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Javni razpisi
Št. 331-19/2007/12
Ob-4842/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
objavlja zaprtje javnega razpisa za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim
proizvodom za leto 2007, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 112 z dne 7. 12.
2007, Ob-33158/07.
Na podlagi drugega odstavka 83. člena
Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja RS 2007–2013 (Uradni
list RS, št. 94/07) se zapre javni razpis. Zaprtje javnega razpisa stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 430-67/2008/1
Ob-4670/08
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP, 14/07
– ZSPDPO), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2008 (DP2008) (Uradni list RS, št.
126/06), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 126/06), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
50/07) in Programa spremljanja kakovosti
za kmetijske pridelke oziroma živila ter krmo
za proračunsko leto 2008, objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja preskusnih
metod za potrebe uradnega nadzora
s področja krme, vključujoč GS krmo,
vzdrževanje obstoječe akreditacije
oziroma razširitve področja
akreditiranja
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga in namen razpisa:
s sofinanciranjem želimo spodbuditi organizacije in pooblaščene laboratorije (19., 28.
in 33. člen Zakona o krmi (Uradni list RS,
št. 127/06)), da za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora uvedejo oziroma akreditirajo čim več preskusnih
metod analiz krme, dodatkov in premiksov
po pravilih, sprejetih v EU. Na ta način želimo zagotavljati učinkovit in EU primerljiv
nadzor.
3. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programa uvajanja preskusnih metod, ki
so objavljene v Pravilniku o uradnih metodah
analiz krme, dodatkov in premiksov (Uradni list RS, št. 70/05), za potrebe uradnega
nadzora, vzdrževanja obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja
s področja krme, vključujoč GS krmo.
Za parametre, za katere ni predpisanih
metod, se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in
drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe (ES) št. 882/2004
Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora (zadnjič spremenjena
z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006), da se
zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu Uredba 882/2004).
4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko javijo organizacije
in pooblaščeni laboratoriji skladno s 33.
členom Zakona o krmi (Uradni list RS, št.
127/06), ki bodo uvedle vsaj šest uradnih
metod iz Pravilnika o uradnih metodah analiz krme, dodatkov in premiksov (Uradni list
RS, št. 70/05), za parametre, za katere ni
predpisanih metod, pa se sofinancira uvedba oziroma akreditacija mednarodno uveljavljenih metod in drugih metod, ki izpolnjujejo pravila, opredeljena v Prilogi III. Uredbe
882/2004. Sofinancira se razširitev obsega
akreditacije, parametre za katere ni predpisanih metod oziroma vzdrževanje obstoječe
akreditacije laboratorija.
Sofinanciranje postopkov uvedbe oziroma akreditacije navedenih preskusnih metod iz 3. točke ne sme biti predmet preteklih
sofinanciranj s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
V primeru, da bodo vlagatelji kandidirali za sredstva za razširitev in vzdrževanje
akreditacije, morajo aktivnosti izvesti v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje
uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme, vključujoč
GS krmo, vzdrževanje obstoječe akreditacije oziroma razširitve področja akreditiranja,
je 63.000.00 EUR. Višina sofinanciranja je
odvisna od števila vlog, vendar ne more preseči 70% vseh upravičenih stroškov programa oziroma projekta in ne več kot 21.000,00
EUR na posameznega vlagatelja.

6. Merila za izbor
Za vrednotenje, ugotovitev primernosti
programa oziroma projekta za sofinanciranje, in določitev višine sofinanciranja bo
izveden postopek za ocenjevanje posamezne vloge, ki izpolnjujejo predpisane pogoje,
s točkovanjem po naslednjih merilih:
– reference vlagatelja (akreditacijska listina po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
za področje krme);
– odstotek sofinanciranja vlagatelja;
– uvedba oziroma akreditacija večjega
števila uradnih metod;
– sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih preskusih.
Natančnejša merila za vrednotenje, ugotovitev primernosti programa oziroma projekta za sofinanciranje in določitve višine
sofinanciranja, so navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Obdobje za porabo sredstev in dokazila: sofinanciranje po tem razpisu se bo končalo 20. oktobra 2008, to je zadnji rok, do
katerega morajo upravičenci na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dostaviti poročilo in račun o opravljenemu delu.
8. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge ter način predložitve vlog: ne
glede na dospetje vloge morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, najkasneje do vključno, 12. junija
2008 do 10. ure, v zaprti ovojnici na kateri
mora biti vidna označba: »Ne odpiraj-vloga
na razpis za sofinanciranje uvajanja preskusnih metod za potrebe uradnega nadzora s področja krme, vključujoč GSO krme,
vzdrževanje obstoječe akreditacije oziroma
razširitve področja akreditiranja«, na hrbtni
strani ovojnice pa točen naslov vlagatelja.
9. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
v četrtek, 12. junija 2008, v sobi 643, na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, s pričetkom
ob 12. uri.
Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
10. Obveščanje o izidu javnega razpisa:
vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 60 dni od
dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo v sobi 601 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Du-
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najska 58, 1000 Ljubljana (6. nadstropje).
Razpisno dokumentacijo je možno tudi naročiti na tel. 01/478-91-09.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno
dokumentacijo in postopkom javnega razpisa
lahko vlagatelji dobijo vsak delavnik med 9. in
12. uro pri Renati Puc, tel. 01/478-91-97, ali
Tomislavu Bošnjaku, tel. 01/478-91-95.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Št. 54450-10/2008
Ob-4817/08
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi
Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (Ur. l. EU,
št. 210), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES
(Ur. l. EU, št. 210), Uredbe Komisije (ES)
št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006
o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št.
1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu (Ur.
l. EU, št. 371), Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 126/06 in 114/07), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2009 (Ur. l. RS,
št. 114/07), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur.
l. RS, št. 114/07), Zakona o državni upravi
(Ur. l. RS, št. 113/05), Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07), Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 16/07 – UPB1), Zakon o osnovni
šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 UPB3 in 102/07),
Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju (Ur. l. RS, št. 64/04, 83/05
in 27/07), Priporočilo evropskega parlamenta
in sveta z dne 18. 12. 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (Ur. l. EU
2006/962/ES), Strategija razvoja informacijske družbe v Republiki Sloveniji – si 2010
(sprejela Vlada Republike Slovenije, 29. 6.
2007, št. 38100-3/2007/9), Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk
in moških 2005–2013 – ReNPEMZM (Ur. l.
RS, št. 100/05), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v programskem obdobju 2007–2013
(Ur. l. RS, št. 41/07) in Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje
2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001,
z dne 21. 11. 2007 in sklepa organa upravljanja o potrditvi instrumenta št. OP RČV
3/1/008-0-MŠŠ z dne 15. 5. 2008, objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju v letih 2008,
2009, 2010 in 2011
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma naročnika in izvajalca javnega
razpisa, ki izvede vse postopke, potrebne
za dodelitev sredstev: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova
16, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa (aktivnosti
ali nameni, razvojna prioriteta, prednostna
usmeritev)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretje razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja«.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu
usposabljanju strokovnih delavcev za novo
vlogo v družbi znanja ter za uvajanje sistemskih sprememb in inovativnih pristopov
v vzgojno-izobraževalno delo. Izvajanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju temelji na 105. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter na določbah Pravilnika o nadaljnjem
izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vsebino
javnega razpisa poleg dokumentov navedenih v preambuli opredeljujejo naslednji
dokumenti: Strategija vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj UNECE (sprejeto na srečanju na visoki ravni ministrov
za izobraževanje in okolje, Vilna, marec
2005), Smernice in priporočila za področje
kulturne vzgoje (Road map for Arts Education, UNESCO, september 2006), Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (sprejeto na Strokovnem svetu RS za
splošno izobraževanje, Strokovnem svetu
RS za poklicno in strokovno izobraževanje
in Strokovnem svetu RS za izobraževanje
odraslih, julij 2007), Smernice za analizo,
preprečevanje in obravnavo / obvladovanje
nasilja v šolskem prostoru (sprejela Komisija za analizo problematike nasilja v slovenskem šolstvu v okviru Ministrstva za
šolstvo in šport, september 2004), Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov
migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja
v Republiki Sloveniji (sprejeto na kolegiju
Ministrstva za šolstvo in šport, maj 2007),
Nacionalna strategija za razvoj pismenosti
(sprejeta na Strokovnem svetu za splošno
izobraževanje, Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnem svetu za izobraževanje odraslih, junij
in julij 2006) in Smernice vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj od predšolske
vzgoje do dounivrzitetnega izobraževanja
(sprejeta na Kolegiju ministra za šolstvo in
šport, julij 2007).
V nadaljevanju je navedenih šest vsebinskih področij, na katera je mogoče prijaviti
posamezne projekte, in vsebine znotraj vsebinskih področij. Nekatera vsebinska področja vključujejo več tematskih sklopov.
I. Uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in
izobraževanje
Vsebinsko področje vključuje 1 tematski
sklop, kot je razvidno iz nadaljevanja.
– Usposabljanje strokovnih delavcev za
uspešno vključevanje otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje:
– inkluzivni timi,
– nove strategije izobraževanja otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami,
– nove oblike usposabljanja otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami,
– didaktike predmetnih področij in
predmetov v srednješolskem izobraževanju
mladostnikov s posebnimi potrebami,

