-Šiška, Celovška 89, Ljubljana,
Angelo Kotnik in Anico Uranjek, Celovška
125, Ljubljana, za gradbeno zemljišče parc.
št. 1729/3 in 1729/4, k.o. Dravlje;
– pogodbe o spremembi pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča št. 262/77-I/KL z
dne 6. 1. 1977, sklenjene med Skladom za
komunalno urejanje zemljišč občine Ljubljana-Šiška in Angelo Kotnik ter Anico Uranjek.
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 26. 3. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dn 24551/2005
Os-3667/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Silve Mlakar,
Športna ulica 4, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
Lučka Perme iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino – dvorišče
in stanovanjska stavba s parc. št. 392/3,
vl. št. 3365, k.o. Kašelj, dne 25. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 24551/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
24. 11. 1980, sklenjene med prodajalcem
Grahek Francem, roj. 12. 11. 1943 ter kupcema Mlakar Ludvikom, roj. 30. 7. 1942 in
Mlakar Silvo Trbovšek dne 1. 1. 1945, predmet katere je nepremičnina – dvorišče in
stanovanjska stavba s parc. št. 392/3, št. vl.
3365, k.o. Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 20632/2004
Os-3669/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Katje Plauštajner, Prekorje 34a, Škofja vas, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorjem 3.E, št. podvl. 265/4, k.o.
Krakovsko predmestje, dne 25. 2. 2008, pod
opr. št. Dn 20623/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
med prodajalko Republiko Slovenijo in kupovalko Engelsberger Stanislavo,
– darilne pogodbe z dne 16. 11. 1992,
med obdarovalko Engelsberger Stanislavo
in obdarjencem Engelsberger Igorjem,
– darilne pogodbe z dne 27. 1. 1993,
16. 11. 1992, med obdarovalcem Engelsberger Igorjem in obdarjenko Engelsberger
Alenko,
– darilne pogodbe z dne 27. 1. 1993, 16.
11. 1992, med obdarovalko Engelsberger
Alenko in obdarjenko Engelsberger Aline,
– prodajne pogodbe z dne 9. 1. 1998,
med prodajalko Engelsberger Aline ter kupcema Plauštajner Katjo in Plauštajner Petjo,
predmet katerih je nepremičnina št. podvl. 265/4, identifikator 3.E, k.o. Krakovsko
predmestje.
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 27. 3. 2008
Dn 13448/2004
Os-3670/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jadranke

Veljić, Mašera Spasičeva 13, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 9.E in 10.E, podvl.
št. 2653/8, k.o. Bežigrad, dne 27. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 13448/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpolaganja, uporabe in oprave
na posameznih delih stavbe, sklenjene med
Splošnim gradbenim podjetjem Stavbenik
Izola in Časopisnim podjetjem Delo Ljubljana z dne 22. 2. 1966, št. pogodbe 914/6-66,
za nepremičnini (ki imata sedaj identifikator
9.E in 10.E in sta vpisani v podvl. 2653/8,
k.o. Bežigrad),
– menjalne pogodbe z dne 16. 3. 1992,
sklenjene med Marjetko Stvarnik in Mojmirom Ocvirkom, za nepremičnini (ki imata
sedaj identifikator 9.E in 10.E in sta vpisani
v podvl. 2653/8, k.o. Bežigrad).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 20931/2002
Os-3672/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marinke Mahkovec, Gotska ulica 11, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
stanovanju št. 11 v 2. nadstropju, v izmeri 59,97 m2, s kletnim prostorom v izmeri
2,73 m2, na naslovu Gotska 11, Ljubljana,
na parc. št. 809/18, k.o. Dravlje, vpisani v
vl. št. E 7 / B XII, k.o. Dravlje, dne 5. 10.
2007, pod opr. št. Dn 20391/2002, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. V-212/72 z dne 5. 12. 1972, sklenjene
med Soseska, podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč Bežigrad Moste Ljubljana, Črtomirova 10 in Mahkovec Marinko, Zaloška cesta 275, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2008
Dn 6504/2005
Os-3705/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Grum Magdalene, Zaloška cesta 83, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za garažo št. 47, v prvi etaži A, ob Kajuhovi ulici v
Ljubljani, z identifikatorjem št. 47.E, vpisani
v podvložek št. 1637/47, k.o. Moste, dne
14. 2. 2008, pod opr. št. Dn 6504/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
garažnega boksa št. A 47, v kleti garažnega
objekta ob Toplarniški ulici v Ljubljani, ne-
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znanega datuma, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad-Moste, Črtomirova
10, Ljubljana, kot prodajalcem in kupcem
Maksijem Pliberškom, takrat stanujočem na
Jakčevi ulici 40 v Ljubljani.
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 26. 3. 2008
Dn 3618/2008
Os-3709/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strašek Bojana, Cesta v Rožno dolino 18F, Ljubljana, ki
ga zastopa Geonep, d.o.o., Celovška cesta
150, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, za nepremičnino z identifikatorjem
29.E, podvl. št. 1637/29, k.o. Moste, dne 4.
3. 2008, pod opr. št. Dn 3618/2008, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem
Bežigrad Moste Ljubljana, Črtomirova 10
in Terezijo Korelc, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 29.E, podvl. št. 1637/29,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 33090/2005
Os-3710/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Cetix podjetje za
trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Kostanj 6, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 19.E, podvl.
št. 335/19, k.o. Nove Jarše, dne 3. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 33090/2005, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 74-3-S z
dne 15. 1. 1974, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis in Montažnim podjetjem Instalacija Ljubljana, za
nepremično z identifikatorjem 19.E, podvl.
št. 335/19, k.o. Nove Jarše,
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 12.
1985, sklenjene med Montažnim podjetjem
Instalacija in Preskavec Antonom ter Ljubico, za nepremičnino z identifikatorjem 19.E,
podvl. št. 335/19, k.o. Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
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Dn 19153/2004
Os-3711/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Fabijan Avguština, Brodarjev trg 10, Ljubljana, ki ga zastopa
Otium, Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 70.E, podvl. št. 1485/7,
k.o. Moste, dne 6. 3. 2008, pod opr. št. Dn
19153/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe št. 138/80 z
dne 19. 8. 1990, sklenjene med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring in Zindovič Milanko ter Zindovič (Kijanovič) Slavojko, za
nepremično, ki ima sedaj identifikator 70.E,
podvl. št. 1485/7, k.o. Moste,
– aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
26. 2. 1981, sklenjenega med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring in Zindovič Milanko ter Zindovič (Kijanovič) Slavojko, za
nepremičnino, ki ima sedaj identifikator
70.E, podvl. št. 1485/7, k.o. Moste,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Zindovič Milanko in Zindovič roj. Kijanovič
Slavojko ter Mučič Dušanom, dne 25. 9.
1991, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 70.E, podvl. št. 1485/7, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 15693/2005
Os-3712/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Blatnika, Višnje 18, Grosuplje, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 5.E, podvl. št. 3984/5, k.o. Vič, dne
12. 12. 2007, pod opr. št. Dn 15693/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 27 z dne 9. 9. 1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo Dom kot
prodajalcem in Angelo Lipovec kot kupovalko za stanovanje št. 5, sedaj z idetn. št. 5.E,
v podvl. št. 3984/5, k.o. Vič;
– darilne pogodbe z dne 25. 2. 1988,
sklenjenem med Hribar Jožefo kot darovalko in Šetina Janjo kot obdarjenko, za stanovanje št. 5, sedaj z ident. št. 5.E, v podvl.
št. 3984/5, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 6701/2006
Os-3713/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SM JWT Ljubljana d.o.o., Vojkova cesta 50, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Marta Petrovčič iz Ljub
ljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
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vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 48.E, podvl.
št. 3978/48, k.o. Bežigrad, nepremičnino z
identifikatorjem 4.E, podvl. št. 3978/4, k.o.
Bežigrad in nepremičnino z identifikatorjem
49.E, podvl. št. 3978/49, k.o. Bežigrad, dne
6. 3. 2008, pod opr. št. Dn 6701/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe BS 3/2-400/88
z dne 15. 12. 1988, sklenjene med SGP
SCT n.sol.o. Ljubljana in Kompas – TOZD
Turizem, za nepremičnino z identifikatorjem 48.E, podvl. št. 3978/48, k.o. Bežigrad,
nepremičnino z identifikatorjem 4.E, podvl.
št. 3978/4, k.o. Bežigrad in nepremičnino
z identifikatorjem 49.E, podvl. št. 3978/49,
k.o. Bežigrad,
– pogodbe, sklenjene med prenosnikom
Kompas International d.d. Ljubljana in prevzemnikom EuroComputer Systems, informacijski inženiring z dne 12. 12. 1997, za
nepremičnine z identifikatorjem 48.E, podvl.
št. 3978/48, k.o. Bežigrad, za nepremičnino
z identifikatorjem 4.E, podvl. št. 3978/4, k.o.
Bežigrad in nepremičnino z identifikatorjem
49.E, podvl. št. 3978/49, k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe z dne 17. 12.
1998, sklenjene med prodajalcem EuroComputer Systems, informacijski inženiring
in Studiom Marketing J. Walter Thompson
International, z nepremičnino z identifikatorjem 48.E, podvl. št. 3978/48, k.o. Bežigrad,
za nepremičnino z identifikatorjem 4.E, podvl. št. 3978/4, k.o. Bežigrad in nepremično
z identifikatorjem 49.E, podvl. št. 3978/49,
k.o. Bežigrad,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
SM JWT International d.o.o. in SM JWT
Ljubljana d.o.o. z dne 14. 12. 2004, za nepremičnino z identifikatorjem 48.E, podvl.
št. 3978/48, k.o. Bežigrad, za nepremičnino
z identifikatorjem 4.E, podvl. št. 3978/4, k.o.
Bežigrad in nepremičnino z identifikatorjem
49.E, podvl. št. 3978/49, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
za zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 24164/2007
Os-3714/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dušice
Grilj, Šarhova 32, Ljubljana, ki jo zastopa
Jamšek Rajka, Grintovška 17, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 66.E, podvl.
št. 1449/66, k.o. Brinje I, dne 6. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 24164/2007, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Stanovanjskim podjetjem Bežigrad in Gartner Romanom, dne 26. 10. 1966, za stanovanje, ki ima sedaj identifikator 66.E in je
vpisano v podvl. 1449/66, k.o. Brinje I,
– kupoprodajne pogodbe sklenjene med
Olgo Rakovec in Borisom Gartnerjem ter
Dušico Grilj z dne 10. 9. 2003, za stanovanje, ki ima sedaj identifikator 66.E in je vpisano v podvl. 1449/66, 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 1. 4. 2008
Dn 33778/2004
Os-3715/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bernarde
Oberstar, Brodarjev trg 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 18.E, podvl. št. 1433/18,
k.o. Moste, dne 3. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 33778/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene leta
1958, med Občino Ljubljana Moste Polje in
podjetjem Koteks Tobus, za dvosobno stanovanje št. 6, sedaj nepremičnina, z identifikatorjem 18.E, podvl. št. 1433/18, k.o.
Moste.
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 1. 4. 2008
Dn 3959/2005
Os-3716/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Miroslava Milića,
Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
z identifikatorjem 19.E, podvl. št. 2887/19,
k.o. Stožice, dne 7. 3. 2008, pod opr. št. Dn
3959/2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe, sklenjene med Perič Ivanom in
Perič Kristino kot prodajalcema in Dornik
Ivico kot kupcem, za nepremičnino, ki ima
sedaj identifikator 19.E, podvl. št. 2887/19,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 14257/2003
Os-3717/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jamer
Danice, Kajuhova 34/a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnini z identifikatorjem 31.E, in 32.E, podvl.
št. 1676/16, k.o. Moste, dne 7. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 14257/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o odplačnem prenosu
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pravice razpolaganja, uporabe in uživanja
na stanovanju, kot posameznem delu stavbe z dne 12. 1. 1989, sklenjene med Liljano
Kos in Francom Setnikarjem, za nepremičnino z identifikatorjem 31.E in 32.E, podvl.
št. 1676/16, k.o. Moste.
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 1. 4. 2008
Dn 10884/2004
Os-3718/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Amre Abdi,
Balinarska pot 14, Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o., Ulica Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 193.E, podvl.
št. 2021/193, k.o. Slape, dne 26. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 10884/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorke pogodbe
št. 400/85 z dne 22. 2. 1985, I. dodatek z
dne 20. 5. 1986 in II. dodatek z dne 20.
5. 1986, sklenjene med ZIL TOZD inženiring Ljubljana (kot prodajalcem) in Hartman
Andrejem ter Hartman Vižintin Jožico (kot
kupcema), katere predmet je nepremičnina
z identifikatorjem 193.E, podvl. št. 2021/193,
k.o. Slape.
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 1. 4. 2008
Dn 1677/2005
Os-3719/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Arapović Nade,
Arapović Petra in Arapović Slobodana, vsi
Belokranjska 10, Ljubljana, ki jih vse zastopa odv. Miram Kranjac Tomažič iz Ljubljane,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
dne 27. 2. 2008, pod opr. št. Dn 1677/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 16. 1. 1980, sklenjene
med Kocjan Francom in Marinovič Petrom,
ki vsebuje dogovor in zemljiškoknjižno dovolilo, da pristoji kupcu kot lastniku parc.
št. 1134/15, k.o. Tomišelj in v korist te parcele trajna in brezplačna pravica pešhoje
in vožnje z vsemi vozili po obstoječi poti na
parc. št. 1134/4, k.o. Tomišelj, kot služečem
zemljišču, in sicer v širini treh metrov ter
prodajalec dovoljuje, da se ta služnostna
pravica vknjiži pri parc. št. 1134/4 in v breme te parcele pri vl. 958, k.o. Tomišelj, na
zahtevo kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za

vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 14322/2004
Os-3720/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Strašek Bojana,
Cesta v Rožno dolino 18F, Ljubljana, ki ga
zastopa Geonep d.o.o., Celovška cesta 150,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino z identifikatorjem 29.E, podvl.
št. 1637/29, k.o. Moste, dne 4. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 14322/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Stanovanjskim podjetjem Bežigrad
Moste Ljubljana, Črtomirova 10 in Terezijo
Korelc, za nepremičnino, ki ima sedaj identifikator 29.E, podvl. št. 1637/29, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 21280/2006
Os-3721/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zdenke Pečnik
Kočevar, Ločica ob Savinji 65 D, Žalec, ki jo
zastopa odv. Marta Petrovčič iz Ljubljane,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 155.E, 156.E in
157.E, vse podvl. št. 3036/14, k.o. Dravlje,
dne 5. 3. 2008, pod opr. št. Dn 21280/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 88-8035 z dne 26. 4. 1988,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Ljubljana Šiška in Vasilič Branetom, za nepremičnine z identifikatorjem 155.E, 156.E in 157.E, vse podvl.
št. 3036/14, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2008
Dn 34143/2004
Os-3758/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Petric, Pavšičeva 4, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 17,
v drugem nadstropju na naslovu Pavšičeva
4 v Ljubljani, s shrambo z identifikatorjema
št. 33. E in 34. E, podvložek št. 735/18, k.o.
Zgornja Šiška, dne 29. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 34143/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 4172 z dne 27. 7.
1977, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, Celovška
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136, TOZD Gradbena operativa, ki ga je
zastopal direktor Miroslav Strle in kupovalko
Marijo Petric, Mrharjeva 9, Ljubljana Gunclje, za enoinpolsobno stanovanje št. 17, v
drugem nadstropju stolpnice ST-5, v izmeri
45,20 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
Dn 9217/2004
Os-3760/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vide Meliva, Šarhova ulica 22, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Rudi Košorok iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 4, v prvem nadstropju, na
naslovu Šarhova 22 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 4.E, vpisanem v podvložek
št. 1440, k.o. Brinje I, dne 3. 3. 2008, pod
opr. št. Dn 9217/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 12.
1965, sklenjene med prodajalcem Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana Bežigrad, ki ga zastopa predsednik UO
sklada Oskar Obersnel in kupcem Rudijem
Košorokom, Strossmayerjeva 20, Ljubljana,
za stanovanje št. 4, v prvem nadstropju bloka B4/b, 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 3. 4. 2008
Dn 16976/2007
Os-3762/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Karla
Ahačiča, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje in pomožni prostor na naslovu
Trg komandanta Staneta 5 v Ljubljani, z
identifikatorji št. 196.E in 195.E, podvložek
št. 2686/101, k.o. Dravlje, dne 19. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 16967/2007, izdalo sklep o
začetku postopa vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. V-61/71 z dne 1.
4. 1971, sklenjene med prodajalcem Podjetje za urejanje stavbnih zemljišč Bežigrad
Soseska in kupcema Dušanom ter Dujko
Stupar, za stanovanje št. 100 v 12. nadstropju, na jugovzhodni strani stolpnice C-1, v
Soseski S-6, k.o. Dravlje,
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 12.
1987, sklenjene med prodajalko Marijo Remic, Trg komandanta Staneta 5, Ljubljana
in kupcema Mojco Hrastar, Šukljetova 32,
Novo mesto ter Karlom Ahačičem, Cesta 4.
julija 51, Tržič, za enosobno stanovanje, v
12. nadstropju stopnice na Trgu komandanta Staneta 5 v Ljubljani.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 20739/2006
Os-3763/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Spectra
International d.o.o., Sinja Gorica 3, Vrhnika, ki
ga zastopa odvetnik Emil Lipovec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno
stanovanje v 1. nadstropju hiše na naslovu
Vrhovčeva 8 v Ljubljani, vl. št. 529, k.o. Tabor,
dne 14. 2. 2008, pod opr. št. Dn 20739/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 10. 10. 1979,
sklenjene med prodajalko Anico DeCecco,
Vrhovčeva 8, Ljubljana in kupcem Indos,
Industrija transportnih in hidravličnih strojev, Ljubljana, Industrijska 3, za dvosobno
stanovanje v 1. nadstropju hiše na Vrhovčevi 8 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe št. 20-87/92 z
dne 12. 5. 1992, sklenjene med prodajalcem Družbenim podjetjem Indos, industrija
transportnih in hidravličnih strojev Ljubljana,
Industrijska 3 in kupcema Simonom ter Dragico Verijevič, Vrhovčeva 8, Ljubljana, za
stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu
Vrhovčeva 8 v Ljubljani, v izmeri 51,45 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 3. 2008
Dn 31293/2006
Os-3764/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Saše
Čuljak, Metoda Mikuža 10, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 54 v petem
nadstropju, na naslovu Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, z identifikatorjem št. 154.E, vpisanem v podvložek št. 2858/53, k.o. Bežigrad,
dne 29. 2. 2008, pod opr. št. Dn 31293/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 27/84 z
dne 9. 11. 1984, sklenjene med Zavodom
za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring,
Kersnikova 10, Ljubljana in Štefanom Lasnikom, Lenartova 18, Mežica, za stanovanje
št. 54, v petem nadstropju soseske BS 2/2
Rapova jama, v izmeri 26,17 m2,
– dodatka k soinvestitorski pogodbi z dne
24. 2. 1986, sklenjenega med Zavodom za
izgradnjo Ljubljane in Štefanom Lasnikom,
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 8. 5. 1992, sklenjene med prodajalcem Štefanom Lasnikom, Metoda Mikuža
10, Ljubljana in kupovalko Aleksandro Kregar, Valvazorjeva 36, Celje, za stanovanje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 54, v petem nadstropju na naslovu Metoda Mikuža 10, Ljubljana, v izmeri 26,17 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 4. 2008
Dn 14401/2004
Os-3848/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivec Ane,
Triglavska 13, Ljubljana, ki jo zastopa SPL
d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 2838/18 – stanovanje št. 1 v
pritličju in dva kletna prostora v Ljubljani, Triglavska 13, k.o. Bežigrad, dne 29. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 14401/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma,
sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad in
Podjetjem Astra veletrgovina, za stanovanje
v Triglavski 13, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008
Dn 14339/2004
Os-3852/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bošković Markota,
Vodovodna 3/a, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 2888/17 – parkirni prostor PM2-80 v 2.
kleti, Kuzmičeva 7, Ljubljana, k.o. Bežigrad,
dne 29. 2. 2008, pod opr. št. Dn 14339/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– soinvestitorske pogodbe št. 14/86 z
dne 4. 3. 1986, sklenjene med SGP SCT
Ljubljana in Lebar Antonom roj. 1918, Vodovodna 3a, Ljubljana, za parkirno mesto 80, v
BS 4/2, ob Kuzmičevi ulici v Ljubljani;
– darilne pogodbe z dne 29. 12. 1987,
sklenjene med Lebar Antonom roj. 1918 in
Lebar Antonom roj. 1947;
– kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6.
1998, sklenjene med Lebar Antonom roj.
1947 in Luchmann Francem, Vodovodna c.
3, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008
Dn 7855/2004
Os-3853/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško-

knjižni zadevi predlagateljice Životić Jarić
Aleksandre, M. Milenkovića V deo 11, Velika
Mostanica, SCG, ki jo zastopa Wechslberger Jožefa, Rusjanov trg 9, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 360/3 – stanovanje št. 25 v
3. nadstropju in klet v Ljubljani, Beblerjev trg
7, k.o. Nove Jarše, dne 29. 2. 2008, pod opr.
št. Dn 7855/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe neznanega datuma, sklenjene
med Občino Ljubljana Bežigrad in Podjetjem
Astra veletrgovina, za stanovanje v Triglavski 13, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008
Dn 15399/2004
Os-3854/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rakić Nade,
Topniška 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v
vl. št. 2947/72 – stanovanje št. 65 v 11.
nadstropju, z ident. št. 2636-3345-072, Topniška 43, Ljubljana, k.o. Bežigrad, dne 29.
2. 2008, pod opr. št. Dn 15399/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja št. 205/71 z dne 31. 5. 1971, sklenjene
med GP Grosuplje in Černec Alenko, Einspielerjeva 5b, Ljubljana, za stanovanje št. 65,
v zgradbi S-3, Vilharjeva v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe št. 06/2-561/2
z dne 27. 11. 1977, sklenjene med Černec
Alenko por. Marter in Skladom za urejanje mestnega zemljišča Občine Ljubljana
Center.
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 2. 4. 2008
Dn 14403/2004
Os-3855/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Marton
Antona in Marton Anite, oba Endliherjeva 17, Ljubljana, ki ju zastopa SPL d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini,
vpisani v vl. št. 3698/15 – stanovanje z
ident. št. 2636-2823-003 in klet z idet. št
2636-2823-004, k.o. Bežigrad, dne 28. 2.
2008, pod opr. št. Dn 14403/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 6/442 z ne 7. 11. 1991, sklenjene
med Cestnim podjetjem Ljubljana in Horvat
Ano, Endliherjeva 17, Ljubljana, za stanovanje št. 2, v k.o. Bežigrad.
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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 2. 4. 2008
Dn 15385/2004
Os-3857/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ditz Marte, Črtomirova ul. 21c, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini, vpisani v vl.
št. 3691/49 – garsonjera št. 6 in kletni prostor
v Ljubljana, Črtomirova ul. 21/c, k.o. Bežigrad,
dne 29. 2. 2008, pod opr. št. Dn 15385/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Bežigrad in GP
Tehnika, za garsonjero št. 6, Črtomirova
21/c, Ljubljana,
– kupne pogodbe z dne 23. 2. 1967, sklenjene med GP Tehnika in Stenko Pavlo;
– darilne pogodbe z dne 18. 6. 1973,
sklenjene med Stenko Pavlo in Florjančič
Nuško;
– kupne pogodbe z dne 22. 10. 1976,
sklenjene med Florjančič Nuško in Kocjančič Radom;
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 6.
1982.
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 2. 4. 2008
Dn 4655/2006
Os-3858/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dimc Marije,
Zaloška cesta 92/b, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremični, vpisani v
vl. št. 1450/14 – stanovanje št. 14/III v 3.
nadstropju, z ident. št. 1730-1492-014, Zaloška c. 92, Ljubljana, k.o. Moste, dne 29.
2. 2008, pod opr. št. Dn 4655/2006, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe neznanega datuma, sklenjene med Občino Ljubljana Moste Polje in
SGP Zidar Kočevje, za stanovanje št. 14 v
3. nadstropju, v k.o. Moste,
– kupne pogodbe št. 69-2234 z dne
13. 5. 1969, sklenjene med SGP Zidar Kočevje ter Dimc Alojzom ter Dimc Marijo, oba
Gornji trg 16, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008

Dn 26882/2004
Os-3935/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Doroslavac, Šarahova 8, Ljubljana in
Petra Predaliča, Šarahova 8, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 6 v prvem nadstropju, na naslovu Šarahova 8, Ljubljana, z identifikatorjem št. 51.E,
podvložek št. 1463/51, k.o. Brinje I, dne
17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 26882/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 16. 2. 1965, sklenjene med
prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Obs Ljubljana Bežigrad, ki ga je
zastopal direktor Franc Bregar in kupovalko
Zavarovalno skupnostjo za SR Slovenijo,
Ljubljana, za trisobno stanovanje v skupni
izmeri 72,25 m2, v objektu Blok B-1 v Turnejevi ulici, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 3106/2001
Os-3936/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza Lampiča, Skapinova 11b, Ljubljana, ki
ga zastopa odvetnik Goran Kanalec iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
nepremičnino parc. št. 464/3, vl. št. 5736,
k.o. Trnovsko predmestje, dne 10. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 3106/2001, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o stroških in ureditvi stavbnega zemljišča št. 65/1970 z dne
23. 7. 1970, sklenjene med Komunalnim
skladom Občine Ljubljana Vič-Rudnik, ki je
zastopal direktor Komunalnega podjetja Vič
Ljubljana, Viktor Čeč in Alojzom Lampičem,
Trubarjeva 7, Ljubljana, za oddajo stavbne
parcele številka 464/3 in 454/4, k.o. Trnovsko predmestje, za zgraditev obrtne delavnice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 20700/2001
Os-3947/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Zlatka in Marije Šugman, Pavšičeva 6,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 42 v šestem nadstropju,
na Pavšičevi 6 v Ljubljani, z identifikatorji
št. 57.E, 58.E in 59.E, podvložek št. 791/29,
k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 20700/2001, izdalo sklep o začetku
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postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. ST-4/42 z dne 9. 2.
1972, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika, Vošnjakov 8 in kupcema Zlatkom ter Marijo Šugman, Šišenska
1/a, Ljubljana, za triinpolsobno stanovanje
z oznako D, površine 90,90 m2, v šestem
nadstropju, z oznako št. 42.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 10774/2001
Os-3948/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Begović Veljka, Agrokombinatska 6d, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 20
v četrtem nadstropju, na naslovu Agrokombinatska 6d, z identifikatorjem št. 20.E, podvložek št. 4400/20, k.o. Kašelj, dne 11. 3.
2008, pod opr. št. Dn 10774/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 14/92 z dne 8. 12.
1992, sklenjene med prodajalcem podjetjem
Givo Ljubljana p.o. Ljubljana, Zaloška 69,
ki ga zastopa v.d. direktor Božo Rogelja in
kupcem Srečkom Hočevarjem, Agrokombinatska 6d, Ljubljana, za stanovanje št. 20,
v četrtem nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Agrokombinatska 6d, Ljubljana, v
izmeri 42,32 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 17921/2003
Os-3949/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bosiljke Beronja, Martina Krpana 7, Ljubljana,
ki jo zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 8, na naslovu Martina Krpana 7, Ljubljana, v izmeri 45,66 m2, parc.
št. 505/70, k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 3.
2008, pod opr. št. Dn 17921/2003, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izročilne pogodbe z
dne 3. 9. 1992, sklenjene med izročevalko
Ano Brinjšek, Martina Krpana 7, Ljubljana,
in prevzemnikom Francijem Škuljem, Bračičeva 22, Kočevje, za enoinpolsobno stanovanje št. 8, na naslovu Ulica Martina Krpana
7 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
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vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 14343/2001
Os-3950/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alojza Pajka, Brilejeva 8, Ljubljana, ki ga zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 915 v devetem nadstropju,
na naslovu Brilejeva 8 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 163.E, podvložek št. 2904/140,
k.o. Dravlje, dne 11. 3. 2008, pod opr. št. Dn
14343/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
soinvestitorske pogodbe št. 82-7640 z dne
30. 12. 1982, sklenjene med prodajalcem
Zavodom za izgradnjo Ljubljane TOZD inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga je
zastopal direktor TOZD Slavko Bajt in kupovalko Lilijano Pavlin, Pod topoli 91, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št. 9/15, v
devetem nadstropju drugega stopnišča stanovanjskega objekta B-13, v soseski ŠS-8/2
Nove Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 20927/2007
Os-3951/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je o zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gregorja Lončariča, Celovška 145a, Ljubljana,
ki ga zastopa Sonja Lončarič, Tacenska
137, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 4 v prvem nadstropju,
na naslovu Celovška 145a, Ljubljana, s kletjo, z identifikatorji št. 7.E in 8.E, podvložek
št. 2180/4, k.o. Zgornja Šiška, dne 17. 3.
2008, pod opr. št. Dn 20927/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o odplačanem prenosu pravice trajnega razpolaganja z dne 27. 4.
1965, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Stavbenik Izola, ki ga zastopal
direktor Filip Kolenc in stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center, ki ga je zastopal Zavod za stanovanjsko gospodarstvo in poslovne prostore, Kersnikova 6,
Ljubljana;
– dodatka k pogodbi o odplačnem prenosu pravice z dne 3. 12. 1966, sklenjenega
med Stanovanjskim skladom občine Ljubljana Center in Splošnim gradbenim podjetjem
Stavbenik Izola;
– pogodbe o odplačnem prenosu pravice
trajnega razpoloženja št. 05/2-36/78-146 z
dne 22. 12. 1967, sklenjene med Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center
v redni likvidaciji, Kersnikova 6, Ljubljana in
Franjom Trefaltom, Štaglinc pri Koprivnici,
za enosobno stanovanje št. 4, v prvem nadstropju prvega stopnišča v izmeri 30,60 m2,
na stavbi z oznako B-6, ob Celovški cesti
v Ljubljani.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 28733/2004
Os-3952/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Karanjac Blanke, Gotska 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
št. 32 v 3. nadstropju, na naslovu Gotska 2,
Ljubljana, za identifikatorjem št. 32.E, podvložek št. 3017/32, k.o. Dravlje, dne 15. 2.
2008, pod opr. št. Dn 28733/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3413 z dne
10. 12. 1970, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana, ki
ga zastopal Standard Invest, po direktorju Miroslavu Pleši in kupcema Stanislavom
ter Gusti Herjavec, Drabosnjakova 18, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 32 v 3.
nadstropju, na severni strani objekta T-1,
k.o. Dravlje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5.
1979, sklenjene med prodajalcema Stanislavom in Gusti Herjavec, Gotska 2, Ljubljana ter kupovalkama Tatjano in Marijo Bavdaž, Štefanova 9a, Ljubljana, za enosobno
stanovanje št. 32 v 3. nadstropju, v prvem
stopnišču, na severni strani objekta, na naslovu Gotska 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 10736/2005
Os-3954/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primoža Pečnika, Pregljeva 101, Ljubljana, ki ga
zastopa Martina Pečnik iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 35
v šestem nadstropju, na naslovu Vojkova cesta 4, Ljubljana, z identifikatorjem št. 48.E,
podvložek št. 3763/48, k.o. Bežigrad, dne
17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 10736/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– podobe št. 14/80-05/20-09 z dne 28. 1.
1980, sklenjene med prodajalcem Splošnim
gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska
13, Grosuplje in kupcem Mladenom Šinkovcem, Celovška 123 Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 35, v šestem nadstropju stanovanjskega bloka A2, v soseski BS-2/1, v
Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 1.
1986, sklenjene med prodajalcem Mladenom Šinkovcem, Vojkova 4, Ljubljana in
kupovalko Tanjo Kocjan, Vlahovičeva 5,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v izmeri