– vključevanje otrok in mladostnikov
iz vzgojnih zavodov oziroma mladinskih domov v osnovne in srednje šole,
– nove oblike in metode dela z učenci
z učnimi težavami,
– nove oblike in metode dela z nadarjenimi učenci,
– aktivno, usmerjeno, kreativno preživljanje prostega časa mladih s posebnimi
potrebami.
Pričakovani rezultat: najmanj 2.100
usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih
in višjih strokovnih šol, domov za učence,
dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter organizacij za izobraževanje
odraslih.
Skupna višina predvidenih sredstev za to
vsebinsko področje je 630.264,00 EUR, od
tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
305.704,00 EUR, od tega:
– 259.848,40 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 45.855,60 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
208.546,00 EUR, od tega:
– 177.264,10 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 31.281,90 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 116.014,00
EUR, od tega:
– 98.611,90 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 17.402,10 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
II. Uspešno vključevanje Romov v vzgojo
in izobraževanje
Vsebinsko področje vključuje 2 tematska
sklopa, kot je razvidno iz nadaljevanja.
– Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev
romskih otrok:
– vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih,
– vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter seznanjanje
romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo,
– pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje,
– sodelovanje med romsko skupnostjo
in šolo.
– Usposabljanje romskih pomočnikov.
Pričakovana rezultata:
– najmanj 600 usposobljenih strokovnih
in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih,
glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol,
domov za učence, dijaških domov, zavodov
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje odraslih,
– najmanj 20 usposobljenih romskih pomočnikov.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Skupna višina predvidenih sredstev za to
vsebinsko področje je 203.354,00 EUR, od
tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
93.332,00 EUR, od tega:
– 79.332,20 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 13.999,80 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2010: 65.520,00
EUR, od tega:
– 55.692,00 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 9.828,00 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 44.502,00
EUR, od tega:
– 37.826,70 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 6.675,30 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%).
III. Socialne in državljanske kompe
tence
Vsebinsko področje vključuje 7 tematskih
sklopov, kot je razvidno iz nadaljevanja.
– Zdrav življenjski slog:
– prepoznavanje in preprečevanje odvisnosti od drog in alkohola,
– prepoznavanje in preprečevanje motenj v prehranjevanju,
– prepoznavanje in preprečevanje
anksioznosti, depresivnosti in samomorilnosti,
– strategije obrambe pred stresom,
– zdravo prehranjevanje in gibanje,
– aktivno, usmerjeno, kreativno preživljanje prostega časa mladih.
– Aktivno državljanstvo.
– Medgeneracijsko sožitje.
– Spodbujanje medkulturnega dialoga.
– Enake možnosti spolov:
– raznolike, aktivne in usmerjene metode za spodbujanje deklet in fantov k enakemu vpisovanju v srednješolske (poklicne) programe in visokošolske usmeritve ter
k enakemu udeleževanju v šolskih in obšolskih dejavnostih,
– enake možnosti spolov med šolanjem, v poklicnem in javnem življenju,
– enakovredna delitev družinskega
dela med ženskami in moškimi ter odgovorno partnerstvo in starševstvo.
– Prepoznavanje in preprečevanje nasilja:
– prepoznavanje in preprečevanje nasilnega vedenja v šolskem prostoru,
– žrtve vrstniškega nasilja – prepoznavanje in možnosti za pomoč,
– nenasilna komunikacija za boljše
medsebojne odnose,
– načini nenasilnega reševanja konfliktov,
– novi pristopi pri delu z otroki in mladostniki z vedenjsko manj sprejemljivimi
oblikami vedenja,
– nasilje in spolne zlorabe v družini
– prepoznavanje in možnosti za pomoč,

– trgovina z ljudmi in spolno izkoriščanje zaradi prostitucije in pornografije – ozaveščanje in informiranje,
– spolno nasilje – ozaveščanje, informiranje in preprečevanje.
– Varstvo okolja in pomen prostora
v okviru vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.
Pričakovani rezultat: najmanj 3.900
usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih
in višjih strokovnih šol, domov za učence,
dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter organizacij za izobraževanje
odraslih.
Skupna višina predvidenih sredstev za
to vsebinsko področje je 1.167.943,00 EUR,
od tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
565.558,00 EUR, od tega:
– 480.724,30 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 84.833,70 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2010: 385.808,00
EUR, od tega:
– 327.936,80 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 57.871,20 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 216.577,00
EUR, od tega:
– 184.090,45 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 32.486,55 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
IV. Kulturna zavest in izražanje
Vsebinsko področje vključuje 2 tematska
sklopa, kot je razvidno iz nadaljevanja.
– Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti v povezovanju s kulturnimi ustanovami
na naslednjih vsebinskih področjih:
– vizualne umetnosti (likovna umetnost, fotografija, multimedija, arhitektura),
– glasbena umetnost,
– filmska umetnost,
– uprizoritvene umetnosti (gledališče,
lutke, ples),
– bralna kultura (razvoj knjižničnih programov za razvijanje branja in bralne kulture
ter informacijske pismenosti),
– kulturna dediščina.
– Razvoj bralne pismenosti na naslednjih
področjih:
– razvoj pismenosti za otroke in mladostnike v vsakodnevni šolski situaciji,
– razvoj pismenosti za otroke in mladostnike v prostem času,
– razvoj pismenosti za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
– razvoj pismenosti za predšolske
otroke, ki niso vključeni v organizirane oblike predšolske vzgoje,
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– izboljšanje pismenosti otrok in mladostnikov iz manj spodbudnega okolja (kompenzacijski programi),
– izboljšanje pismenosti otrok in mladostnikov, katerih materni jezik ni slovenščina,
– razvijanje branja in bralne kulture
v knjižnicah (šolska in splošna) – povezovanje šole s splošno knjižnico.
Pričakovani rezultat: najmanj 660 usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev
vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih
strokovnih šol, domov za učence, dijaških
domov ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami.
Skupna višina predvidenih sredstev za to
vsebinsko področje je 203.048,00 EUR, od
tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
94.739,00 EUR, od tega:
– 80.528,15 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 14.210,85 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2010:
64.376,00 EUR, od tega:
– 54.719,60 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 9.656,40 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 43.933,00
EUR, od tega:
– 37.343,05 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 6.589,95 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
V. Nova vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev v družbi vseživljenjskega
učenja – učenje učenja
Vsebinsko področje vključuje 1 tematski
sklop, kot je razvidno iz nadaljevanja.
– Usposabljanje strokovnih delavcev za
novo vlogo v družbi vseživljenjskega učenja:
– uvajanje in podpiranje razvoja strategij vseživljenjskega učenja,
– sodobne metode spodbujanja aktivnega samostojnega učenja,
– spodbujanje motivacije za učenje
s poudarkom na notranji motivaciji,
– svetovanje, mentorstvo in tutorstvo
učencem, dijakom, študentom višjih strokovnih šol in odraslim v procesu samostojnega
učenja, tudi po alternativnih poteh (e-izobraževanje, izobraževanje na daljavo),
– timski pouk,
– sodelovalno učenje,
– uvajanje didaktičnih pristopov, ki zagotavljajo razvijanje raznih vrst mišljenja in
učenja z globljim razumevanjem,
– načrtovanje in vodenje projektnega
in raziskovalnega dela učencev/udeležencev izobraževanja,
– raziskovanje lastne pedagoške prakse,
– sodelovanje z okoljem.
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Pričakovani rezultat: najmanj 2.100
usposobljenih strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih
in višjih strokovnih šol, domov za učence,
dijaških domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter organizacij za izobraževanje
odraslih.
Skupna višina predvidenih sredstev za to
vsebinsko področje je 853.819,00 EUR, od
tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za
proračunsko
leto
2009:
392.439,00 EUR, od tega:
– 333.573,15 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 58.865,85 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 20010: 289.286,00
EUR, od tega:
– 245.893,10 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 43.392,90 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 172.094,00
EUR, od tega:
– 146.279,90 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 25.814,10 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%).
VI. Vodenje avtonomnega javnega zavoda
Vsebinsko področje vključuje 1 tematski
sklop, kot je razvidno iz nadaljevanja.
– Usposabljanje za vodenje avtonomnega javnega zavoda:
– razvojno načrtovanje,
– motivacija za uvajanje sprememb,
– uvajanje in obvladovanje sprememb,
spremljanje in vrednotenje učinkov,
– spodbujanje kariernega razvoja zaposlenih,
– sodelovanje s strokovnim delavcem
pri oblikovanju individualnega načrta izobraževanja in usposabljanja,
– uvajanje listovnika (portfolia) profesionalnega razvoja strokovnega delavca.
Pričakovani rezultat: najmanj 360
usposobljenih vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih
strokovnih šol, domov za učence, dijaških
domov, zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za izobraževanje
odraslih.
Skupna višina predvidenih sredstev za to
vsebinsko področje je 128.134,00 EUR, od
tega je vrednost sofinanciranja po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2009: 51.974,00
EUR, od tega:
– 44.177,90 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 7.796,10 UR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
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v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba
(15%),
– za proračunsko leto 2010: 35.453,00
EUR, od tega:
– 30.135,05 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 5.317,95 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%),
– za
proračunsko
leto
2011:
40.707,00 EUR, od tega:
– 34.600,95 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 6.106,05.EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
Skupni pričakovani rezultat na ravni javnega razpisa za vsa vsebinska področja je
usposobljenih najmanj 9.740 strokovnih in
vodstvenih delavcev vrtcev, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih strokovnih šol, domov za učence, dijaških domov, zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter organizacij za
izobraževanje odraslih.
Prijavitelji lahko prijavijo po en projekt na
posamezno vsebinsko področje.
Isti prijavitelj lahko prijavi več projektov
za več vsebinskih področij (en projekt za
posamezno vsebinsko področje).
Vsebinske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati prijavljeni projekti (za vsa vsebinska
področja):
– Vsebina predlaganega projekta mora
biti skladna z razpisanim vsebinskim področjem, na katerega je prijavljen. Projekti,
ki ne bodo načrtovani skladno z razpisanim
vsebinskim področjem, ne bodo upoštevani
v nadaljnjem postopku izbora.
– Prijavljeni projekt mora pokrivati vse
tematske sklope in vsebine iz vsebinskega
področja razpisa.
– Organizacijski in terminski načrt projekta mora biti skladen z zahtevami glede
pričakovanih obveznih rezultatov in poteka
aktivnosti, in sicer:
za vsa razpisana vsebinska področja je
obvezno:
– načrtovanje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev po smiselnih
celotah vsebin iz vsebinskega področja oziroma posameznih tematskih sklopov znotraj
vsebinskega področja – programi profesionalnega usposabljanja;
– načrtovanje tolikšnega števila skupin
udeležencev za vsak program profesionalnega usposabljanja, da bo v seštevku
doseženo najmanj tolikšno skupno število
usposobljenih strokovnih delavcev, kot je
navedeno pri posameznem vsebinskem področju v 2. točki tega razpisa;
– načrtovanje aktivnosti v okviru naslednjega plana:
– pripravljalne dejavnosti in vzpostavitev interaktivne spletne strani za potrebe
projekta: od podpisa pogodbe do 26. 10.
2008,
– izvedba najmanj sedemdnevnega
izobraževanja za vse skupine udeležencev
v vsakem programu profesionalnega usposabljanja, izpeljanega v treh fazah in z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi:

– izvajanje tridnevnega izobraževanja v okviru 1. faze z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje
pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava
izkušenj): od 27. 10. 2008 do 30. 6. 2009,
– izvajanje dvodnevnega izobraževanja v okviru 2. faze z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje
pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava
izkušenj): od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010,
– izvajanje dvodnevnega izobraževanja v okviru 3. faze z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje
pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava
izkušenj): od 1. 5. 2010 do 28. 2. 2011,
– izdelava poročila o rezultatih in
evalvaciji projekta: od 1. 3. 2011 do 30. 4.
2011,
– izvedba
zaključne
konference
s predstavitvijo rezultatov in evalvacije projekta širši zainteresirani javnosti: med 1. 4.
2011 in 15. 6. 2011.
Za vsebinski področji Socialne in državljanske kompetence, Nova vloga učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v družbi vseživljenjskega učenja – učenje učenja in Vodenje avtonomnega javnega zavoda je potrebno načrtovati tudi izdajo publikacije, pri
čemer je končni rok za zaključek aktivnosti
30. 4. 2011.
Posebej za vsebinsko področje Nova
vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev
v družbi vseživljenjskega učenja – učenje
učenja je potrebno načrtovati tudi organizacijo in izvedbo dveh letnih srečanj vseh
izvajalcev izobraževanj z vseh vsebinskih
področij tega razpisa, in sicer z namenom
medsebojne predstavitve rezultatov, novosti
in metod dela s sodelovanjem tujih strokovnjakov, in sicer v obdobjih od 1. 7. 2009 do
31. 12. 2009 ter od 1. 5. 2010 do 31. 12.
2010.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis lahko kandidira vsaka pravna
ali fizična oseba, ki:
– deluje na področju razvoja, načrtovanja, priprave in izvajanja izobraževanja in
usposabljanja in je registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem
sodišču ali drugem organu oziroma ima izobraževalno dejavnost opredeljeno v svojem
ustanovitvenem aktu,
– zagotavlja, da je vodja projekta in/ali
koordinator projekta, v rednem delovnem
razmerju pri prijavitelju (razvidno iz Prijavnega obrazca),
– ni pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 95/04, z dne 27. 8. 2004,
KZ-UPB1): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za
fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njenimi posli ne upravlja
sodišče, zoper njo ni začet postopek z upniki, ni opustila poslovne dejavnosti oziroma
ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo,
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– ni bila s pravnomočno sodbo v skladu
s pravnimi predpisi zadevne države obsojena za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem,
– ni bila spoznana za krivo zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročniki lahko utemeljijo,
– je izpolnjevala obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež ali je registrirana,
– ima poravnane davke in prispevke do
RS,
– ni kriva resnih napačnih razlag pri dajanju informacij o njenem poslovanju, ali da
teh informacij ni zagotovila,
– je finančno in poslovno sposobna izvesti razpisane vsebine,
– razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in
tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih vsebin.
Posamezni prijavitelj se lahko na razpis
prijavi samostojno ali kot član konzorcija za
izvedbo projekta. V primeru, ko prijavo odda
več pravnih in/ali fizičnih oseb, podpišejo in
predložijo konzorcijsko pogodbo. Skupno prijavo na razpis odda v imenu vseh članov konzorcija poslovodeči konzorcijski partner.
V pomoč potencialnim prijaviteljem pri
povezovanju v konzorcije se bodo na Mi-
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nistrstvu za šolstvo in šport zbirale prijave
posameznih pravnih in/ali fizičnih oseb, ki
želijo sodelovati v konzorciju. Potencialni
prijavitelj, ki želi izkazati interes za združitev v konzorcij za izvedbo projekta na
posameznem vsebinskem področju tega
razpisa, lahko najkasneje do 13. 6. 2008
na naslov: vlasta.semrov@gov.si posreduje elektronsko sporočilo z naslovom »Potencialni prijavitelj« s priponko »Potencialni prijavitelj.xls«. Priloga, ki je del razpisne
dokumentacije, vsebuje naslednje podatke:
naziv, naslov, kontaktno osebo, telefonsko
številko, e-poštni naslov ter izjavo, da izpolnjuje splošne pogoje za kandidiranje na
tem javnem razpisu in je pripravljen vstopiti v konzorcij za izvedbo profesionalnega
usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji
in izobraževanju, pri čemer navede vsebinska področja iz javnega razpisa, pri katerih
želi sodelovati.
Podatki o potencialnih prijaviteljih bodo
objavljeni na spletni strani ministrstva na naslovu http://www.mss.gov.si/ (področje Okrožnice, razpisi in javna naročila, podpodročje
Javni razpisi) in bodo dnevno dopolnjeni.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj
pomembnemu)

Merila za izbor projektov:
Zap.
št.
1.