61,88 m2, v šestem nadstropju bloka na Vojkovi 4 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11.
1986, sklenjene med prodajalko Tanjo Kocjan, Vojkova 4, Ljubljana in kupcema Brankom Veličkovičem, Adamičeva 5, Ljubljana
ter Kocjan Anico, Vojkova 4, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje, v šestem nadstropju
bloka na Vojkovi 4 v Ljubljani;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 5.
1996, med prodajalci Boštjanom Horvatom,
Rožna dolina XVII/13, Ljubljana, Florjanom
Ruparjem, Gerbičeva 94, Ljubljana in Frančiško Katzbeck, Schubertgasse 19, Avstrija
ter kupci Tanjo Kocjan, Begunjska cesta 6c,
Lesce, Anico Kocjan, Vojkova 4, Ljubljana
in Brankom Veličkovičem, Vojkova 4, Ljub
ljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 21125/2003
Os-3959/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Štefanije Verhovc, Smrtnikova 4, Ljubljana, ki
jo zastopa Otium d.o.o. iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z
identifikatorji št. 02245/017 in 02245/018,
k.o. Dravlje, dne 12. 3. 2008, pod opr. št. Dn
21125/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe št. 86/86 z dne 15. 10.
1986, sklenjene med prodajalcem DO Giposs Inženiring, TOZD Inženiring, n.sub.o.,
Ljubljana, Dvoržakova 5 in kupcem Iskra
Commerce, Trg revolucije 3, Ljubljana, za
dvoinpolsobno stanovanje št. F 704 v sedmem nadstropju, v izmeri 61,13 m2, vključno
s shrambo v kleti.
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. 4. 2008
Dn 17517/2002
Os-3960/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aron
inženiring d.o.o., Kranjska cesta 3, Kamnik (prej Marko Blatnik, Savska 81, Ljubljana), zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 32 v tretjem nadstropju, na
naslovu Beblerjev trg 1, Ljubljana, z identifikatorjem št. 32.E, podvložek št. 365/32,
k.o. Nove Jarše, dne 10. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 17517/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. MS 12/2-Y-1
154/81 z dne 21. 5. 1982, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis TOZD GE Ljubljana-okolica,
Kvedrova 34, Ljubljana in kupovalko Jožico
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Čebokli, Ižanska 57, Ljubljana, za stanovanje št. 32, v tretjem nadstropju objekta Y-1 v
izmeri 39,96 m2, ki se nahaja v soseski MS
12/2 Nove Jarše.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 10243/2001
Os-3964/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja SPL
Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za parkirna
mesta v drugi kleti garažnega objekta na
Kržičevi 7 v Ljubljani, soseska Bežigrajski
dvor, vl. št. 2665, k.o. Bežigrad, dne 11. 3.
2008, pod opr. št. Dn 10234/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 64-II/98 z dne
9. 1. 1998, sklenjene med prodajalcem
Imos, združena industrijska gradbena podjetja d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Alojz Zupančič, in kupcem
SPL d.d., družba za poslovanje z nepremičninami in inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Franc
Pirc, za 101. parkirno mesto v drugi kleti
stanovanjskega dela parkirne hiše z uvozom
iz Kržičeve ulica v Ljubljani;
– dodatka št. 1 k pogodbi z dne 11. 2.
1999, sklenjenega med prodajalcem Imos
holding d.d., Ljubljana, Dunajska 56, kot
pravnim naslednikom Imos združena industrijska gradbena podjetja d.d. in kupcem
SPL d.d., Kersnikova 6, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
Dn 18205/2001
Os-3967/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Albine Alič, Gotska 6, Ljubljana, ki
jo zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 20 v drugem nadstropju,
na naslovu Gotska 6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 64.E, podvložek št. 3017/64,
k.o. Dravlje, dne 12. 3. 2008 pod opr.
št. Dn 18205/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 70-3258 z dne
12. 10. 1970, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs, Ljubljana in
kupcema Jožetom Aličem, Verovškova 43,
Ljubljana ter Albino Lavrih, Bavtkova 10,
Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 20,
v drugem nadstropju tretjega stopnišča, na
južni strani objekta T-1, ki stoji na zemljišču
v k.o. Dravlje, soseska S-6.

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 predlagateljica postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 18197/2001
Os-3970/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vesel Natalije Katarine, Gotska 6, Ljubljana,
ki jo zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p., iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 14 v prvem nadstropju, na naslovu Gotska 6, v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 58.E, podvložek št. 3017/58, k.o. Dravlje,
dne 11. 3. 2008, pod opr. št. Dn 18197/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3434/I z dne
4. 10. 1971, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana, ki
ga zastopa Standard-Invest, Ljubljana, Celovška 89, po direktorju Miroslavu Pleši in
kupcema Natašo Miklavčič ter Miroslavom
Grbcem, Celovška 103, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 14, v prvem nadstropju
tretjega stopnišča, v smeri sever jug, objekta
T-1, soseska S-6, k.o. Dravlje;
– aneksa h kupni pogodbi z dne 25. 8.
1975, sklenjenega med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana in
Natašo Miklavčič ter Miroslavom Grbcem,
glede spremembe navedbe kupca v sklenjeni kupni pogodbi.
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. 4. 2008
Dn 18202/2001
Os-3971/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Marije Veličkovič, Gotska 1, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 24 v tretjem nadstropju, na naslovu Gotska 6, Ljubljana, z identifikatorjem
št. 68.E, podvložek št. 3017/68, k.o. Dravlje,
dne 12. 3. 2008, pod opr. št. Dn 18202/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 70-3394 z dne 26. 11. 1970, sklenjene
med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs, Dvoržakova 5, Ljubljana in kupovalko
Marijo Veličkovič, Ane Ziherlove 6, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 24 v tretjem
nadstropju, na severni strani tretjega stopnišča bloka T-1, ki stoji na zemljišču, v k.o.
Dravlje, soseska S-6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 18210/2001
Os-3972/08
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Ljudmile Glavan, Gotska 6, Ljubljana, ki jo
zastopa Ataurus Andrej Perdan s.p. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 27 v tretjem nadstropju, na
Gotski ulica 6 v Ljubljani, z identifikatorjem
št. 71.E, podvložek št. 3017/71, k.o. Dravlje,
dne 11. 3. 2008, pod opr. št. Dn 18210/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 70-3317 z dne
27. 10. 1970, sklenjene med prodajalcem
Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana in
kupovalko Ljudmilo Medvidović, Kalanova
7, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 27,
v tretjem nadstropju tretjega stopnišča, na
južni strani objekta T-1, ki stoji na zemljišču
v k.o. Dravlje, soseska S-6;
– pogodbe o spremembi kupne pogodbe
z dne 22. 10. 1971, sklenjene med prodajalcem Poslovnim združenjem Giposs Ljubljana in kupovalko Ljudmilo Medvidović,
zaradi sprememb določbe glede pogodbenih strank.
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. 4. 2008
Dn 11664/2003
Os-3973/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cerovac Marije, Lužiško srbska 13, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetniška družba Tratnik Sočan
in Bogataj iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 8 v prvem
nadstropju, na naslovu Lužiško srbska 13,
Ljubljana, z identifikatorji št. 23.E in 24.E,
podvložek št. 2843/12, k.o. Bežigrad, dne
12. 3. 2008, pod opr. št. Dn 11664/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 20. 11.
1992, številka 466-691/92, sklenjene med
prodajalko Občino Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ki jo je
zastopal predsednik izvršnega sveta Branko
Cvelbar in kupovalko Marijo Snežano Cerovac, Lužiško srbska 13, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši Lužiško srbska 13,
ki leži v prvem nadstropju in meri 42,91 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
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Dn 15290/2002
Os-3976/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Milana in Ankice Maglič, Polje cesta
VI/14, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje v izmeri 59,10 m2, vl. št. 2010/1,
k.o. Slape, dne 10. 3. 2008, pod opr. št. Dn
15290/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 2088 z dne 20. 10. 1975,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Obnova Ljubljana,
Titova 39, ki ga je zastopal glavni direktor
Andrej Plestenjak in kupcema Matjažem ter
Natalijo Ljubič, Bernekerjeva 18, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 5 v prvem
nadstropju, v izmeri 59,10 m2, ki se nahaja
v stanovanjskem bloku A-8, v stanovanjski
soseski MS-6 Slape-Polje;
– prodajne pogodbe z dne 18. 3. 1983,
sklenjene med prodajalcema Matjažem in
Natalijo Ljubič, Bernekerjeva 18, Ljubljana ter kupcema Milanom in Ankico Maglič,
Hrenova 7, Ljubljana, za dvosobno stanovanje št. 5 v prvem nadstropju, v stanovanjskem bloku A-8, stanovanjske soseske
MS-6 Slape-Polje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 1790/2003
Os-3978/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bašič Melvide, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 17 v drugem nadstropju, na
naslovu Beblerjev trg 3, Ljubljana, z identifikatorjem št. 17.E, podvložek št. 364/17,
k.o. Nove Jarše, dne 12. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 1790/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. MS 12/2-Y-2 21/81
z dne 12. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradiss, TOZD GE, Ljubljana – okolica,
Kvedrova 34, Ljubljana in kupcema Milanom ter Sanjo Lužaič, Vlahovičeva 8,
Ljubljana, za stanovanje št. 17, v drugem
nadstropju objekta Y 2, v soseski MS 12/2
Nove Jarše, v izmeri 58,25 m2;
– sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev z dne 29. 8. 1991, sklenjenega med Sanjo Lužaič, Beblerjev trg 3,
Ljubljana in Milanom Lužaičem, Beblerjev
trg 3, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
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Dn 24294/2005
Os-3981/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jezeršek Špelce, Resljeva 42, Ljubljana, ki jo
zastopa Arkada nepremičnine d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 4 v peti etaži, na naslovu Resljeva 42, Ljubljana, in parkirno mesto št. F 4,
na naslovu Resljeva 32–44, Ljubljana, z
identifikatorji št. 504.E in 768.E, podvložek
št. 2352/116 in 2352/224, k.o. Tabor, dne
17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 24294/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, aneksa št. 2/86
k soinvestitorski pogodbi z dne 21. 2. 1985,
sklenjenega med prodajalcem SOZD ZIGP
Imos o.sol.o., Linhartova 11a, Ljubljana,
zanj po sporazumu Imos inženiring p.o. Ljubljana, Trg VII. kongresa ZKJ št. 1 in kupcem Stanislavom Dolarjem, Cankarjeva 16,
Logatec, za parkirno mesto št. F 4 v prvi
kleti, v stanovanjsko poslovnem objektu L-5
Plinarna.
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 9. 4. 2008
Dn 21553/2001
Os-3982/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomaža Porekarja, Vrhovci Cesta X/43, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnica Bojana Ozimek iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo na parceli št. 1981/2, vl. št. 3150,
k.o. Zgornja Šiška, dne 12. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 21553/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11.
1977, sklenjene med prodajalcema Ingrid
Plemelj, Triglavska 33, Radovljica in Jožetom Bandlom, Cesta na Markovec 47, Koper
ter kupcem Tomažem Porekarjem, Kočevarjeva 7, Maribor, za garažo, ki stoji na parceli
št. 1981/2, vl. št. 3150, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 26905/2005
Os-3986/08
Okrajno sodišče v Ljubljani, je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasminke Jaše Trklja, Vojkova 50, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št. 9 v šesti etaži, na naslovu Vojkova 50, Ljubljana, z identifikatorjem št. 9.E,
podvložek št. 3978/9, v k.o. Bežigrad, dne
17. 3. 2008, pod opr. št. Dn 26905/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve

zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. BS 3/2-61/88 z dne 12. 9. 1988, sklenjene med prodajalcem SCT n.sol.o. Ljubljana,
TOZD Inženiring, n.sol.o., Cesta VII. korpusa 1, Ljubljana in kupcema Nenadom ter
Jelko Marjanovič, Opekartska 26, Ljubljana,
za stanovanje št. 9, v tretjem nadstropju
objekta B-2 v izmeri 35,96 m2, soseska BS
3/2 Rapova jama.
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 9. 4. 2008
Dn 3041/2007
Os-3989/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kralj
Jožeta, Grajska cesta 9, Črnomelj, ki ga
zastopa notarka Magda Poljšak Derganc iz
Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za garažo št. 101, na naslovu Preglov trg v
Ljubljani, z identifikatorjem št. 101.E, podvložek št. 1671/101, k.o. Moste, dne 17. 3.
2008, pod opr. št. Dn 3041/2007, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 126/99 z dne 20. 3. 1999, sklenjene
med prodajalcem Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana d.d., Ulica Gradnikove brigade
11 in kupcema Petro Kralj, Brodarjev trg 7,
Ljubljana ter Jožetom Kraljem, Grajska 9,
Črnomelj, za garažni boks št. 101, v pritličju
objekta Gt 2/1, v izmeri 13,78 m2, v ureditvenem območju MS 5/2 Nove Fužine.
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 9. 4. 2008
Dn 14641/2002
Os-3991/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Veronike Tratar, Hrastovica 21, Mokronog, ki
jo zastopa odvetnik Tomo Mächtig iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
garsonjero št. 904 v devetem nadstropju, na
naslovu Kunaverjeva 6, Ljubljana, z identifikatorjem št. 60.E, podvložek št. 2945/68,
k.o. Dravlje, dne 10. 3. 2008, pod opr.
št. Dn 14641/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne 27. 12. 1988,
sklenjene med darovalcem Jeremijo Lutovcem, Tbilisijska 4, Ljubljana in obdarjencema Bojano Lutovac in Markom Lutovcem,
Plešičeva 8, Ljubljana, za eno polovico garsonjere v skupni izmeri 27,99 m2, ki se nahaja v objektu B-3, k.o. Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 14911/2002
Os-3993/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Edith
Sušnik, Čargova 13, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje
št. 8 v prvem nadstropju, s shrambo v kleti,
na naslovu Ulica Martina Krpana 2, Ljubljana, z identifikatorji št. 15.E in 16.E, podvložek št. 3935/8, k.o. Zgornja Šiška, dne
10. 3. 2008, pod opr. št. Dn 14911/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 330 z dne 14. 12. 1965,
sklenjene med prodajalcem Obnova gradbeno podjetje Ljubljana, Vilharjeva 33, ki ga
zastopa direktor Andrej Plestenjak in kupcem Poslovnim združenjem tekstilne industrije Ljubljana, Ciril Metodov trg 2, ki ga
zastopa direktor Jože Logar, za dvosobno
stanovanje v prvem nadstropju, v stolpiču I,
na Ulica Martini Krpana v Ljubljani;
– pogodbe o prodaji stanovanja z dne
27. 12. 1984, sklenjene med prodajalcem
DO Unitex, zunanja trgovina p.o. Ljubljana, Titova 81, ki ga zastopa glavni direktor
Franc Lukman in kupovalko Vero Lah, Ulica
Martina Krpana 2, Ljubljana, za stanovanje
v izmeri 48,91 m2, v stanovanjskem bloku
Ulica Martina Krpana 2/I, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 4. 2008
Dn 135/2008
Os-4007/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nataši Zavrtanik Rupnik
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Milene Bezgin, Bratovševa ploščad 37,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 4 v pritličju, na naslovu
Bratvoševa ploščad 37 v Ljubljani, z identifikatorjem št. 19.E, vpisani v podvložek
št. 1819/19, k.o. Ježica, dne 21. 2. 2008,
pod opr. št. Dn 135/2008, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. 205/77-05/2-12, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, Taborska 13, Grosuplje in kupcema Erno Cesar in Petrom Cesarjem, Bratovševa ploščad 7, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje s tremi kabineti št. 4, v pritličju
soseske Lamela 37/II, zazidalna etapa soseske BS-7 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12.
1987, sklenjene med prodajalcema Urbanom in Radmilo Slatner, Bratovševa ploščad
37, Ljubljana ter kupcema Božidarjem in
Veroniko Tomič, Rožna 6, Kočevje, za dvosobno stanovanje s tremi kabineti, v pritličju
stanovanjske stavbe na Bratovševi ploščadi
37 v Ljubljani.

Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2008
Dn 65/2008
Os-4057/08
Okrajno sodišče v Piranu v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja
Radovana Planinca iz Pirana, Župančičeva
ulica 30, ki ga zastopa Mojca Tavčar Pasar,
notarka iz Lucije, Obala 114, Portorož, zoper nasprotnega udeleženca SGP SCT d.d.
Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
in vknjižba lastninske pravice, dne 10. 4.
2008 sklenilo:
pri nepremičnini, vpisani v podvložku
št. 3559/3, k.o. Portorož, z identifikatorjem
1003.E, garažni prostor v kletni etaži št. 15
v Luciji, v površini 12,75 m2, pri kateri je
vknjižena družbena lastnina v uporabi SGP
SCT d.d. Ljubljana, do celote, se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, sklenjene med družbo
SGP Slovenija ceste n.sol.o. Ljubljana in
Romanom Kolblom leta 1980, kupoprodajne
pogodbe o nakupu garaže v garažni hiši v
stanovanjskem naselju Lucija II pri Portorožu, sklenjene 18. 10. 1991, med Romanom
Kolblom iz Lucije in Desano Šimčič iz Pirana
ter kupoprodajne pogodbe o nakupu garaže
v garažni hiši v stanovanjskem naselju v
Luciji pri Portorožu, sklenjene med Desano
Šimčič iz Pirana in Radovanom Planincem
iz Pirana, 20. 1. 1997, originali kupoprodajnih pogodb so izgubljeni.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja Radovana Planinca,
do celote, in sicer na osnovi pogodb, katerih vzpostavitev se začenja ter na osnovi
overjenih izjav lastnikov sosednjih nepremičnin, ki potrjujejo dejstvo, da ima predlagatelj nepremičnino v lastninske posesti, overjene izjave Irme Peroša iz Pirana, Dantejeva ulica 35, z dne 9. 10. 2007,
št. overitve podpisa 1508/07 z dne 9. 10.
2007 pri notarki Mojci Tavčar Pasar in Janeza Štefaniča iz Lucije, Ukmarjeva ulica
6, dne 26. 10. 2007 z overjenim podpisom
št. 972/07 z dne 26. 10. 2007, pri notarki
Mojci Tavčar Pasar.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 10. 4. 2008
Dn 1668/2007
Os-3833/08
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog:
Kaltnekar Zorko, Most na Soči 52, Most
na Soči, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 13. 12. 1990
in pobotnice z dne 10. 8. 1992, sklenjene
na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) med Iskro AET Tolmin p.o., Poljubinj 93, kot prodajalko in
Berginc Igorjem, kot kupcem, za trisobno
stanovanje št. 9, ki se nahaja v severozahodnem delu mansarde s pripadajočimi
prostori v kleti, v izmeri 80,98 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Most na Soči
52, stoječi na parc. št. 60/8, k.o. Most na
Soči, z identifikacijsko številko 2242-16-9,
vpisano v podvložek št. 770/9, k.o. Most
na Soči.
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Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist: Kaltnekar Zorko, roj. 4. 11. 1964,
Most na Soči 52, Most na Soči.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 9. 4. 2007
Dn 1015/2007
Os-3834/08
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog
Pavlin Marka, Opekarniška cesta 31, Vrtojba, Šempeter pri Gorici in Pavlin Alda,
Opekarniška cesta 31, Vrtojba, Šempeter
pri Gorici, ki ju zastopa Božič Kristjan, Za
gradom 18, Idrija, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 6. 12. 1982, med Splošnim
gradbenim podjetjem Gorica n.sol.o. Nova
Gorica – TOZD GO Tolmin n.sub.o., kot prodajalcem in Jakovljević-Kuljača Leposlavo,
kot kupovalko, za apartma št. 12, v stanovanjski stavbi na naslovu Kaninska vas 15,
Bovec, stoječi na parc. št. 648, k.o. Bovec,
z identifikacijsko številko 2207-1133-12, vpisano v podvložek št. 1597/12, k.o. Bovec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Jakovljević-Kuljača Leposlave, roj. 15.
2. 1947, Dositejeva 23, Beograd, Srbija.
Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo, da v dveh mesecih od objave oklica z
ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 10. 4. 2007
Dn 613/08
Os-3929/08
Okrajno sodišče v Trebnjem je po zemljiškoknjižni sodnici Tadeji Predanič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Boris Bavdek iz Ljubljane, za vknjižbo
lastninske pravice na poslovnem prostoru,
ident. št. 301.E, v skupni izmeri 193,27 m2,
poslovni prostor, na naslovu Gubčeva cesta
27, Trebnje, vpisanem v podvl. št. 1143/1,
k.o. Trebnje, izdalo sklep Dn št. 613/08 z
dne 3. 4. 2008, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
o nakupu stanovanja na podlagi prodajne
pogodbe št. 223/92-IG/6, sklenjene med
Gradbenim podjetjem Grosuplje, kot prodajalcem in Službo družbenega knjigovodstva
v Republiki Sloveniji, podružnica Novo mesto, kot kupcem, za poslovni prostor – lokal
z oznako L1, v pritličju objekta B4 v izmeri
cca 153,45 m2, na Gubčevi cesti 27, Trebnje, na parc. št. 369/11, k.o. Trebnje, sklenjene dne 25. 9. 1992.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Trebnjem
dne 14. 4. 2008
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Dn 816/2008
Os-3525/08
Okrajno sodišče v Velenju po okrajni
sodnici Danici Vezočnik Krajnc, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Darje
Nadvežnik, Kardeljev trg 2, Velenje, ki jo zastopa Bremis d.o.o., Cesta Františka Foita
2, Velenje, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 25/93 z
dne 15. 2. 1993, o prodaji stanovanja št. 18
v skupni izmeri 59,98 m2, v 3. nadstropju
stanovanjske hiše v Velenju, Kardeljev trg
1, ki je bila sklenjena med prodajalcem Gorenje Procesna oprema d.o.o., Velenje, Partizanska 12, zastopanem po v.d. direktorju
Marjanu Kovaču in kupovalko Mirjano Dominovič, EMŠO 1609956506075, stanujočo
Velenje, Kardeljev trg 1.
Nepremičnina je v zemljiški knjigi tega
sodišča vknjižena pri vl. št. 3403/18, k.o.
Velenje, z oznako 18.E, stanovanjska raba
v izmeri 61,77 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Darje Nadvežnik, EMŠO
2804959505224, Kardeljev trg 2, Velenje,
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 o prodaji
stanovanja št. 25/93 z dne 15. 2. 1993 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist Darje Nadvežnik.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 3. 2008
Dn 3662/2007
Os-3470/08
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, je v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Mesarič
Karola z Vrhnike, Na zelenici 5b, dne 29. 2.
2008, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 3/5-362-01/91-60 z dne 13. 12.
1991, sklenjene med zdravstvenim domom
Vrhnika, ki ga zastopa direktor France Cukjati, dr. med., kot prodajalec in med Mesarič Karolom, roj. 24. 10. 1939, z Vrhnike, Na
zelenici 5b, kot kupcem. Predmet pogodbe je enosobno stanovanje št. 16, četrto
nadstropje, na Vrhniki, v stanovanjski hiši
na Vrhniki, Na zelenici 5b, stoječi na parc.
št. 2045/1, vpisani pri vl. št. 2136, k.o. Vrhnika, v izmeri 32,60 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist: Karol Mesarič, roj. 24. 10. 1939,
Vrhnika, Na zelenici 5b, do 1/1.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
kupoprodajne pogodbe št. 3/5-362-01/91-60
z dne 13. 12. 1991 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 26. 3. 2008

Amortizacije
N 427/2007
Os-3921/08
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani na predlog predlagateljice Rade Kovjenič, Goričane 6, Medvode, ki jo zastopa Tita Koder - Nikolič, odvetnica v Ljubljani, teče postopek za
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razveljavitev osmih delnic izdajatelja Pharmakon d.d., in sicer delnic pod št. 01618,
01619, 01620, 01621, 01622, 01623, 01624
in 01625. Sodišče določa 60-dnevni rok,
v katerem morajo sodišču priglasiti svoje
pravice upravičenci iz navedenih listin in v
katerem se lahko ugovarja zoper predlog za
razveljavitev. Sodišče poziva, da naj se v istem roku listine (delnice) predložijo sodišču.
Če listine v navedenem roku sodišču ne
bodo predložene, bodo razveljavljene.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 4. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 102/2007
Os-3631/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Mirka Klepca, Pusti
Gradec 9, Dragatuš, ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti
toženim strankam, neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Gruden Johanu iz Črnomlja, zaradi
priznanja lastninske pravice in izstavitve z.k.
listine, pcto 400 €, v smislu 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, dne 11. 3. 2008 postavlja začasnega zastopnika neznanim dedičem neznanega prebivališča po neznano kje
in kdaj umrlem Gruden Johanu iz Črnomlja.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke, neznane dediče neznanega prebivališča po neznano kje in kdaj
umrlem Gruden Johanu iz Črnomlja, vse do
takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec
ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 3. 2008
P 18/2008
Os-3632/08
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Danijela Milkoviča,
Hočevarjeva 2, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju,
proti toženim strankam, neznanim dedičem
neznanega bivališča po neznano kje in kdaj
umrli Milkovič Angji, Pilatovci 17, Radatoviči,
Republika Hrvaška, zaradi priznanja lastninske pravice in izstavitve zemljiškoknjižne listine, pcto 400 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 11. 3. 2008
postavlja začasnega zastopnika neznanim
dedičem neznanega bivališča po neznano
kje in kdaj umrli Milkovič Angji, Pilatovci 17,
Radatoviči, Republika Hrvaška.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Jože Vardjan, Ulica Staneta Rozmana 4, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal
tožene stranke, neznane dediče neznanega
bivališča neznano kje in kdaj umrli Milkovič Angji, Pilatovci 17, Radatoviči, Republika
Hrvaška, vse do takrat, dokler le-ti ali njihov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 3. 2008

I 1776/2007
Os-3771/08
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Šelih & partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Milku Krapežu, Miklošičeva ulica
19, Domžale, zaradi izterjave 243,25 EUR
s pp, dne 3. 4. 2008 sklenilo:
dolžniku Milku Krapežu, nekdaj stanujočemu na naslovu Miklošičeva ul. 19, Domžale, sedaj neznanega prebivališča, se v
tem postopku postavi začasni zastopnik,
odv. Primož Kovač, Ljubljanska c. 80, 1230
Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 4. 2008
I 1778/2007
Os-3772/08
Okrajno sodišče v Domžalah je po okrajni sodnici Viti Hribar, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa
odv. Šelih & partnerji o.p. d.n.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana – dostava, proti
dolžniku Miranu Krivcu, Ljubljanska cesta
89, Domžale, zaradi izterjave 718,44 EUR
s pp, dne 20. 3. 2008 sklenilo:
dolžniku Krivec Miranu, nekdaj stanujočemu na naslovu Ljubljanska c. 89, 1230
Domžale, se v tem postopku postavi začasni
zastopnik, odv. Primož Kovač, Ljubljanska
c. 80, 1230 Domžale, ki bo v tem postopku zastopal dolžnika, vse dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 3. 2008
I 573/2007
Os-3887/08
Okrajno sodišče v Kamniku je v izvršilni
zadevi I 573/2007, upnika Adriatic Slovenica
d.d., Ljubljanska c. 3a, Koper, proti dolžnici Pivc Vesni, Zikova ul. 7, Kamnik, zaradi
izterjave 1.186,84 € s pp, sklenilo, da se
dolžnici Pivc Vesni, Zikova 7, 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 11. 4. 2008
I 1867/2000
Os-3888/08
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. 1867/2000 z dne 19. 12.
2005, v izvršilni zadevi upnika, Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška
družba Šelih & partnerji, o.p. d.n.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana, proti dolžniku
Selvedinu Kukiču, Trg Prešernove brigade
10, Kranj, zaradi izterjave 198,81 EUR s
pripadki, je sodišče postavilo dolžniku Kukič Selvedinu, Trg Prešernove brigade 10,
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Kranj, začasnega zastopnika, odvetnika
mag. Janeza Jocifa, Tavčarjeva ulica 22,
Kranj, ki ima v tem postopku vse pravice in
dolžnosti zakonitega zastopnika, od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 8. 4. 2008
Ig 293/2001
Os-3258/08
Okrajno sodišče v Lendavi je po okrajni
sodnici Mireli Bertalanič, v izvršilni zadevi upnika Tobačna Grosist d.o.o., Tobačna
ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Matjaž Pantelič iz Ljubljane, proti dolžniku
Alešu Filipiču, neznanega bivališča, zaradi izterjave 110.447,42 SIT s pp oziroma
460,89 EUR s pp, dne 13. 3. 2008 sklenilo:
dolžniku se v predmetni izvršilni zadevi postavi začasni zastopnik, in sicer odvetnik Gorazd Balažic, Glavna ulica 12,
Lendava.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega 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 nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Lendavi
dne 13. 3. 2008
P 3440/2007
Os-3403/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Dragice Bjelica,
Zaloška cesta 232, Ljubljana, ki jo zastopa
Peter Mele, odvetnik v Ljubljani, proti toženi stranki Ivanki Povh, prebivajoča v tujini,
naslov neznan, zaradi izstavitve z.k. listine,
dne 26. 2. 2008 sklenilo:
predlogu tožeče stranke se ugodi in se
toženi stranki Ivanki Povh, postavi začasni
zastopnik, odvetnik Živan Mirčič, Medvedova 1, 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 26. 2. 2008
I 16892/1998
Os-3886/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Mestne občine Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odv.
pisarna Cerar - Hafner o.p., Kersnikova ulica 6/II, Ljubljana, zoper dolžnika Vladimirja
Marciuša, Linhartova cesta 94, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Leon Benigar Tošič, Litijska cesta 45, Ljubljana, zaradi izterjave
687,80 EUR s pp sklenilo:
dolžniku Vladimirju Marciušu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Benigar Tošič Leon, Litijska c. 45, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov

pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 4. 2008
II P 734/2008
Os-4065/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Katarini Novšak Kaplan, v pravdni zadevi
tožeče stranke Irene Zupančič, Slomškova
14, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Marjan Sušnik iz Ljubljane, proti toženi stranki Junie Kuchen, neznanega prebivališča,
zaradi sklenitve najemne pogodbe za stanovanje vsp. 2.950 EUR, dne 10. 4. 2008
sklenilo:
toženi stranki Junie Kuchen, neznanega
prebivališča, se postavi začasna zastopnica, odvetnica Alenka Cerar, Kersnikova 6,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala toženo stranko 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.
Okrajno sodišče v Ljubljana
dne 10. 4. 2008
I 3120/2006
Os-4111/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Maribor
d.d., Cankarjeva 3, Maribor, zoper dolžnika Janeza Kranjca, Dolenjska cesta 23,
Ljubljana, zaradi izterjave 661,79 EUR s
pp sklenilo:
dolžniku Janezu Kranjcu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Valerija Berglez Majkus, Trdinova
7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2008
I 261/2002
Os-3737/08
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Telekomunikacijske storitve Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134b,
Ljubljana, ki ga zastopajo Odvetniki Šelih
& partnerji, Komenskega ulica 36, Ljubljana, proti dolžniku Igorju Erdelja, Tovarniška 57, Preserje, Domžale, zaradi izterjave
253,63 EUR sklenilo:
dolžniku Igorju Erdelja, Tovarniška 57,
Preserje, Domžale, se v tem izvršilnem postopku postavi začasnega zastopnika, odv.
Iztoka Šubara, Ulica 1. junija 35, Trbovlje.
O postavitvi začasnega zastopnika se
obvesti CSD Domžale.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 4. 4. 2008
I 1876/2001
Os-3466/08
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134b, Ljubljana,
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ki ga zastopajo Odvetniki Šelih & partnerji
o.p., d.n.o., Ljubljana, proti dolžniku Radmilku Janjiču, Polzela 85, Polzela, zaradi
izterjave 424,92 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Radmilku Janjiču se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Karmen Orter Divjak, Šlandrov trg
20a, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 25. 3. 2008