Merilo
Število predavateljev oziroma izvajalcev aktivnosti z najmanj desetimi strokovnimi referencami
iz vsebine programa profesionalnega usposabljanja, dokazljivimi s preverljivimi podatki, kot so
predavanja, objave prispevkov v strokovnih revijah in publikacijah ali na spletnih straneh strokovnih
združenj in organizacij (istovrstno predavanje oziroma objava se šteje samo enkrat).
– Vsak predavatelj oziroma izvajalec aktivnosti, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 1 točko, skupno
število pa je omejeno na največ 50 točk.

2.

Število predavateljev oziroma izvajalcev aktivnosti z najmanj dveletnimi izkušnjami pri izvajanju
programov izobraževanja in profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in
izobraževanju ter za potrebe različnih področij v izobraževanju odraslih, pridobljenimi v zadnjih štirih
šolskih letih (2003/04, 2004/05, 2005/06 in 2006/07), dokazljivimi s poročili o realizaciji programov
izobraževanja.
– Vsak predavatelj oziroma izvajalec aktivnosti, ki izpolnjuje zgornji kriterij, šteje 1 točko, skupno
število pa je omejeno na največ 35 točk.

3.

Povprečna cena projekta na 1 udeleženca.

Možno število
točk

50 točk

največ 50 točk

35 točk

največ 35 točk
30 točk

– Število točk za posamezen projekt se izračuna na naslednji način:
razmerje med najnižjo povprečno ceno na udeleženca med prijavljenimi projekti na vsebinsko
področje (Cm) in povprečno ceno na udeleženca za posamezni projekt (Cp) se pomnoži s 30
točkami. (število točk = Cm/Cp x 30 točk)
4.

5.

Število zaključenih projektov Evropskega socialnega sklada, ki jih je izvedel posamični prijavitelj ali
člani konzorcija, in so dokazljivi s potrdilom skrbnika pogodbe ali s končnim poročilom.

20 točk

– Vsak projekt šteje dve točki, skupno število pa je omejeno na največ 20 točk.

20 točk

Utemeljitev projekta vsebuje:
a) s podatki podprto analizo stanja na vsebinskem področju v Republiki Sloveniji,
b) obrazložitev povezave projekta z vsebino evropskih in slovenskih programskih dokumentov na
vsebinskem področju,
c) strokovno zasnovo s citiranjem najmanj 5 tujih in najmanj 5 domačih strokovnih virov.

15 točk

– Utemeljitev, ki vsebuje sestavino, navedeno pod a).

5 točk

– Utemeljitev, ki vsebuje sestavino, navedeno pod b).

5 točk

– Utemeljitev, ki vsebuje sestavino, navedeno pod c).

5 točk
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Največje možno število točk, s katerimi
se lahko oceni posamezen projekt, je 150
točk.
Za posamezno vsebinsko področje bo
izbran en projekt, in sicer tisti, ki bo zbral
največje število točk, vendar ne manj kot
60 točk.
V primeru, da bi bilo več projektov, prijavljenih na isto vsebinsko področje, ocenjenih z enakim številom točk, se kot dodatno
merilo upošteva nižja povprečna cena na
udeleženca v projektu.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za
izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, tretje razvojne prioritete:
»Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja« in prve prednostne usmeritve »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja«.
Skupna okvirna višina sredstev za predmet razpisa je 3.186.562,00 EUR od tega:
– 2.708.577,70 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 477.984,30 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Vsebinska
področja
I.

Od skupne okvirne vrednosti sredstev za
predmet razpisa je vrednost sofinanciranja
po posameznih proračunskih letih:
– za proračunsko leto 2009: 1.503.746,00
EUR, od tega:
– 1.278.184,10 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 225.561,90 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2010: 1.048.989,00
EUR, od tega:
– 891.640,65 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 157.348,35 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih
delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska
udeležba (15%),
– za proračunsko leto 2011: 633.827
EUR, od tega:
– 538.752,95 EUR s PP 9243 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – EU udeležba
(85%) in
– 95.074,05 EUR s PP 9255 – Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ – ESS-07-13 – slovenska udeležba (15%).
Iz spodnje tabele so razvidne okvirne
vrednosti sredstev po posameznih vsebinskih področjih in proračunskih letih.

Leto / v EUR
2009

2010

2011

Skupaj

Uspešno
vključevanje otrok in
mladostnikov
s posebnimi
potrebami v vzgojo in
izobraževanje

305.704,00

208.546,00

116.014,00

630.264,00

Uspešno
vključevanje
Romov v vzgojo in
izobraževanje

93.332,00

65.520,00

44.502,00

203.354,00

III.

Socialne in državljanske
kompetence

565.558,00

385.808,00

216.577,00

1.167.943,00

IV.

Kulturna zavest in
izražanje

94.739,00

64.376,00

43.933,00

203.048,00

V.

Nova vloga učiteljev in
drugih strokovnih
delavcev v družbi
vseživljenjskega učenja
– učenje učenja

392.439,00

289.286,00

172.094,00

853.819,00

Vodenje
avtonomnega javnega
zavoda

51.974,00

35.453,00

40.707,00

128.134,00

II.

VI.
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Ministrstvo bo sredstva, dodeljena izvajalcem za leto 2009, praviloma izplačalo
v proračunskem letu 2009, sredstva, dodeljena za leto 2010, praviloma v proračunskem letu 2010, sredstva, dodeljena za
leto 2011 pa praviloma v proračunskem letu
2011.
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2009, je datum podpisa pogodbe, zaključek izvajanja aktivnosti
pa 31. 8. 2009.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2010,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2009 in zaključek 31. 8. 2010.
Za aktivnosti, ki se bodo financirale
v okviru sredstev, dodeljenih za leto 2011,
je predvideni rok začetka izvajanja aktivnosti
1. 9. 2010 in zaključek 15. 7. 2011.
7. Razmerje med sredstvi na postavkah
namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za
sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85%.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike:
15%.
8. Delež prispevka Skupnosti v celotnih
upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka
Skupnosti je 85%.
9. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški predmetnega javnega
razpisa so:
1. plače (z davki in prispevki) in druga
povračila stroškov dela,
2. delo po avtorski pogodbi za zunanje
izvajalce,
3. delo po podjemni pogodbi za zunanje
izvajalce,
4. delo preko študentskega servisa,
5. založniške in tiskarske storitve, e-publikacije,
6. stroški oglaševalskih storitev,
7. stroški za izvedbo zaključne konference,
8. stroški najema prostorov in opreme za
izvajanje projekta,
9. izdatki za službena potovanja (dnevnice, hoteli, prevozi) za strokovne delavce
v projektu,
10. kotizacija za udeležbo projektnih
strokovnjakov na usposabljanjih oziroma
seminarjih po predhodni odobritvi MŠŠ,
11. nakup strokovnih gradiv in podpornih
materialov,
12. stroški brezalkoholnih pijač in prigrizkov na seminarjih oziroma usposabljanjih,
13. posredni – operativni stroški (komunikacijske in poštne storitve, elektrika, ogrevanje, pisarniški material in storitve),
14. amortizacija računalniške in druge
opreme, ki ni bila kupljena z javnimi sredstvi.
Dokazila za dokazovanje upravičenih
stroškov so navedena v Navodilih Ministrstva za šolstvo in šport za izvajanje projektov ESS, ki se nahajajo v razpisni dokumentaciji in smiselno povzemajo Navodila
organa upravljanja o upravičenih stroških
za sredstva evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007–2013.
10. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti
upravičenci skladno z 9. členom Uredbe
1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec mora pri informiranju in
obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen

Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006/ES in
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih
v programskem obdobju 2007–2013.
11. Morebitno dopolnilno financiranje:
dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES,
ni predvideno.
12. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o projektu
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo o projektu najmanj do 31. 12. 2020.
Upravičenec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev projekta računovodsko
ločeno, po stroškovnih mestih, tako da bo
zagotovljen pregled nad namensko porabo
sredstev.
13. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o projektu, agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za
potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim
nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad
izvajanjem projekta, katerega sofinanciranje
temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega
javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov
Evropske skupnosti.
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo
resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. Ministrstvo bo upravičencu
predhodno naznanilo izvedbo kontrole na
samem mestu. Ministrstvo v izjemnih primerih lahko opravi tudi nenajavljeno kontrolo na samem mestu, kar bo upravičenec,
v primeru odobritve sofinanciranega projekta, dolžan omogočiti.
14. Zagotavljanje enakih možnosti: v javnem razpisu je zagotovljena enakost med
spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.
15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti: upravičenci se zavezujejo
k varovanju osebnih podatkov in poslovnih
skrivnosti, pridobljenih v času izvajanja projekta, v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št.
94/07 z dne 16. 10. 2007, Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št.
94/07, z dne 19. 4. 2006 in št. 10/08, z dne
30. 1. 2008) in 37. členom Uredbe Sveta
(ES), št. 1083/2006/ES.
16. Zahteve glede spremljanja prihodkov projekta: upravičenec (in konzorcijski
partner) mora dokumentirano spremljati in
prikazovati prihodke projekta. Če se pri izvajanju projekta ustvarijo prihodki, je treba
za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
17. Omejitve glede sprememb projekta
v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES:
ni relevantno.
18. Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način
predložitve prijav
Rok za oddajo prijav je 13. 8. 2008. Prijave z zahtevano vsebino morajo biti poslane
priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov
v šolstvu, Masarykova 16, 1000 Ljubljana,
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ali oddane v vložišču ministrstva na istem
naslovu. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, označeni s polnim nazivom in
naslovom prijavitelja ter vidno oznako »Ne
odpiraj – prijava za Javni razpis za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju
v letih 2008, 2009, 2010 in 2011«.
Za pravočasne prijave se štejejo tiste,
ki bodo prispele v vložišče Ministrstva za
šolstvo in šport najkasneje 13. 8. 2008 do
12. ure.
Neustrezno označene in nepravočasno
prispele prijave se ne bodo obravnavale in
bodo vrnjene prijavitelju po pravnomočno
zaključenem postopku.
19. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav ne bo javno.
Prijave bo po izteku roka za oddajo prijav odprla in ocenila komisija za izvedbo
postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister.
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.
20. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje
in merila iz javnega razpisa in mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000
Ljubljana. 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 izvajalci. O pritožbi odloči minister s sklepom
v roku 15 dni.
21. Dostop do razpisne dokumentacije in
kontaktna oseba
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo
in šport, http://www.mss.gov.si/ (področje
Okrožnice, razpisi in javna naročila, podpodročje Javni razpisi).
Za dodatne informacije lahko pokličete
Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na
elektronski naslov: vlasta.semrov@gov.si.
22. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta ali da
je višina sofinanciranja projekta presegla
maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške,
ki so predmet sofinanciranja, upravičenec
ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz
drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za
stroške projekta tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, ne da bi
o tem pisno obvestil ministrstvo, se lahko
pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan ministrstvu povrniti vsa
neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva
vračila sredstev.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 410-37/2008-1
Ob-4844/08
Na podlagi (ZFO-ja) Zakona o financiranju
občin (Ur. l. RS, št. 123 z dne 30. 11. 2006)
Ministrstvo za zdravje objavlja
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javni razpis
za prijavo in izbiro občinskih
investicij – sofinanciranje investicij na
primarni ravni zdravstvene dejavnosti
v Republiki Sloveniji za leti 2009
in 2010, ki bodo sofinancirane iz
proračuna Ministrstva za zdravje ter
vključene v načrt razvojnih programov
za leta trajanja investicije
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za
zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev
v skladu z razvojnimi cilji države na primarni
ravni zdravstvene dejavnosti objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicij oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju
primarne ravni zdravstvene dejavnosti za
leti 2009 in 2010, pri katerem bo na podlagi
pogojev, določenih z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1, Ur. l. RS, št. 123/06, ter
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-24/07-66, z dne 4. 10. 2007,
Ur. l. RS, št. 101/07), ZIPRS 0809 (Ur. l.
RS, št. 114/07), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS 0809 (Ur. l. RS, št.
50/07) finančno sodelovala tudi Republika
Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicij – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji za leti 2009 in 2010, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov
za leta trajanja investicije.
Občinske investicije na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:
– nabavo nepremičnin,
– gradnjo,
– investicijsko-vzdrževalna dela,
– nabavo opreme.
Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti
funkcionalno zaključena faza investicije
v objekt, prostore ali opremo, tako, da objekt
po izvedeni investiciji lahko obratuje.
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu
V razpisu lahko sodelujejo občine, ki
v navedem obdobju načrtujejo investicijo
oziroma posamezni ukrep v zdravstvenem
domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni
ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje
za pridobitev dodatnih sredstev do višine,
kot to določa Sklep o določitvi razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08).
Prijavljene investicije bo Ministrstvo za
zdravje ovrednotilo in evidentiralo po navedenih kriterijih-pogojih.
Na javni razpis se lahko prijavijo občine,
ki bodo pričele z investicijami in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
1. sklep pristojnega organa javnega zavoda o upravičenosti investicije in o vključenosti v srednjeročni razvojni program zavoda in v letni načrt investicij zavoda,
2. sklep ustanovitelja (občine) o soglasju
k investiciji in o vključenosti investicije v načrt razvojnega programa občine,
3. izjavo o smiselni razporeditvi investicije na največ dve leti,
4. izjavo, da ima občina za investicijo dokument identifikacije investicijskega
projekta ali investicijski program, izdelan
v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l.
RS, št. 60/06),
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5. izjavo, da je občina lastnica zemljišča
v primeru novogradnje;
v primeru rekonstrukcije, investicijskega
vzdrževanja ali nabave opreme pa lastnica
objekta ali prostorov,
6. izjavo, da bo občina zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1B, Ur. l. RS, št. 126/07)
in Zakonom o javnih naročilih (ZJN-2, Ur. l.
RS, št. 128/06),
7. izjavo, da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo z lastnimi, morebitnimi drugimi
sredstvi ter proračunskimi sredstvi, za katera kandidira na razpisu. Višina proračunskih
sredstev, ki jih občina lahko pridobi po tem
razpisu, izhaja iz Sklepa o določitvi razvitosti
občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 43/08) in je
naslednja:
indeks razvitosti
130 in več
120 – 129,9
110 – 119,9
100 – 109,9
85 – 99,9
70 – 84,9
manj kot 70

najvišji delež
sofinanciranja v %
70
60
50
40
30
20
10

Zaprta finančna konstrukcija se izkazuje
na obrazcu 3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski
priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov).
III. Obvezne priloge k vlogi na razpis
Za vrednotenje prijav in njihovo analizo
po zgornjih kriterijih-pogojih, morajo občine
predlagateljice k prijavi priložiti naslednje
obvezne priloge:
1. prijavno vlogo občine predlagateljice,
2. podpisan in žigosan dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijskega programa s strani izdelovalca le-teh,
3. kratko utemeljitev predlaganega projekta z opisom upravičenosti in učinkovitosti,
v primeru novogradnje, rekonstrukcije, investicijskega vzdrževanja in v primeru nabave
opreme mora občina izkazati, da je lastnica
zemljišča oziroma objekta ali prostorov,
4. predlog finančnega načrta – zaprta finančna konstrukcija obrazec 3,
V primeru, da finančna konstrukcija vključuje poleg občinskih in državnih sredstev še
sredstva drugih sofinancerjev, je potrebno
v skladu z dinamiko financiranja iz investicijske dokumentacije priložiti pogodbo s sofinancerjem ali sklep sofinancerja o dodelitvi sredstev ali pismo o nameri. V primeru,
da občina s temi dokazili ne razpolaga, je
potrebno za sredstva drugih sofinancerjev
predložiti pisno izjavo pristojnega organa
občine, da bo manjkajoča sredstva občina
zagotovila iz svojega proračuna s prerazporeditvami v veljavnem načrtu razvojnih
programov,
5. sprejet odlok o proračunu občine za
preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt
razvojnih programov. V primeru, da investicijski projekt občine ni zajet v veljavnem
načrtu razvojnih programov, pa še sklep
pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za predlagani investicijski projekt,
6. predvideni rok izvedbe posamezne
investicije,