Oklici dedičem
D 101/2008
Os-4113/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Domevšček Angeli, poročeni Scandellari, roj. 21. 6. 1900, hčeri
Domevšček Andreja in Žagar Elise, z zadnjim stalnim prebivališčem na naslovu Via
Petrarca 7, Trst, ki je umrla 31. 5. 1987 v
Trstu.
Ker dediči po pokojni niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v
roku enega leta od njegove objave zglasijo
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil nobeden dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike
Slovenije in izročila pristojnemu organu Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 4. 2008
D 100/2008
Os-4114/08
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Domevšček Mariji, roj. 2. 2.
1912, hčeri Domevšček Andreja in Žagar
Elise, z zadnjim stalnim prebivališčem na
naslovu Via Petrarca 7, Trst, ki je umrla
17. 11. 1997 v Trstu.
Ker dediči po pokojni niso znani, sodišče s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v
roku enega leta od njegove objave zglasijo
in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne bo zglasil noben dedič, se bo
zapuščina razglasila za lastnino Republike Slovenije in izročila pristojnemu organu
Republike Slovenije.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 4. 2008

Oklici pogrešanih
N 7/2008
Os-4196/08
Pogrešani Franc Ložar, roj. 24. 3. 1892,
naj bi po znanih podatkih v mladosti odšel v
Ameriko in se po odhodu nikoli ni več javil,
tako, da se ne ve, ali je v Ameriko sploh prišel, kje je živel in ne ve se ali se je poročil
in imel potomce, naj bi umrl.
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Pogrešanemu je postavljena skrbnica
za poseben primer Dragica Urbas, Šentvid
pri Stični 174, Šentvid pri Stični.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju, da to sporočijo v 3
mesecih po objavi tega oklica. Po preteku
roka bo sodišče pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 3. 4. 2008

Kolektivni delovni spori
X Pd 729/2007
Os-4554/08
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gateljem ZSSS – SKVNS, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije in nasprotno udeleženko
Zbornico RS za zasebno varovanje, zaradi
veljavnosti kolektivne pogodbe dejavnosti.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok je razpisan na
dan 8. 7. 2008, ob 11. uri, soba št. 3/III, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne
9. 5. 2008.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Amacher Komel Martineannie, Pod
akacijami 047, Ljubljana, potni list,
št. P00577468, izdala UE Ljubljana.
gnr‑294204
Benčič Posega Nataša, Senčna ulica
010, Izola - Isola, potni list, št. P00636964,
izdala UE Izola. gnu‑294201
Bervar Aleš, Ljubljanska cesta 012A,
Trzin, potni list, št. P00625045, izdala UE
Domžale. gne‑294017
Bezenšek Tomaž, Ulica Milke Volk 055,
Orehova vas, potni list, št. P00793016,
izdala UE Maribor. gnm‑294309
Budin Matija, Miren 058B, Miren, potni
list, št. PB0273921, izdala UE Nova Gorica.
gny‑294022
Černec Samo, Brezje pri Bojsnem 002,
Pišece, potni list, št. P01166065, izdala UE
Brežice. gns‑294303
Grgić Mladenko, Gabrje pri Soteski
005, Straža pri Novem mestu, potni list,
št. PB0005027, izdala UE Novo mesto.
gni‑294013
Grnjak Alen, Kog 019, Kog, potni
list, št. P01087975, izdala UE Ormož.
gnd‑294018
Grošelj Friderik, Habatova ulica 011A,
Trzin, potni list, št. PB0064541, izdala UE
Domžale. gnr‑294029
Gvardjančič Meta, Cesta talcev 007A,
Domžale, potni list, št. P00753539, izdala
UE Domžale. gns‑294028
Hajdini Arjete, Ob Dravi 003, Ptuj,
potni list, št. PB0264934, izdala UE Ptuj.
gnl‑294310
Hozjan Katja, Ulica Veljka Vlahovića 083,
Maribor, potni list, št. P01123956, izdala UE
Maribor. gng‑294015
Hribernik Primož, Ravne 134, Šoštanj,
potni list, št. P01157239, izdala UE Velenje.
gnb‑294020
Janićijević Sašo, Stošičeva ulica 006,
Kranj, potni list, št. P00833611, izdala UE
Kranj. gnn‑294308
Januš Ana, Kozjak pri Ceršaku 031,
Ceršak, potni list, št. P00001494, izdala UE
Pesnica. gnt‑294027
Jeras Nataša, Šmartno 009, Ljubljana
- Šmartno, potni list, št. PB0046521, izdala
UE Ljubljana. gnj‑294312
Kavšček Iztok, Polje, cesta VI 024,
Ljubljana - Polje, potni list, št. P00545834,
izdalo MNZ. gnc‑294194
Kolenc Majda, Cesta v Pregavor 004,
Izola - Isola, potni list, št. P00364291, izdala
UE Izola. gnv‑294025
Kondić Dušan, Novi dom 010, Trbovlje,
potni list, št. P00117126, izdala UE Trbovlje.
gnx‑294198
Kunej Sebastjan, Livarska ulica 005,
Kamnik, potni list, št. P01116651, izdala UE
Kamnik. gnt‑294302
Küplen Sandi, Zaloška cesta 083,
Ljubljana, potni list, št. P01168698, izdala
UE Ljubljana. gnt‑294202
Lah Amadej, Seljakovo naselje 045,
Kranj, potni list, št. P00014772, izdala UE
Kranj. gnq‑294305

Lešnik David, Rimska ulica 022,
Poljčane, potni list, št. PB0030835, izdalo
MZZ. gnz‑294021
Luglio
Anton,
Založnikova
ulica
034, Brezovica pri Ljubljani, potni list,
št. P00737006, izdala UE Ljubljana.
gnu‑294026
Mačečević Marija, Griblje 31/b, Črnomelj,
maloobmejno prepustnico, št. AH 7122,
izdala UE Črnomelj. gnv‑293950
Milošević Ivica, Murkova ulica 003,
Maribor, potni list, št. P00625286, izdala UE
Maribor. gny‑294197
Mračajac Petar, Vrazov trg 002,
Ljubljana, potni list, št. P00894131, izdala
UE Ljubljana. gnz‑294196
Osmanović Ismeta, Pod kostanji 018,
Celje, potni list, št. P00349733, izdala UE
Celje. gnf‑294016
Papić Kaja, Rozmanova ulica 022, Novo
mesto, potni list, št. P00420860, izdala UE
Novo mesto. gno‑294307
Parfant Janko, Steklarska ulica 019,
Rogaška Slatina, potni list, št. P00401826,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnb‑294195
Peskar Petra, Berdajsova ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00027054, izdala
UE Ljubljana. gnp‑294306
Petek Goran, Vrh Zelj 022, Idrija,
potni list, št. P00305181, izdala UE Idrija.
gnw‑294024
Plazovnik Mateja, Šaleška cesta 002D,
Velenje, potni list, št. PB0262446, izdala UE
Ljubljana. gnw‑294199
Primc Tatjana, Žabarjeva ulica 004,
Ljubljana, potni list, št. P00335604, izdala
UE Ljubljana. gnd‑294193
Rejc Svetlana, Ulica XXX. divizije 019C,
Nova Gorica, potni list, št. P00598397,
izdala UE Nova Gorica. gnh‑294014
Sivka Nejc, Ulica Lackovega odreda 011,
Limbuš, potni list, št. PB0274431, izdala UE
Maribor. gnx‑294023
Uršič Andrej, Dolenjska cesta 327,
Škofljica, potni list, št. P00288716, izdala
UE Ljubljana. gnv‑294200
Vidmar Boro, Rašiška ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00603503, izdala
UE Ljubljana. gns‑294203
Visintin Kristian, Ulica borcev NOB 020,
Portorož - Portorose, potni list, št. P00907276,
izdala UE Piran. gnr‑294304
Volk Boža, Cesta IV. Prekomorske 077,
Ajdovščina, potni list, št. P00333593, izdala
UE Ajdovščina. gnk‑294311
Zajc Jan, Kolodvorska ulica 009, Ribnica,
potni list, št. P01194049, izdala UE Ribnica.
gnc‑294019

Osebne izkaznice preklicujejo
Alibegi Jasmin, Jamova cesta 050,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000443113.
gnf‑294191
Antonijević Stanka, Rašiška ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000029975.
gni‑294388
Bago Sablič Marjanca, Mladinska
ulica 061, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001710204. gnf‑294166

Bajc Anton, Zidani Most 003, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
000067530.
gno‑293932
Bartelj Vlasta, Tomišelj 004, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000656594.
gng‑294390
Bedenik Sara Karin, Ulica bratov
Greifov 020, Maribor, osebno izkaznico,
št. 002238962. gns‑294353
Bedenik Tanja, Ulica bratov Greifov 020,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001507404.
gnt‑294352
Berčič Miha, Urhova ulica 008,
Komenda, osebno izkaznico, št. 002209361.
gni‑294138
Bezenšek Tomaž, Ulica Milke Volk 055,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002282605.
gnu‑294376
Boltez Darija, Cesta Staneta Žagarja 058
C, Kranj, osebno izkaznico, št. 000297378.
gnf‑294366
Bombač Mitja, Veselova ulica 007,
Celje, osebno izkaznico, št. 000222728.
gnv‑294125
Botonjić Emir, Kopališka ulica 017,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001721206.
gnq‑294105
Božič Jože, Zapuška cesta 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000199913.
gnm‑294409
Bradičić Edi, Gregorčičeva cesta
023 B, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001327755. gng‑294140
Brce Domen, Blejska cesta 002 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001089718.
gnj‑294362
Brozinčević Ilija, Ulica I. Tankovske
brigad 004, Sežana, osebno izkaznico,
št. AH 000030044 - Osebna izkaznica za
tujca. gnf‑293941
Brumen Miroslav, Beblova ulica 017,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001599039.
gnp‑294156
Brunec Doris, Sodna ulica 025,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001351804.
gns‑294153
Buh Jožef, Črni Vrh 025, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000595925.
gnj‑294137
Bukovnik Tina, Subotiška cesta 009,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002079025.
gnr‑294129
Cerar Jožica, Brezovica pri Dobu 008,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001295372.
gnv‑294100
Cesar Simon, Daljni Vrh 007, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001520320.
gnm‑294334
Cetinski Tomaž, Brestova pot 004,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002267110.
gnn‑294233
Češnjaj Robert, Sokolska ulica 024,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001058214.
gnn‑294158
Čibašek Vinko, Dunajska cesta 387,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078373.
gnh‑294389
Dakskobler Nika, Gorenjska cesta 027,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 002198942.
gno‑294132
Dolčič Maksimiljan, Cesta v Prod 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000305467.
gnu‑294176
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Donža Karolina, Livadna ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001177877.
gnx‑294348
Dovč Zdenka, Hruševska cesta 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001074870.
gnp‑294406
Drevenšek Ludvik, Ljubljanska ulica 086
A, Maribor, osebno izkaznico, št. 000535835.
gnt‑294152
Đukić Januš, Na Trati 011, Lesce, osebno
izkaznico, št. 002026385. gnm‑294109
Đukić Tibor, Na Trati 011, Lesce, osebno
izkaznico, št. 001861286. gnn‑294108
Eržen Frančiška, Ulica bratov Učakar 112,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001762445.
gns‑294178
Ferenc Urška, Slatinska cesta 16,
Radenci, osebno izkaznico, št. 002237026.
gnb‑294320
Ficko Zlata, Lendavska ulica 051, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000324442.
gng‑294115
Filipič Bratko, Sušnikova cesta 008,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002302280.
gnt‑294377
Flere Ernestina, Bevško 045 E,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000348274.
gnm‑294384
Fras Mojca, Ob Meži 030, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
002223143.
gnj‑294237
Gajšek Lidija, Pletovarje 072 A,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000877232.
gnq‑294130
Gatarić Andreja, Podlipoglav 019 C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000299564.
gny‑294172
Gaube
Zmagoslava,
Svarunova
ulica 009, Maribor, osebno izkaznico,
št. 001460674. gny‑294147
Gjergjek Milena, Jakčeva ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002051491.
gnh‑294414
Glušič Suzana, Čopova ulica 004,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001690206.
gnq‑293930
Godec Marko, Ziherlova ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000191573.
gng‑294165
Godina Igor, Pečarovci 072, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
002236551.
gnb‑294370
Gole Tatjana, Endliherjeva ulica 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000869671.
gni‑294188
Gorenc Terezija, Dobravica 024, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001947475.
gnl‑294135
Grobelnik Tone, Legen 103 B, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001918723.
gnd‑293943
Harej Marija, Lokavec 025, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001058953.
gnx‑294373
Hergouth Koletič Mojca, Mala čolnarska
ulica 004 F, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000403556. gnh‑294164
Hočevar Matija, Petkova ulica 039,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000406894.
gnc‑294394
Hočevar Pavla, Krožna pot 054,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001072360.
gnh‑294189
Horvat Renato, Trg zmage 004, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001902845.
gnz‑294371
Hostinger
Antonija,
Novokračine
019, Ilirska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 000560133. gnw‑293949
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Hren Mitja Dimitrij, Ambrus 30, Zagradec,
osebno izkaznico, št. 01970770. gnp‑294381
Hrovat Gregor, Postojnska ulica 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000948271.
gno‑294182
Hrycewicz Capuder Cvetka, Ribenska
cesta 030, Bled, osebno izkaznico,
št. 001828237. gno‑294107
Jambrović Josip, Ulica svobode 024,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000137018. gnr‑294104
Janžekovič Petra, Stojnci 125, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001680926.
gnr‑294229
Jelen Ivanka, Milčinskega ulica 013,
Celje, osebno izkaznico, št. 000899931.
gnw‑294374
Jurjavčič Viktor, Martinova pot 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002087363.
gns‑293928
Kabilović Aleksander, Jadranska cesta
016 B, Ankaran - Ankarano, osebno
izkaznico, št. 002244219. gni‑294413
Kante Ana, Tovarniška ulica 033,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000325415.
gnr‑294404
Kardum Šibila Dan, Tabor 030,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 002204572.
gny‑294122
Kerndl Simon, Jarše 036 A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001596244.
gnt‑294177
Kirbiš Marija, Ulica Planinčevih 038,
Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000198028. gni‑294363
Kirbiš Tomi, Župečja vas 030 A, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000816086. gnc‑293944
Klemenčič Erika, Podvine 008, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001309181.
gnr‑294354
Klinc
Gašper,
Kompolje
071,
Videm-Dobrepolje,
osebno
izkaznico,
št. 002133334. gnk‑294386
Knez Aljoša, Glazerjeva ulica 001,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001069810.
gni‑293938
Kodele Darko, Avče 067, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001937987.
gnl‑294385
Koderman Franc, Marokova ulica 025,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000853500.
gnw‑294099
Kolar Amalija, Prežihova ulica 013,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000189896.
gnk‑294161
Kolenc Majda, Cesta v Pregavor
004, Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 001205609. gnw‑294124
Komel Uršula, Koseskega ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001958150.
gnq‑294180
Kompan Eva, Mesarska cesta 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001199269.
gnl‑294185
Konvalinka
Majda,
Ulica
Maksa
Henigmana 061, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 001732361. gno‑294257
Kopina Marjan, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001930559.
gny‑294397
Koritnik Žiga, Lepi pot 025, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001072863.
gnk‑294411
Kormanšek
Stanislav,
Zadrečka
cesta 015, Nazarje, osebno izkaznico,
št. 001580119. gng‑294240
Koterle Sladjana, Liminjanska cesta 079,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 001932955. gnf‑294241