7. navedba višine vrednosti investicijskega ukrepa oziroma investicije v posameznem letu,
8. v primeru, da ukrep oziroma investicijo
sofinancira več občin, naj bo iz vloge občine
predlagateljice razviden delež vsake občine
posebej, ob upoštevanju obsega dodatnih
sredstev do višine, ki jih prejme posamezna
občina, v skladu z veljavnimi določili Zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, ter
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-24/07-66, z dne 4. 10. 2007,
Ur. l. RS, št. 101/07) ter Sklepa o določitvi
razvitosti občin za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
43/08),
9. terminski in finančni plan,
10. način zagotovitve ustreznih finančnih
sredstev, ločeno po virih (proračun občine,
državni proračun in drugi viri) v primeru, če
bo investicija potekala postopno več let,
11. potrjeno dokumentacijo po Uredbi
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
Ministrstvo za zdravje bo na podlagi analize pridobljenih prijav in skladno s kriteriji, navedenimi v II. in III. točki oblikovalo
predlog izhodiščnega dveletnega programa
za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti in ga kot pristojno
ministrstvo predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije.
Predložitev obveznih zaporednih prilog
ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo
imenuje ministrica.
Komisija bo predlagala zavrženje prepoznih in nepopolnih vlog ter vlog, ki jih niso
vložile upravičene osebe.
Vloga je pravočasna, če je prispela
v roku, določenem v besedilu razpisa.
Za nepravočasno se šteje vloga ali dopolnitev vloge, ki ni bila oddana priporočeno
na pošto do vključno 25. julija 2008, oziroma
do tega dne ni bila predložena na vložišču
ministrstva.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine – priloge, ki jih določa besedilo razpisa.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih prilog, navedenih v besedilu razpisa.
Upravičena je tista pravna oseba oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene
v besedilu razpisa.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil in vloge občine predlagateljice.
Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena
pravna oseba se šteje vloga, ki je ni vložila
občina ali pa jo je vložila občina, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v II. točki besedila
razpisa.
IV. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev za sofinanciranje v proračunskem
letu 2009 znaša 1.579.742,00 EUR; za leto
2010 pa v skladu z zakonodajo (ZIPRS 0809
(Ur. l. RS, št. 114/07 – 20. člen).
V. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: pogodbe za dodeljena proračunska
sredstva za leto 2009 bodo sklenjene v letu
2009, sredstva pa morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2009. Pogodbe za dodeljena proračunska sredstva za leto 2010
bodo sklenjene v letu 2009, sredstva pa
morajo biti porabljena v proračunskem letu
2010.
VI. Razpisni rok: razpis se prične
25. maja 2008 in zaključi 25. julija 2008.
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VII. Oddaja in dostava vlog
Občine predlagateljice morajo prijave-vloge na razpis s priloženo zahtevano
dokumentacijo iz točk II. in III. predložiti najkasneje in vključno 25. julija 2008, oziroma
morajo biti oddane na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom
pošiljateljice – občine na prednji strani in
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
z oznako »Ne odpiraj – prijava za občinske
investicije na področju zdravja za proračunski leti 2009 in 2010«.
Če občina na razpis posreduje več investicij, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti.
Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
VIII. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil
Zaželeno je, da vsa vprašanja zastavite po elektronski pošti na naslov: zorislava.cimperman@gov.si, da bodo posamezne odgovore, ki se vsebinsko ne dotikajo
značilnosti posamezne občine, prejele vse
občine po e-pošti.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirane občine dobijo na Ministrstvu
za zdravje, Sektor za investicije in javna
naročila, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
478-69-56 ali 478-69-76.
Kontaktna oseba: Zorislava Cimperman,
univ. dipl. inž. gradb., podsekretarka.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri
Odpiranje vlog se bo pričelo 25. julija in
končalo predvidoma 30. julija 2008.
Ministrstvo bo po zaključku odpiranja
vlog, občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile
upravičene pravne osebe.
Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele v roku do 31. 10.
2008 po zaključku odpiranja vlog in pregledu sprejemljivosti oddane investicijske dokumentacije s strani pogodbeno pooblaščenega izvajalca – revidenta.
Ministrstvo za zdravje
Št. 560/08
Ob-4709/08
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 5792, vinograd v izmeri 389 m2
in parc. št. 5793, vinograd v izmeri 827 m2,
obe vpisani pri vl. št. 4921, k.o. Portorož.
Zemljišči sta po planu opredeljeni kot stavbni zemljišči, izklicna cena zemljišč znaša
199.239,17 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata
v kompletu.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni
zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu
in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe
pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od
30 dni in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 6. 6.
2008, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z na-

vedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-05/2008 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh
po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri
izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem
roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik
ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži
njegovo varščino. V primeru, da kupec ne
plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske
overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa
velja, da je pogodba razvezana na podlagi
samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo
varščino.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna
varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 10. 6. 2008 ob 10. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Št. 430-31/01-1
Ob-4645/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za
otroke in mladino, ki jih bo v letu 2008
sofinancirala Občina Kostanjevica
na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
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2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Kostanjevica
na Krki v letu 2008, razen programov s področja športa, zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva in njihove zveze ter ostale
nevladne organizacije, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Kostanjevica na
Krki. Isti program ne more pridobiti sredstev
iz drugih javnih razpisov Občine Kostanjevica na Krki.
4. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
področje dela z mladimi za leto 2008 je
3.646,00 EUR.
5. Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– jasno izraženi cilji programa, ki so
v skladu s predmetom razpisa,
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov izvedenih v preteklih letih,
– neprofitnost programa,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov za otroke in
mladino je od 16. 5. 2008 do vključno 15. 6.
2008. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se
šteje za pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka.
Vloge je mogoče oddati tudi osebno do konca razpisnega roka v občinski upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka
do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
V primeru, da bodo izvajalci v predpisanem roku oddali nepopolne vloge, bodo
pisno pozvani, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo
dopolnjene se zavržejo. Zavržejo se tudi
nepravočasno prispele vloge.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov: Občina Kostanjevica na Krki,
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki in
označene z »Ne odpiraj – prijava na javni
razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino 2008«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa prijav.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
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občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema
sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov.
10. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki,
www.kostanjevica.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih
dni pri Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica
na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, kjer lahko dobite tudi dodatne
informacije, tel. 498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-31/2008-5
Ob-4646/08
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07) objavlja
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področjih:
A) socialnega varstva
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2008 sofinancirala
Občina Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
nevladnih ali nepridobitnih in/ali neprofitnih
organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A:
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela
z mladimi in preventivni program za delo
z mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starostnikov,
– programi pozornosti do starejših ob novem letu in jubilantov,
– drugi programi, ki so utemeljeni na
podlagi analiz in izraženih socialnih težav.
Pod B 1:
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
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– programi za promocijo zdravja v občini,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
Pod B 2
Programi za krepitev zdravja:
– zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov z zdravstvenimi in socialnimi indikacijami,
– zdravstveno terapevtska kolonija za
otroke s cerebralno paralizo.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neprofitne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje
na območju Občine Kostanjevica na Krki, ki
prijavijo program, ki je predmet razpisa za
A in B področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Kostanjevica na
Krki, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Kostanjevica na Krki,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Kostanjevica
na Krki
ob pogojih, da:
a) imajo sedež v občini in delujejo na
območju Občine Kostanjevica na Krki oziroma za občane Občine Kostanjevica na Krki,
razen invalidskih in dobrodelnih organizacij,
ki so zasnovane tako, da združujejo člane
na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Kostanjevica
na Krki),
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih oziroma zdravstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno
delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru razpisa,
g) prijavljajo program ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa in imajo izdelano
finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo programa,