Kozminčuk Josip, Kurilniška ulica 017,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000006420.
gnn‑294383
Kožel Danijel, Kocenova ulica 002,
Celje, osebno izkaznico, št. 001419095.
gnu‑294126
Koželj Darja, Planinska vas 005,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 000680456.
gnp‑294131
Koželj Vida, Spodnja Slivnica 021,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001102211.
gnq‑294055
Krajnc Alenka, Pot na Pridavko 010,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001950126.
gnx‑294098
Krajnc Danilo, Lovrenc na Dravskem polju
085 B, Lovrenc na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 002257616. gnb‑293945
Kralj Tomaž, Graška cesta 041,
Litija, osebno izkaznico, št. 002081762.
gnk‑294136
Kraljevič Lara, Šarhova ulica 7,
Zreče, osebno izkaznico, št. 002215811.
gnc‑294319
Kraljevič Mihael, Šarhova ulica 7,
Zreče, osebno izkaznico, št. 002215815.
gnd‑294318
Krmac Nuša, Podbrežna pot 018,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000261987. gnn‑294408
Krušič Marjan, Rozmanova ulica 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001431640.
gnb‑294170
Kržan Roman, Kandijska cesta 041, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 002148163.
gnm‑293934
Kuder Janez, Kotredež 024, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000275281.
gnt‑294077
Küplen Sandi, Zaloška cesta 083,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001957966.
gnq‑294405
Kurent Tina, Vojkova cesta 073,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001827127.
gne‑294167
Lapuh Andreja, Bizeljska cesta 018,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000265518.
gnl‑294335
Lešnik Branko, Hramše 016 A, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001636180.
gnq‑294230
Lešnik David, Rimska ulica 022,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 002152993.
gni‑294113
Lopert Jasmina, Sotina 019, Rogašovci,
osebno
izkaznico,
št.
000291647.
gne‑294117
Lovrenčič Nino, Javornik 024, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001992485.
gne‑294367
Lovšin Žiga, Trubarjeva ulica 7,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 002221221.
gnc‑294144
Lulek Miha, Novo Polje, cesta IX 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000365556.
gnm‑294184
Magdič Eva, Ulica Staneta Rozmana
006, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001459625. gnh‑294114
Majer Anej, Lendavska ulica 023, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 002079047.
gnf‑294116
Mandelj Martina, Marinča vas 001,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001586922.
gnr‑294054
Marčič Anja, Flisova ulica 027,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001795372.
gnj‑293937
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Markič Cvetka, Cesta v Hotinje 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000485642.
gns‑294103
Maršič Silvan, Stogovci 028, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001552813.
gny‑293947
Martinec Sanja, Podrožniška pot 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002062625.
gnk‑294186
Maslić Mirko, Šmarje 047, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 000479359. gny‑294072
Matijašević Branka Angela, Žorgova
ulica 019, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000562128. gnw‑294174
Mavrin Božidar, Babinci 030, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000698820.
gnw‑294224
Merzel Andrej, Čeče 104, Hrastnik,
osebno
izkaznico,
št.
001769936.
gnl‑293935
Mihajlović Marko, Maroltova ulica 016,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001874441.
gnu‑294401
Mihelič Marija, Globel 20, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000226328.
gnd‑294368
Milošević Ivica, Murkova ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001496960.
gnm‑294159
Mivšek Anton, Petkovec 061, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000610110.
gnk‑294236
Moder Urbanč Darja, Ulica Pohorskega
bataljona 010, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 002140508. gnd‑294168
Mohorič Nastja, Kajuhova ulica 007,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002001225.
gnp‑294106
Mom Peter, Fram 029 A, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000476437. gnv‑294350
Možina Hugon, Chengdujska cesta 014,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000821652.
gnv‑294400
Mrđa Milan, Igriška ulica 025, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001364361.
gno‑294157
Mrvar Rozalija, Šarhova ulica 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001007692.
gnz‑294171
Murks Petra, Machova ulica 001,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000254969.
gnb‑294345
Muršič Marija, Mihovci pri Veliki Nedelji
010 B, Velika Nedelja, osebno izkaznico,
št. 001513022. gnh‑293939
Oberč Rok, Cesta 24. junija 074,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000848015.
gne‑294192
Ornik Adrijana, Trotkova 009 B,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 002027944. gnb‑294145
Ozimek Iztok, V Murglah 115, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000004235.
gnj‑294162
Ožbolt Jelka, Babno Polje 076,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 002098144.
gno‑294382
Parovel Mitja, Montinjan 021, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
002142970.
gnf‑294416
Pavić Diana, Na Otoku 006, Celje, osebno
izkaznico, št. 002219527. gnv‑294375
Pečnik Polonca, Pokoše 017 A,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 001785930. gnv‑294225
Perdigal Denis, Nova ulica 039,
Beltinci, osebno izkaznico, št. 001838743.
gnd‑294118

Perme Gregor, Gornji Rogatec 004,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002223201.
gnp‑294056
Pernat Alenka, Skorba 063, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001202007. gnt‑294227
Peskar Petra, Berdajsova ulica 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001618428.
gnt‑294402
Pezdirc Jure, Podzemelj 032, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
002139161.
gnp‑294231
Počkaj Deša, Peričeva ulica 007,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001445227.
gnr‑294179
Podlogar Darjan, Orešje nad Sevnico 001,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001923883.
gno‑294232
Podrekar Karmen, Ribiška ulica 004,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001718444.
gnq‑294155
Ponikvar Živa, Streliška ulica 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001786930.
gnj‑294187
Potisek Asja, Poljanski nasip 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002023432.
gnp‑294181
Potočnik Maja, Hotavlje 048, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 002152903.
gnx‑294123
Pregelj Jurij, Ljubinj 048, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001913959. gnm‑294234
Premrov Anica, Martinjak 059, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000107487.
gnq‑294380
Preradović
Milena,
Kolodvorska
cesta 032, Postojna, osebno izkaznico,
št. 002292924. gno‑294357
Pučnik Stanko, Prevrat 022, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000297268.
gnx‑293948
Rejc Irena, Magajnova ulica 013,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001398583.
gne‑294392
Repnik Zora, Jezdarska ulica 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001263823.
gnw‑294349
Romarić Milena, Cankarjeva cesta 007,
Senovo, osebno izkaznico, št. 002099918.
gnd‑294143
Seljak Peter, Ulica Jožeta Mihevca
007, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001243721. gnc‑294119
Slivnik Terezija, Prešernova cesta 043,
Bled, osebno izkaznico, št. 001446666.
gnj‑294112
Sluga Danilo, Sabonje 043, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000521910.
gnr‑294379
Smiljanić Ljubica, Cesta v Gorice 023,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001086817.
gnl‑294410
Smontara Alen, Celjska ulica 009,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002022510.
gnx‑294148
Sojer Ines, Tržaška cesta 401,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001113168.
gnb‑294395
Sotlar Mitja, Cesta revolucije 006,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001323594.
gns‑294228
Srabotnik Kovačec Majda, Petrovče 165,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001510064.
gnp‑293931
Svenšek Marija, Jezdarska ulica 008,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000412464.
gnr‑294154
Svetina Nina, Senožeče 082 B,
Sežana, osebno izkaznico, št. 002122505.
gnf‑294141
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Šauperl Miran, Pesnica pri Mariboru
038 C, Pesnica pri Mariboru, osebno
izkaznico, št. 000983543. gnb‑294120
Šavc Martin, Pameče 279, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 002269197.
gnl‑294235
Šemrl Špela, Rudarska ulica 033 A,
Idrija, osebno izkaznico, št. 001788267.
gnm‑294134
Šobar Drago, Kersnikova ulica 012,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000114084.
gnx‑294173
Štefančič Nik, Tržaška cesta 401,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001751977.
gnz‑294396
Štefanič Franc, Sončna ulica 003,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico,
št. 001230755. gnz‑293946
Štruc Angela, Bevkova ulica 003,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000001863.
gny‑294347
Šuc Gregor, Ulica Marije Drakslerjeve
021,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 000147288. gng‑294190
Todorović Mirko, Kvedrova cesta 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002320435.
gnj‑294412
Toplak Bojan, Rapočeva ulica 018,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000336280.
gnz‑294146
Topolovec Nataša, Cerkvenjak 014,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000688791. gnx‑294223
Tozon Ljudmila, Topniška ulica 033 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001966190.
gnv‑294175
Trebše Marija, Meljski dol 016,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000550006.
gnz‑294346
Trontelj Gorazd, Ljubljanska cesta 004 F,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002020265.
gns‑294053
Verbič Alenka, Na Trati 011, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
000808586.
gnl‑294110
Verbič Maja, Murnova ulica 006,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001699537.
gnu‑294101
Verdev Marija, Vinska Gora 035,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000977303.
gns‑294128
Vidic Alenka, Ulica Jana Husa 003,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002110731.
gni‑294163
Vidmar Boro, Celovška cesta 195,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000394398.
gno‑294407
Vinarnik Ivan, Brda 027, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000510822.
gnt‑294127
Vincetič Uroš, Lackova ulica 002,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001985057.
gnu‑294226
Virt Dominika, Rožna ulica 007,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001944437.
gnv‑294150
Virt Vincencij, Rožna ulica 007,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001944436.
gnw‑294149
Vodnjov Pavel, Spodnje Gorje 082,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001539217.
gnk‑294111
Vogrinec Tanja, Obrežna ulica 123 A,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000262187.
gnl‑294160
Vojković Juraj, Novo Polje, cesta III 005,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000748936.
gnf‑294391
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Vran Ivana, Cesta zmage 014, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000207494.
gns‑294078
Vrček Otilija, Gmajna 002, Krško, osebno
izkaznico, št. 000194052. gne‑294142
Vrečko Anton, Cesta Viktorja Svetina 018,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001137424.
gne‑293942
Vreg Franc, Vodnikova cesta 027,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000565823.
gnw‑294399
Yawson Žličar Philomena Ameen, Ptujska
cesta 016 B, Ormož, osebno izkaznico,
št. 001686192. gnt‑294102
Zalokar Pavla, Vransko 119, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000054209.
gnh‑294239
Zelnik Marjeta, Pivka 019, Naklo, osebno
izkaznico, št. 001313345. gnh‑294364
Zemljič Sašo, Hercegovščak 018, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001698993.
gnj‑294387
Zor Majda, Saveljska cesta 099,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000071100.
gnc‑294169
Zrnko Jože, Kardeljeva cesta 051,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001274398.
gnc‑294344
Žagar Simon, Češnjice pri Trebelnem 035,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 002089078.
gnh‑294139
Želj Ivo, Grušova 015, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001311871. gnu‑294151
Žnidar Anica, Ulica talcev 040, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000580545.
gnk‑293936
Žolnir Tinkara, Čopova ulica 004,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001871682.
gnr‑293929
Žorž Ana, Vanganelska cesta 053 K,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001007101. gng‑294415

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ačko Jernej, Globoko ob Dravinji 30,
Makole, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A
le do 50 km/h, št. S 002156650, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnl‑294260
Andrić Zoran, Ulica Alojza Rabiča 015,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003028781, izdala UE Jesenice.
gnp‑294281
Berčič Miha, Urhova ulica 008,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003209288, reg. št. 27403, izdala
UE Kamnik. gnk‑294261
Blatnik Vesna, Presladol 35, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg.
št. 21924, izdala UE Krško. gnb‑294420
Brglez Vesna, Slamnikarska cesta 001
B, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002210334, izdala UE Domžale.
gnt‑294252
Cankar Darko, Rožna dolina, cesta II
035, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001996491, reg. št. 155296,
izdala UE Ljubljana. gny‑293997
Cizelj Franc, Šmarjeta pri Celju 063,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001186255, reg. št. 2660, izdala UE
Celje. gni‑294063
Čengija Peterlin Irena, Ulica Slavka
Gruma 034, Novo mesto, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003184444,
reg. št. 30018, izdala UE Novo mesto.
gnl‑293960
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Černe Majda, Rozmanova ulica 031,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000052024, izdala UE
Koper. gnw‑294074
Dakskobler Nika, Gorenjska cesta
027, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001958344, izdala UE Idrija.
gnn‑294133
Dimec Roman, Poštna pot 012,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000025621, reg. št. 1905, izdala UE
Celje. gnk‑294061
Dokler Jan, Gregorčičeva ul. 11,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 1535491, reg. št. 17953, izdala UE
Brežice. gnq‑294355
Elkaz Halid, Tržaška cesta 066,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003148068, reg. št. 259469, izdala UE
Ljubljana. gnw‑293974
Fabjančič Jurhar Olga, Potrčeva ulica
004, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002219773, reg. št. 111423,
izdala UE Ljubljana. gno‑293982
Falkner Nevenka, Kocjančičeva ulica 011,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000027829, izdala UE
Koper. gns‑294403
Gaspari Alan, Na Kresu 019, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, G,
H, št. S 003527979, izdala UE Kranj.
gne‑293967
Gatarić Andreja, Podlipoglav 19C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, C, G,
H, št. S 002091101, reg. št. 41811, izdala
UE Ljubljana. gnt‑293927
Gerzevič Sonja, Šibeniška ulica 013,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003240794, reg. št. 102363, izdala UE
Ljubljana. gnc‑293994
Gerzina Albin, Gorjane 10/a, Podsreda,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, reg. št. 22610, izdala UE Krško.
gnz‑294246
Gerzina Irena, Stolovnik 13, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg.
št. 14045, izdala UE Krško. gnw‑294249
Geržina Anton, Studenec 014, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 001585946, reg. št. 7225, izdala UE
Postojna. gnn‑294358
Glušič Suzana, Čopova ulica 4,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 1830339, izdala UE Žalec.
gny‑293972
Gole Tajana, Endliherjeva ulica 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001588149, reg. št. 254687, izdala UE
Ljubljana. gnt‑293977
Goljuf Rok, Koštabona 004 C, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. SI
000051341, izdala UE Koper. gnd‑294393
Gradijanac Kristjan, Parecag 120,
Sečovlje - Sicciole, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. SI 56291, reg. št. 8902, izdala
UE Piran. gnd‑294243
Gredar Viktor, Grad 97, Grad,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001838290, izdala UE Murska Sobota.
gnn‑294333
Grobelnik Tone, Legen 103 B, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001505207, reg. št. 16322, izdala UE
Slovenj Gradec. gnb‑293970
Grozina David, Straža pri Raki 23/A,
Raka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg.
št. 16699, izdala UE Krško. gnc‑294244
Hostinger Antonija, Novokračine 019,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B,