delež lastnih sredstev, delež uporabnikov
in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko
delo ...).
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu A ali B prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko
strokovna komisija združi, če meni, da je
to smotrno.
4. Vrednost razpisa
Vrednost razpisa za obe področji za leto
2008 je 5.420,00 €, in sicer:
– za področje A 4.300,00 €,
– za področje B 1.120, 00 € od tega za
programe za krepitev zdravja 500 €.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2008 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način pred
ložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
15. 6. 2008 do 12. ure, na naslov: Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7,
Kostanjevica na Krki.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Kostanjevica na Krki).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B«, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska
uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni
poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot
nepopolna.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od zaključka razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva
te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.
kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri Aniti
Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 07/498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-31/2008-2
Ob-4647/08
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS,
št. 34/08), objavlja Občina Kostanjevica na
Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na
Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v Občini Kostanjevica na Krki za leto
2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov
s področja športa v Občini Kostanjevica na
Krki za leto 2008.
II. Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
leto 2008 je 8.566,00 €.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. registrirana športna društva,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge s sedežem v Občini Kostanjevica na Krki,
3. javni zavodi, skladi, zasebniki in druge
organizacije, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
4. javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Kostanjevica na Krki,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2008 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
2. Športna rekreacija:
– 40-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo in taborništvo.
3. Kakovostni šport.
4. Vrhunski šport.
5. Šport invalidov.
6. Šolanje in strokovno izpopolnjevanje
strokovnega kadra.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Kostanjevica na Krki.
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov športa je od
16. 5. 2008 do vključno 15. 6. 2008. Če
prijavitelj pošlje vlogo po pošti, se šteje za
pravočasno, če je bila vložena priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge
je mogoče oddati tudi osebno do konca
razpisnega roka v občinski upravi, vendar
najpozneje zadnji dan razpisnega roka do
12. ure.
Izvajalci programov športa v Občini Kostanjevica na Krki dostavijo svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
– šport 2008«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana na prijavnem
obrazcu razpisne dokumentacije naročnika (Občina Kostanjevica na Krki). Priložen
mora biti natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
vpišejo v prijavni obrazec sedež organa, pri
katerem je prijavitelj registriran.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
Predlagatelj vloge, za katero bo občinska
uprava ugotovila, da ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, bo pozvan, da v roku 8 dni
poda dopolnitve, sicer bo vloga izločena kot
nepopolna.
Pravočasne in popolne vloge bo komisija ovrednotila v skladu z merili, kriteriji, ki
so priloga Pravilnika o vrednotenju športnih
programov v Občini Kostanjevica na Krki.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh od zaključka razpisa. Občina
Kostanjevica na Krki bo izbranimi izvajalci
sklenila pogodbe o sofinanciranju športnih
programov.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo:
enotne obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na
naslovu: Občina Kostanjevica na Krki, pri
Aniti Krajnc, tel. 07/498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, vsak delavnik
med 8. in 10. uro ali na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-31/2008-3
Ob-4648/08
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 50/07), Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
s področja tehnične kulture, ki jih
bosta v letu 2008 sofinancirala Občina
Kostanjevica na Krki
Neposredni proračunski uporabnik: Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta
7, Kostanjevica na Krki.
Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
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– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija,
– druga področja tehnične kulture.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji
na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo
sedež v Občini Kostanjevica na Krki.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa. Isti program ne more pridobiti
sredstev iz drugih javnih razpisov Občine
Kostanjevica na Krki.
Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
leto 2008 je 2.000,00 EUR.
Osnovna merila za izbor programov:
– kakovost in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu,
– reference prijavitelja,
– finančna konstrukcija programa.
Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto
2008 morajo biti porabljena v letu 2008.
Rok za predložitev prijav in način predložitve
Razpisni rok za oddajo pisnih ponudb
s strani izvajalcev programov s področja
tehnične kulture je od 16. 5. 2008 do vključno 15. 6. 2008. Če prosilec pošlje vlogo
po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila
vložena priporočeno najpozneje do razpisanega roka. Vloge je mogoče oddati tudi
osebno do konca razpisnega roka v občinski
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2008«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Postopek obravnave vlog
Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo izločena iz nadaljnjih postopkov.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev je 8 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku
ne bo dopolnil, bo vloga zavržena.
Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh po zaključku razpisa.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
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izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Kostanjevica na Krki www.
kostanjevica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni pri
Aniti Krajnc, Občina Kostanjevica na Krki,
kjer lahko dobite tudi dodatne informacije ali na tel. 07/498-72-75, e-mail: anita.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 430-31/08-1
Ob-4649/08
Na podlagi 57., 61., 62., člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
77/07 – UPB) ter Pravilnika o vrednotenju
kulturnih programov in projektov v Občini
Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 34/08),
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05) in proračuna Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l.
RS, št. 30/08), objavlja Občina Kostanjevica
na Krki
javni razpis
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture, ki jih
bo v letu 2008 sofinancirala Občina
Kostanjevica na Krki
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska
cesta 7, Kostanjevica na Krki.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti (produkcije) na področju kulture,
ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, fotografske in filmske dejavnosti
ter varstva kulturne dediščine.
3. Na razpis se lahko prijavijo:
a) registrirana društva,
b) samostojni ustvarjalci na področju kulture,
c) zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja in posredovanja kulturnih
vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine,
d) zavodi s področja kulture, ki že vsaj
pet let aktivno sodelujejo pri projektih za
promocijo Občine Kostanjevica na Krki,
e) lastnik oziroma upravljalec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva
za prenovo, restavriranje njegovih spomeniških lastnosti, pod pogoji, kot jih določa
zakon.
Vrednost razpisa: vrednost razpisa za
področje kulture za leto 2008 je za prijavitelje iz točke 3 od a) do c) 11.355,00 EUR,
za prijavitelje pod d) 3.040,00 EUR in za
prijavitelje pod e) iz točke 3 2.300,00 EUR
za kulturno dediščino.
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev namenjenih za sofinanciranje
programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne točkovne vrednosti ponujenih
programov.
4. Izvajalci programov in projektov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče
v Občini Kostanjevica na Krki,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje določene kulturne dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini ter ostalo dokumentaci-
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jo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja
za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
5. Merila za izbor programov in projektov:
Kriteriji in merila za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki in delitev finančnih sredstev iz
občinskega proračuna so navedeni v Pravilniku o vrednotenju kulturnih programov in
projektov v Občini Kostanjevica na Krki (Ur.
l. RS, št. 34/08).
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopijo dokazila o zaključeni izobrazbi umetniških vodij na ustreznem področju
(kolikor želite prejeti točke pri št. vaj z umetniškim vodjem),
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2008 morajo biti porabljena v letu
2008.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: razpisni rok za oddajo pisnih ponudb s strani izvajalcev kulturnih programov
in projektov (produkcij) je od 16. 5. 2008 do
vključno 15. 6. 2008. Če prosilec pošlje vlogo po pošti, se šteje za pravočasno, če je
bila vloženo priporočeno najpozneje do razpisnega roka. Vloge je mogoče oddati tudi
osebno do konca razpisnega roka v občinski
upravi, vendar najpozneje zadnji dan razpisnega roka do 12. ure. Vse vloge morajo biti
vložene na predpisanih obrazcih.
Izvajalci kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki dostavijo
svoje ponudbe v pisni obliki v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2008«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh od zaključka razpisa.
Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
10. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki ali
jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo
v času uradnih ur pri Aniti Krajnc, Občina
Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7.
Dodatne informacije posreduje Anita Krajnc, tel. 07/498-72-75, e-mail: ani-

ta.krajnc@kostanjevica.si, v času uradnih
dni od 8. do 10. ure.
Občina Kostanjevica na Krki
Št. 407-85/2008
Ob-4650/08
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v Občini Brežice (Ur. l. RS, št.
39/07), Odloka o sprejetem proračunu Občine Brežice za 2008 (Ur. l. RS, št. 10 z dne
30. 1. 2008) in priglasitvijo sheme državne
pomoči, št. M001-5880173-2008 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva
v Občini Brežice za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje začetnih
investicij.
2. Razpoložljiva sredstva
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
100.000,00 EUR (postavka 4770 – sredstva
za spodbujanje podjetništva).
Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva
linearrno zmanjšajo vsem upravičencem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni
Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva
za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega
procesa ali proizvoda v obstoječem obratu
(s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali
modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.
Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in
storitvene opreme in nakup nematerialnih
pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve
novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne
in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev).
Sofinancira se investicije v obdobju od
poteka prejšnjega razpisnega roka (30. 10.
2007) do zadnjega datuma, ki je določen za
oddajo vlog (15. 10. 2008) – začetne investicije – opredeljene v prejšnjem odstavku
(sofinancira se investicije v stroje in opremo,
izključene so investicije v nepremičnine).
Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni
inventar. Upoštevajo se računi brez DDV.
Intenzivnost pomoči: zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se mikro ali majhna družba nahaja v regiji,
upravičeni do regionalne pomoči, je dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči po
regionalni karti (40%), ki se zviša za 15 odstotnih točk (3. člen Pravilnika o spodbujanju
podjetništva v Občini Brežice) in tako znese
zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
4. Upravičenci
Do sredstev za razvoj so upravičene mikro in majhne družbe ter samostojni podje-
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tniki posamezniki s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine
Brežice.
Do sredstev so prav tako upravičena mikro in majhna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež dejavnosti
izven Občine Brežice, kolikor ima poslovno
enoto v Občini Brežice, v kateri zaposluje
najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Brežice (stalno bivališče) in investira na
območju Občine Brežice.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
mikro oziroma majhne družbe po Zakonu
o gospodarskih družbah (55. člen).
Mikro družba je tista družba, ki izpolnjuje
dve od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
2.000.000 eurov, in
– vrednost
aktive
ne
presega
2.000.000 eurov.
Majhna družba je tista, ki izpolnjuje dve
od teh meril:
– povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
7.300.000 eurov in
– vrednost
aktive
ne
presega
3.650.000 eurov.
Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa
upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in
majhne družbe smiselno uporabljajo.
Do sredstev za razvoj so upravičena
podjetja, ki so neodvisna.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za mikro, majhne družbe, razpolaga z lastniškim deleži in glasovalnimi pravicami,
manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači,
če je družba v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja
aktivne lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja
smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičene mikro in
majhne družbe, ki niso navedena v seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi določb
Zakona o preprečevanju korupcije ne sme
poslovati (Ur. l. RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičene
mikro in majhne družbe, ki so v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02, 93/02)
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči (v primeru
podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči
100.000 EUR).
Do finančnih spodbud ne morejo biti
upravičena podjetja, ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na naslednjih področjih:
– področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja
kmetijskih proizvodov,