F, G, H, št. S 002210036, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnm‑293959
Hostnik Vekoslav, Draženska cesta 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 510271, izdala UE Ptuj. gns‑293953
Hrašovec Vesna, Savska cesta 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003018132, reg. št. 277805, izdala UE
Ljubljana. gnn‑294083
Hren Mitja Dimitrij, Ljubljanska cesta
030, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003052108, izdala UE
Grosuplje. gnc‑294369
Hribar Rajterič Gorazd, Puhova ulica
012, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002079702, reg. št. 149677,
izdala UE Ljubljana. gng‑293990
Janžekovič Miroslav, Nova vas pri
Markovcih 97 A, Ptuj, vozniško dovoljenje,
kat. B, C, G, H, št. S 1377482, izdala UE
Ptuj. gne‑294267
Jelen Robert, Stara nova vas 023,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000455617, izdala UE Ljutomer.
gnj‑294262
Jenko Peter, Sv. Duh 025, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 001009680,
reg. št. 23742, izdala UE Škofja Loka.
gni‑294263
Jurečič Ana, Viška cesta 043, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002087514, reg. št. 175935, izdala UE
Ljubljana. gne‑294092
Jurjec Matjaž, Celjska cesta 040 A,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, F, G, H, št. S 001876229, reg. št. 557,
izdala UE Slovenj Gradec. gno‑294057
Kapus Venceslav Peter, Resljeva cesta
038, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 002033030, reg. št. 139010,
izdala UE Ljubljana. gnf‑293991
Karara Lado, Srednje Gameljne 037 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001868330, reg. št. 115985, izdala UE
Ljubljana. gnp‑294006
Kastaneto Ljubica, Vrh nad Želimljami
179, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001717783, reg. št. 83534, izdala
UE Ljubljana. gnu‑293976
Kastelic Peter, Savska cesta 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 003036107, reg. št. 196654, izdala
UE Ljubljana. gni‑294088
Kenda Jernej, Gorica pri Šmartnem 056,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. A, B, C, G,
H, št. S 001758418, reg. št. 28234, izdala
UE Celje. gnf‑294066
Kirin Tomislav, Jarčeva ulica 005,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003081869, reg. št. 6905, izdala UE
Metlika. gnd‑294068
Knez Aljoša, Glazerjeva ulica 1,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003529670, reg. št. 8573, izdala UE
Ruše. gng‑293965
Kocjančič
Mateja,
Starine
010,
Otočec, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001978756, reg. št. 37361, izdala UE
Novo mesto. gnk‑294011
Kočan Dano, Cankarjeva cesta 021,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001745449, reg. št. 16050, izdala UE
Kamnik. gny‑294272
Korić Vanja, Ziherlova ulica 010,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002232510, reg. št. 252210, izdala UE
Ljubljana. gnh‑293989
Korpič Silvo, Čepinci 110, Petrovci,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
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št. S 003233166, izdala UE Murska Sobota.
gno‑294332
Kosanc Irena, Kozarska cesta 017,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000926160, reg. št. 170471, izdala UE
Ljubljana. gnb‑293995
Košenina Saša, Košnica pri Celju 039
B, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000747019, reg. št. 30526, izdala UE
Celje. gnj‑294062
Košica Špelca, Vransko 55, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 1905123, izdala UE Žalec.
gnz‑293971
Košorok Ivana, Grampovčanova ulica
005, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001991303, reg. št. 189857,
izdala UE Ljubljana. gnp‑293981
Koterle Sladjana, Liminjanska cesta 079,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 62234, reg. št. 14608,
izdala UE Piran. gne‑294242
Kovač Matjaž, Neubergerjeva ulica 027,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001800160, reg. št. 188743, izdala UE
Ljubljana. gng‑294090
Kozlar Jure, Kotlje 172, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 001436249, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnk‑293961
Kozminčuk Josip, Kurilniška ulica 017,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000795270, izdala UE Jesenice.
gno‑294282
Kozminčuk Josip, Kurilniška ulica 017,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000795270, izdala UE Jesenice.
gnn‑294283
Kožel Danijel, Kocenova ulica 002,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001956853, reg. št. 25797, izdala UE
Celje. gnl‑294060
Krajnc Ivan, Ljubstava 27, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S3506663, izdala UE Ptuj. gno‑294032
Krajnc Sašo, Jenkova ulica 020,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002187729, reg. št. 15742, izdala UE
Postojna. gnk‑294361
Kralj Savo, Krožna cesta 002, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000106744, izdala UE Koper.
gnx‑294398
Kralj Tomaž, Poljanska cesta 020,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 002114134, reg. št. 120999, izdala
UE Ljubljana. gnm‑294084
Kranjc Petra, Kersnikova ulica 011,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003018720, reg. št. 202914, izdala UE
Ljubljana. gnr‑294004
Kratochwill Mile, Ob Farjevcu 090,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001824932, reg. št. 65781, izdala UE
Ljubljana. gnk‑293986
Krivičić Lucija, Dolinska cesta 014 C,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 000069237, izdala UE
Koper. gnv‑294075
Kuder Janez, Kotredež 024, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 003015696, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnu‑294076
Kuhar Mirko, Križ 024, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G, H,
št. S 002165735, reg. št. 10310, izdala UE
Sevnica. gnr‑294079
Kukec Ivan, Črna vas 282, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

št. S 001995316, reg. št. 89821, izdala UE
Ljubljana. gnd‑293993
Kuntner Monika, Pod Jelšami 032,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001869752, reg. št. 192270, izdala UE
Ljubljana. gnd‑294093
Küplen
Terezija,
Motovilci
031,
Grad, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000047130, izdala UE Murska Sobota.
gnb‑294070
Kurat Karmen, Struževo 027 B, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, A le do
50 km/h, št. S 001672617, reg. št. 33086,
izdala UE Kranj. gnh‑294264
Kusterle Petra, Srednja vas v Bohinju
087, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003242754, izdala UE Jesenice.
gnb‑294270
Lamut Ivana, Nove Trate 004,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003108146, izdala UE Mozirje.
gnx‑293973
Lašič Jani, Pržanjska ulica 012 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003119238, reg. št. 159191, izdala UE
Ljubljana. gni‑293988
Lešnik
Branko,
Hramše
16/A,
Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
G, H, št. S 3149062, izdala UE Žalec.
gnc‑294269
Levičar Marinka, Ulica Tončke Čečeve
9, Krško, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
reg. št. 9330, izdala UE Krško. gnx‑294248
Lorger Edo, Gmajna 016, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H vozi z očali (kontrola - velja do 23. 9. 2013),
št. S 001265685, izdala UE Ljubljana.
gnd‑294418
Lovrenčič Janja, Mesesnelova ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001252449, reg. št. 57440, izdala UE
Ljubljana. gnq‑293980
Luglio Anton, Založnikova ulica 034,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 002085432, reg. št. 92804,
izdala UE Ljubljana. gnq‑294080
Lukek Jure, Novo Polje, cesta IX 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003159201, reg. št. 273398, izdala UE
Ljubljana. gnt‑294002
Lukek Miha, Novo Polje, cesta IX 005,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003223887, reg. št. 259812, izdala UE
Ljubljana. gns‑293978
Lužnik Danijel, Francetova cesta 010,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003256560, reg. št. 14966, izdala
UE Slovenj Gradec. gnc‑293969
Majes Andrej, Zagradec 006 A,
Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 002123256, izdala UE Grosuplje.
gng‑294365
Malič Marko, Mestni trg 003 A, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001577926, reg. št. 11446, izdala UE
Slovenske Konjice. gnd‑293968
Mežnar Tina, Štajerska ulica 003,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002160597, reg. št. 26409, izdala UE
Kamnik. gnx‑294273
Milošević Ivica, Murkova ulica 003,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 002252699, reg. št. 108676, izdala UE
Maribor. gnf‑294291
Mirčeta Bojan, Ulica prvoborcev 001,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002098057, reg. št. 162264, izdala UE
Ljubljana. gnz‑294096

Št.

47 / 16. 5. 2008 /

Stran

1861

Mirković Jagoš, Selanov trg 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002026434, reg. št. 190532, izdala UE
Ljubljana. gnj‑294087
Muri Primož, Podkum 24B, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003079942, izdala UE Laško.
gnp‑294356
Murtić Nusreta, Pod Kostanji 006,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H inštruktorsko dovoljenje št. VI 1441 z dne
4. 8. 2005, št. S 001926404, reg. št. 52057,
izdala UE Celje. gnm‑294059
Musaj Lulzim, Cesta Cirila Tavčarja 008,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003256804, izdala UE Jesenice.
gnm‑294284
Nagode Tomaž, Kraška ulica 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 003068883, reg. št. 115080,
izdala UE Ljubljana. gnb‑294095
Nebihu Nuhi, Kamnikarjeva ulica 023,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001481693, reg. št. 240952, izdala UE
Ljubljana. gnj‑293987
Nemet Irena, Koseskega ulica 015,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H vozi z očali, št. S 003043877, reg. št. 124112,
izdala UE Ljubljana. gnv‑294000
Nikolić Goran, Tesarska ulica 008,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001946393, reg. št. 181186, izdala UE
Ljubljana. gnl‑293985
Nuhanović Šukrija, Pot Franca Pušnika
011, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003119148, izdala UE Hrastnik.
gnn‑294258
Orehovec
Kristina,
Tešova
4,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 3097593, izdala UE Žalec.
gnd‑294268
Ornik Boštjan, Borova vas 027,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001560495, reg. št. 121132, izdala UE
Maribor. gnj‑294287
Osojnik Borut, Viška cesta 043,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003035254, reg. št. 129760, izdala UE
Ljubljana. gnz‑293996
Pajnik Luka, Cankarjeva ulica 034,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003106247, reg. št. 138179, izdala UE
Maribor. gnh‑294289
Panker Gregor, Levstikova ulica 027,
Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003233236, izdala UE Murska
Sobota. gnz‑294071
Pavuna Terezija, Sela pri Dobovi 71,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 1639872, reg. št. 5569, izdala UE
Brežice. gnm‑294259
Pečnik Polonca, Pokoše 17A, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001499093, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnr‑293954
Pergar Janez, Trnovski pristan 022,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001866169, reg. št. 48498, izdala UE
Ljubljana. gnm‑293984
Perme Milan, Adamičeva cesta 011,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 000316798, reg. št. 9042008,
izdala UE Grosuplje. gnt‑294052
Petrač Marjeta, V Murglah 067 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001794099, reg. št. 11969, izdala UE
Ljubljana. gnc‑294094
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Pezdirc Vlasta, Vojna vas 4, Črnomelj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
reg. št. 4955, izdala UE Črnomelj.
gnz‑294046
Pirc Alenka, Bohorska ulica 023,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001655481, reg. št. 13476, izdala UE
Sevnica. gnf‑294091
Podgornik Bojan, Puhova ulica 003,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001919006, reg. št. 241903, izdala
UE Ljubljana. gnr‑293979
Podpac Božidar, Pod Mirco 005,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002151762, izdala UE Jesenice.
gnl‑294285
Podrekar Karmen, Ribiška ulica 004,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001570588, reg. št. 91966, izdala UE
Maribor. gng‑294290
Polak Benjamin, Medvedova cesta 014,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002080076, reg. št. 217915, izdala UE
Ljubljana. gnu‑294001
Polanc Jožefa, Šumberška cesta 032,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000032582, izdala UE Domžale.
gnr‑294254
Poredoš Miran, Bodonci 35, Bodonci,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, BE, C, CE,
F, G, H, št. S 000202279, izdala UE Murska
Sobota. gni‑294338
Potočnik Maja, Hotavlje 048, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003001479, izdala UE Škofja Loka.
gnn‑294058
Pucelj Matjaž, Avgustinčičeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1, A,
B, G, H, št. S003221707, reg. št. 157105,
izdala UE Ljubljana. gny‑294097
Račič Boštjan, Dolenjska cesta 045 F,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001763407, reg. št. 207597, izdala UE
Ljubljana. gne‑293992
Ravnikar
Sabina,
Gorjuša
030,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003513578, reg. št. 37039, izdala UE
Domžale. gns‑294253
Razinger Mihovec Barbara, Igriška ulica
003, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001706533, reg. št. 233606,
izdala UE Ljubljana. gnk‑294086
Rebec Milan, Trnje 051, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001646845, reg. št. 2364, izdala UE
Postojna. gnm‑294359
Repolusk Maks, Ilirska ulica 1, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 000754814, reg. št. 5934, izdala UE
Ruše. gne‑294417
Režek Matjaž, Belokranjska cesta 062,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B,
BE, C, CE, G, H, št. S 002189698, izdala
UE Novo mesto. gnd‑294343
Ribarič Marjan, Melinci 152, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 001662079, izdala UE Murska Sobota.
gnp‑294331
Rogač Mateja, Topniška ulica 043,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001852588, reg. št. 14180, izdala UE
Grosuplje. gnh‑294089
Rojko Viktor, Grajenščak 28a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1967681,
izdala UE Ptuj. gnn‑294033
Seljak Peter, Ulica Jožeta Mihevca 007,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001986055, izdala UE Nova Gorica.
gnr‑294279
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Sluga Danilo, Sabonje 43, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H,
št. S 001204972, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnl‑294360
Smrekar Aleksander, Ravnik 018,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C,
CE, F, G, H, št. S 001915133, reg. št. 6523,
izdala UE Trebnje. gnf‑293966
Soklič Zdravko, Spodnje Gorje 054,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001712751, izdala UE Radovljica.
gni‑293963
Sotlar Mitja, Cesta revolucije 006,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 003511287, izdala UE Jesenice.
gnk‑294286
Sternad Jožef, Kregarjeva ul. št. 7,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 1704845, reg. št. 18477, izdala UE
Brežice. gnu‑294351
Strojin Jože, Mraševo 5, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
G, H, reg. št. 23070, izdala UE Krško.
gnv‑294250
Šauperl Miran, Pesnica pri Mariboru
038 C, Pesnica pri Mariboru, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 002000278,
izdala UE Pesnica. gne‑294067
Šerbelj Ana, Partizanski tabor 7,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001515836, izdala UE Vrhnika.
gns‑294378
Šetina Barbara, Šmihel 049, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002153655, reg. št. 37360, izdala UE
Novo mesto. gnj‑293962
Šipek Tomi, Erjavčeva ulica 020, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. SI 000058703, izdala UE Koper.
gnx‑294073
Šoln Darinka, Komenskega ulica 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002028662, reg. št. 163795, izdala UE
Ljubljana. gnx‑293998
Šuc Gregor, Ulica Marije Drakslerjeve
032, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, G, H - 00106, št. S 001920943,
reg. št. 146937, izdala UE Ljubljana.
gnv‑293975
Terbuc Franc, Prerad 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, F, G, H, št. S 1667737,
izdala UE Ptuj. gnf‑294266
Tomc Frančiška, Cesta Dolomitskega
odreda 064 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H - 00101, št. S 001285042,
reg. št. 53830, izdala UE Ljubljana.
gnw‑293999
Tomšič Alenka, Opatje selo 072 D, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003045325, izdala UE Nova Gorica.
gns‑294278
Tozon Ljudmila, Topniška ulica 033 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000931444, reg. št. 50929, izdala UE
Ljubljana. gnl‑294085
Trdan Miha, Prigorica 41, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003079303, reg. št. 10239, izdala UE
Ribnica. gnp‑294081
Trokšar David, Panonska ulica 008,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001850902, reg. št. 126766, izdala UE
Maribor. gni‑294288
Urdih Lazar Tanja, Gortanova ulica 006,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003037107, reg. št. 240230, izdala UE
Ljubljana. gnn‑293983
Verbič Alenka, Na Trati 011, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,

št. S 001750065, izdala UE Jesenice.
gnh‑293964
Vodnjov Darijan, Dobja vas 021, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. A,
B, BE, C, CE, G, H, št. S 002101514, izdala
UE Ravne na Koroškem. gni‑294238
Vodnjov Pavel, Spodnje Gorje 082,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. A1,
A, B, G, H, št. S 003164827, izdala UE
Jesenice. gnz‑294271
Vogrinc Mihael, Zadobrova 083,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003199019, reg. št. 47692, izdala UE
Celje. gnh‑294064
Volf Melita, Trdinova cesta 012,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001908064, reg. št. 29443, izdala UE
Domžale. gnq‑294255
Vovk Bojan, Ulica Franca Smrduja 009,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
BE, C, CE, F, G, H, št. S 003237138, reg.
št. 7581, izdala UE Postojna. gnu‑294051
Vovk Slavica, Puhtejeva ulica 034,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003239652, reg. št. 221658, izdala UE
Ljubljana. gns‑294003
Vrhunc Polonca, Plužna 37, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 1626984,
izdala UE Tolmin. gnp‑293956
Vučaj Engjell, Ulica XIV. divizije 006,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001261822, reg. št. 480, izdala UE
Celje. gng‑294065
Zagrajšek Milena, Gržeča vas 5/a,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, reg. št. 7747, izdala UE
Krško. gny‑294247
Zajc Danica, Zlatoličje 098, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000719040, reg. št. 75823, izdala UE
Maribor. gne‑294292
Zelnik Matjaž, Pivka 019, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, A le do 50 km/h,
št. S 001641046, reg. št. 29025, izdala UE
Kranj. gng‑294265
Zupan Zdenka, Ravne 029, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H,
št. S 000818199, reg. št. 2437, izdala UE
Tržič. gno‑294082

Zavarovalne police preklicujejo
Martinec Anton, Cankarjeva 30 Rakičan,
Murska Sobota, zavarovalno polico,
št. 4030100125, izdala zavarovalnica KD
življenje. gni‑294213

Spričevala preklicujejo
Adamovič Dejan, Trg 38, Prevalje, indeks,
št. 2/2477, izdala Poklicna in tehniška elektro
in računalniška šola, Velenje. gnf‑294316
Ambrož Miha, Slovenčeva ulica 133,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Osnovne
šole Danila Kumar, izdano leta 2006/2007.
gnu‑294276
Begić Tamara, Dol 6, Ljubljana, spričevalo
4. letnika Srednje upravno administrativne
šole, izdano leta 2006/07. gnn‑293958
Čalasan Aleksander, Klanc 89, Dobrna,
diplomo št. 341/4, izdal Izobraževalni center
organov za notranje zadeve v Ljubljani, šola
za miličnike, izdana leta 1989. gnk‑294036
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Ferjuc
Simon,
Ob
ribniku
6,
Ormož, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra Ptuj, Srednja
ekonomska šola, izdano leta 1990.
gnt‑294327
Golob Rok, Doljni Vrh 7, Litija, spričevalo
1. letnika SPSŠ Bežigrad, izdano leta
2005/06. gnq‑293955
Harbaš Azra, Ulica Ivana Turšiča 9,
Sežana, spričevalo 8. razreda OŠ 8. talcev
Logatec, izdano leta 1997. gnc‑294419
Ilijevec Ines, Stanežiče 39A, Ljubljana,
indeks, št. 11110090216, izdala Ekonomska
šola Novo mesto, Višja strokovna šola.
gnw‑294274
Jančič Klara, Mivka 32, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole Trnovo,
izdano leta 2006. gnt‑294277
Juhart Luka, Stanežiče 122, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2004/05. gni‑294313
Kogoj Blaž, Trnovčeva ulica 19, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in obvestilo o uspehu 4.
letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2006
in 2007. gnq‑294330
Kogoj Iris, Bilje 48B, Renče, spričevalo 2.
letnika Srednje lesarske šole, obdelovalec
lesa, TŠC Nova Gorica, izdano na ime
Pegan Iris. gni‑294038
Kostić Suzana, Jenkova c. 5, Velenje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Novo mesto gimnazijski program, izdano leta 1999/2000.
gne‑294217
Kostić Suzana, Jenkova c. 5, Velenje,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Šmihel,
izdano leta 1997/1998. gnd‑294218
Kovač Ingo, Kajuhova 19, Murska Sobota,
spričevalo Ekonomske srednje šole v Murski
Soboti, izdano leta 2000. gne‑294317
Krivograd Maruša, Maistrova 17,
Maribor, spričevalo 7. in 8. razreda Osnovne
šole Prežihovega Voranca, izdano leta
2006/2007. gnk‑294211
Les Marko, Smrekarjeva ulica 6, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje steklarske šole
Rogaška Slatina, smer optik, izdano leta
1996, 1997 in 1998. gne‑294042
Leskovšek Jaka, Slomškova 3, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Prežihov Voranc,
izdano leta 2006. gny‑294047
Mahadžić Alvin, Dob pri Šentvidu 5a,
Šentvid pri Stični, spričevalo 2. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, izdano
leta 2005/06. gnh‑294214
Majcen Janez, Poljanska vas 11, Šmarje
pri Jelšah, spričevalo Osnovne šole Sladka
Gora, izdano leta 1970. gnj‑294212
Matić Maja, Triglavska cesta 55,
Mojstrana, spričevalo 4. letnika BIC
Ljubljana, živilska šola, izdano leta 2007.
gny‑294372
Merkač Štefan, Stražišče 26, Ravne na
Koroškem, spričevalo zaključno Šole za
kmetovalce Šentjur. gnh‑294314
Novak Jasmina, Šalek 93, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Celje, št. I/964, izdano leta 2007.
gnv‑294050
Pavlica Željko, Cesta na Brdo 55,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra organov za notranje
zadeve v Ljubljani, Kadetska šola za
miličnike, izdano leta 1981/82. gnj‑294012
Pelengić Milovan, Gradnikove brigade
59, Nova Gorica, spričevalo št. 1/A-ŠV-276,
Tehniški šolski center, Nova Gorica, izdano
leta 1986, izdano na ime Pelengić Petko.
gnd‑294293

Peternelj Lado, Kamnogoriška 19,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda Mladinskega
doma Jarše, izdano leta 1995. gnf‑294341
Prezelj Janez, Sora 37, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu izdal Center
strokovnih šol, elektro smer, izdano leta
1983. gnv‑294300
Primožič Matic, Pod gradom 6, Slovenj
Gradec, spričevalo Srednje gostinsko
turistične in lesarske šole Slovenj Gradec,
smer turistični tehnik, izdano leta 2007.
gnq‑294205
Sever Klemen, Spodnja Kanomlja 40,
Spodnja Idrija, spričevalo o končani OŠ
izdala Ljudska univerza v Škofji Loki, izdano
26. 6. 2006. gnx‑294323
Štefanič Anka, Grajska cesta 11,
Črnomelj, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 2006. gnc‑294294
Trumić Suzana, Log 28 a, Dol pri
Hrastniku, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Zagorje - smer trgovec/prodajalec, izdano
leta 2001/2002 in 2002/2003, izdano na ime
Tufekćič Suzana. gno‑294007

Drugo preklicujejo
Avmedoski Muamed, Rushanov trg 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑294034
Avtoprevozništvo
Branko
Tkalčič
s.p., Dupleška cesta 262, Maribor,
digitalno kartico na ime Branko Tkalčič,
št. 107050000203200, izdal Cetis d.d.,
Celje. gnr‑294329
Banovec Martin, Kot 18, Semič,
študentsko izkaznico, št. 31220016,
Fakulteta za farmacijo. gnb‑294295
Bogič Robert, Cesta bartov Stražišarjev
39, Jesenice, delovno knjižico. gnq‑294030
Brumen Rok, Trška gora 52/A, Krško,
delovno knjižico. gnc‑294219
Brzin Jaka, Rjava cesta 031, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz‑294296
Curk Mateja, Trnovec 37, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01003056, izdala
Pedagoška fakulteta. gnv‑294275
Čmak Tanja, Polzela 46, Polzela, delovno
knjižico. gnm‑294009
Debeljak Ingrid, Čiginj 57E, Tolmin,
študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za
pomorstvo in promet, Portorož, na ime
Mikulin Jan. gns‑294328
Fekonja Štefan, Jakčeva ulica 11,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana,
št. 4734, izdala UE Ljubljana dne 15. 11.
2005. gng‑294040
Figelj Kristina, Cankarjeva ul. 58, Nova
Gorica, fond police, št. 41601003127 KD
življenje, izdana na ime Figelj Danica.
gnv‑294325
Frangež Marjan, Ulica Avgusta Hlupiča
17, Ptuj, delovno knjižico. gnp‑294031
Gostenčnik Zdenka, Troblje 43a, Slovenj
Gradec, delovno knjižico na ime Marzel
Zdenka. gnl‑294210
Gradbena mehanizacija I, Ravni
17, Leskovec pri Krškem, digitalna
kartica za voznika Kapler Jožeta,
št. 1070500003541000, izdal Cetis d.d.
gny‑294322
Gruden Ciril, Ragovska ul. 16, Novo
mesto, vozna karta, št. 1070500002092000.
gnw‑294324
Hren Nika, Ščita 14, Velike Lašče,
vozovnico za primestni promet, št. 00420,
izdal Conex. gnn‑294008
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Inženirska zbornica Slovenije v skladu
s 6. členom Pravilnika o obliki in vsebini
izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih
inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in
56/05), neveljavna enotna žiga in izkaznici
pooblaščenih inženirjev: Janez Žgajnar, inž.
tel., E-0230, Vladimir Zaluberšek, G-9079.
Ob-4459/08
Jambrovič Franjo, Kersnikova 4, Velenje,
delnice KRS d.d. Velenje, št. 017725,
017726, 017727, 017728. gno‑294207
Jazbec Boštjan, Tabor 8, Logatec,
delovno knjižico. gnq‑294280
Jurović Antun, Levčeva ulica 15, Mengeš,
delovno knjižico. gnl‑294035
Jus Eva, Teslova 6, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 18060860, Filozofska fakulteta.
gnz‑294121
Krebelj Pavel, Hruševje 9, Hruševje,
poredilo o opravljenem tečaju za prevoz
nevarnih snovi v cestnem prometu ADR, št. 22785, izdan dne 15. 10. 2006 v
podjetju TIB Transport d.d., Ilirska Bistrica.
gno‑293957
Lovre Đuro, Bazoviška 12, Tolmin,
dijaško mesečno vozovnico, št. 707060,
izdal Avrigo Tolmin. gng‑294315
M4 d.o.o., Kalce 38C, Logatec, osebno
delovno dovoljenje št. 04244220667 izdano
na ime Aldžič Edin. gnx‑294048
Nemec David, Ukmarjeva 22, Portorož
Portorose,
študentsko
izkaznico,
št. 09960173, Fakulteta za pomorstvo in
promet Portorož. gnc‑294044
Nikotrans Sodnikar Niko s.p., Prečna
ulica 24, Kranj, izvod nacionalne licence,
št. 007173 z veljavnostjo do 26. 10. 2012.
gnb‑294220
Oberč Branko s.p., Marnova 33, Zagorje
ob Savi, hrvaško dovolilnico za tretjo državo
št. 0003367, izdana dne 18. 3. 2008 pri
Obrtno podjetniški zbornici slovenije.
gnd‑294043
Oblak Avgust, Efenkova 56, Velenje,
delnico KRS d.d. Velenje, št. 028218.
gnm‑294209
Pogorelec Tomaž, Ravenska pot 43,
Škofljica, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-07345-02/94. gng‑294215
Pogorelec Tomaž, Ravenska pot
43, Škofljica, izpit za VHFGMDSS,
št. 26292-00452/05, izdano dne 18. 5. 2005.
gnf‑294216
Potisek
Asja,
Poljanski
nasip
30, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 21060489, izdala Fakulteta za družbene
vede. gnn‑293933
Pungeršič Suzana, Jerman Vrh 6a,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 06050688,
Fakulteta za socialne vede v Ljubljani.
gnw‑294299
Pureber Marjan, Tržiška ulica 5, Novo
mesto, potrdilo o usposabljanju fito medicine
za izvajalca ukrepov, št. 40032 z dne 4. 5.
2005. gnu‑294326
Qovanaj
Flamur,
Plečnikova
4,
Celje, certifikat - izvajalec za zidanje in
ometavanje, izdan Šolski center Celje, april
2008. gnu‑294251
Radojčić Božur, Bavdkova ulica 3,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana,
št. F 4792, izdala UE Litija dne 5. 6. 2006.
gnb‑294045
Ravnik Simona, Zoisova ulica 027,
Bohinjska Bistrica, preklic vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003215528, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 42/08. gnl‑294010
Rep Nataliya, Kortina 2, Pobegi, delovno
knjižico. gnp‑294206
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Robin Jan, Pod gmajno 4, Mežica,
študentsko izkaznico, št. 30013819,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnf‑294041
Rupnik Urban, Jačka 41, Logatec, dijaško
izkaznico, izdala SGGEŠ. gng‑293940
Semenič Dragica, Groharjevo naselje 14,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnn‑294208
Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska
c. 244, Ljubljana, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. 007258/4289/01-38/2000 z
dne 8. 5. 2000. gny‑294222
Slatinšek Blaž, Prod 46, Gornji Grad,
študentsko izkaznico, št. 23030210,
Fakulteta za strojništvo. gnw‑294049
Šinkovec Robi s.p., Levstikova ulica
20, Moravske Toplice, izvod licence za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vozilo znamke MB 2640, z reg. oznako MS
H7-476, izdana dne 24. 7. 2006 pri OZS, s
številko 005929LSB, z veljavnostjo do 24. 7.
2011. gnj‑294037
Štante Matej, Podgorje pod Čerinom 24,
Celje, študentsko izkaznico, št. 4200154,
izdala Medicinska fakulteta. gnz‑294221
Šuštar Vida, Polževa ulica 27, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 20201342, Pravna
fakulteta. gnc‑294069
Tominec Maja, Pristava pri Polh.
Gradcu 18A, Ljubljana, delovno knjižico.
gnu‑293926
Veselica Andreja, Kidričeva 41, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 41210210,
Medicinske
fakultete
v
Ljubljani.
gnu‑294301

Virtus VIM d.o.o., Industrijska cesta 2,
Nova Gorica, certifikat o nacionalni poklicni
kvalifikaciji izdano na ime Jasmin Adilović, ki
potrjuje usposobljenost za voznika v cestnem
prometu z evidenčno št. 850/8400.002.4.1,
izdanega s strani GZS CPU, dne 26. 10.
2007. gnh‑294039
Vrtačnik Marjan, Krožna pot 058,
Ljubljana, delovno knjižico. gny‑294297
Zadnik Alenka, Kuteževo 6/a, Ilirska
Bistrica, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu - vzgojitelj predšolskih otrok - leta 1989,
izdano na ime Šestan Alenka. gnz‑294321
Zakelšek Forstner Gabrijela Ivana,
Kraigherjeva 2, Velenje, 3 delnice KRS
Velenje, d.d., št. 030373, 030374, 030375.
gnb‑294245
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