– področje ribištva in ribiških storitev,
– področje premogovništva,
– oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za
najem ali plačilo,
– oddelek 61 – vodni promet,
– oddelek 62 – zračni promet.
Prav tako ni dovoljeno dodeliti pomoč za
izvozno dejavnost, ki je neposredno povezana z izvoženimi količinami, ustanavljanjem
in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno
dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila pogojena
z uporabo domačega blaga na račun uvoženega.
5. Pogoji za dodeljevanje sredstev
Sofinanciranje začetnih investicij, realizacija plačil v obdobju od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog – sofinancira se največ 25% vrednosti investicije.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 85.000,00
EUR (brez DDV), kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu.
Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00
EUR (brez DDV), kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu.
Investicija v stroje in opremo je lahko
sestavljena iz več računov, vendar mora
skupna vrednost te investicije presegati
4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora
biti vrednost posameznega računa najmanj
500,00 EUR (brez DDV).
V primeru leasinga se kot skupna višina
investicije šteje celoten znesek predmeta
leasing pogodbe, kot upravičen strošek za
dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko
plačani obroki, za katere mora prijavitelj priložiti dokazila o plačilu.
Posamezni prijavitelj se lahko prijavi na
razpis le z eno vlogo.
Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega
razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij
kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo
stimulativni učinek in niso namenjena samo
zniževanju stroškov podjetja.
Po pregledu prispelih vlog na javni razpis
in pred dodelitvijo sredstev upravičencem,
se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije.
6. Izjava o zaupnosti dokumentacije
Dokumentacija, ki bo prispela na razpis,
je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev
po tem razpisu.
Člani strokovne komisije se zavežejo, da
bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
7. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Osnovni podatki prosilca (obrazec 1);
2. Podatki o investicijskem projektu
(obrazec 2);
3. Predstavitev investicije, specifikacija
in izjava (obrazec 3);
4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega
razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je
določen za oddajo vlog;
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5. Dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen
s strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
7. Izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec 4);
8. Izjava o resničnosti podatkov (obrazec 5);
9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec 6);
10. Izjava v primeru leasinga (za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali
z leasingom – obrazec 7);
11. Izjava o kvoti zaposlenih (za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini
Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca
za vse zaposlene v poslovni enoti – obrazec 8);
12. Vzorec pogodbe (parafiran).
8. Rok in način prijave: rok za prijavo
15. 10. 2008. Vlogo je potrebno poslati na
naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo
biti v zaprti kuverti in označene z napisom
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna
2008« ter na zadnji strani kuverte ime in
naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji.
9. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za razvoj se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na sklep o odobritvi sredstev
je možna pritožba v roku 8 dni na župana
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po
odobritvi sredstev sklene vsak posameznik
pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo
določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec
bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi
sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa
in pogodbe. Namensko uporabo sredstev
iz pogodbe preverja strokovna komisija za
obravnavo vlog.
10. Informacije: razpisna dokumentacija
je od dneva objave v Uradnem listu RS do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Brežice www.brezice.si in na
spletni strani www.zpt-brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur
na sedežu Občine Brežice in na sedežu Zavoda za podjetništvo in turizem Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
posreduje Samo Stanič, tel. 07/499-06-80,
e-pošta: info@zpt-brezice.si.
Občina Brežice
Ob-4651/08
Občina Črna na Koroškem, Center 101,
kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter po
sklepu Občinskega sveta in Programa prodaje občinskega in finančnega premoženja
z dne 24. 4. 2008, objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo
nepremičnine
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1. Predmet zbiranja ponudb za prodajo
so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje na naslovu Rudarjevo 9,
par. št. 55/15, k.o. Črna, v izmeri 48,08 m2.
Izhodiščna cena je 23.695,33 EUR.
Stanovanje je zasedeno, zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Predpisane davčne
dajatve promet na nepremičnine plača kupec. Stroške overitve in stroške vpisa v zemljiško knjigo plača prodajalec. Nepremičnina se proda po sistemu videno kupljeno.
2. Pogoji in pravila javnega razpisa: na
razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične
osebe.
3. Oblike in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo za:
a) Stanovanje na naslovu Rudarjevo 9,
par. št. 55/15, k.o. Črna, v izmeri 48,08 m2:
– naziv kupca in njegov naslov;
– ponujeno ceno;
– program dejavnosti, katere so predvidne na nepremičnini;
– način in rok plačila kupnine;
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejše kot 6 mesecev.
V primeru, da je kupec katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno
prevedeno potrdilo o državljanstvu.
Za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
najnižje ponudbene vrednosti, na transakcijski račun št. 01216-0100010176.
Kupec je dolžan podpisati pogodbo najpozneje v roku 15 dni po izbiri ponudnika ter
plačati preostanek kupnine v roku 8 dni po
prejemu računa.
4. Rok za oddajo ponudbe
Rok za predložitev ponudbe je 2. junij
2008, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ponudba za stanovanje«. Ponudba se odda na
sedež Občine Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem.
Pisne ponudbe bo pregledala komisija
za izbor in ponudnika pisno obvestila v roku
15 dni od zaključka dneva za predložitev
ponudb.
Komisija lahko kadarkoli pozove vse ponudnike ali samo tiste, da v posameznih elementih ponudbo dopolnijo, prav tako lahko
v katerikoli fazi postopka odloči, da z vsemi
ponudniki opravi pogajanja z namenom čim
boljših pogojev prodaje ter preciziranja pogojev prodaje.
Prav tako lahko komisija brez kakršne
koli odškodninske odgovornosti kadarkoli
v okviru razpisnega roka prekine postopek
prodaje ali pogajanja, ne da bi zato navedla
razloge.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje ali kateremu koli ponudniku, je izključena.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Nada Vačun, tel. 02/870-48-16.
Občina Črna na Koroškem
Št. 093-0004/2008-11
Ob-4652/08
Občina Prevalje na podlagi sprejetega
Odloka o proračunu Občine Prevalje za
leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 3/08), 6. člena Pravilnika o postopku za
izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradni list RS, št. 100/03) in
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o postopku za izbiro in merilih
za sofinanciranje programov s področja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
socialnega varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/07),
objavlja
javni razpis
za izbor programov s področja
zdravstva in socialnega varstva, ki
se bodo v letu 2008 sofinancirali iz
občinskega proračuna
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi
s področja zdravstva in socialnega varstva.
II. Naročnik javnega razpisa: naročnik
javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
III. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je izbor programov s področja zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo
Občina Prevalje v letu 2008 sofinancirala iz
občinskega proračuna.
IV. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– društva s področja zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
– prostovoljne in neprofitne organizacije, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva in imajo v svojih programih elemente socialne skrbi in skrbi za
zdravje občanov oziroma svojih članov.
V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Izvajalci programov, katerih programi se
bodo v letu 2008 sofinancirali iz proračuna
Občine Prevalje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Prevalje oziroma sedež na območju občin Koroške regije,
če je program dela izvajalca zastavljen tako,
da se izvaja na območju Občine Prevalje
in aktivno vključuje vsaj 1/10 članov, ki so
občani Občine Prevalje;
– izvajajo dejavnost na območju Občine
Prevalje že najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco članstva za
programe, za katere kandidirajo na javnem
razpisu.
VI. Merila za izbor programov: programi
s področja zdravstva in socialnega varstva,
s katerimi bodo posamezni izvajalci kandidirali na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov s področja socialnega
varstva v Občini Prevalje (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 16/07).
VII. Rok izvedbe programov: programi, ki
se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se
izvedejo v letu 2008. Dodeljena sredstva za
sofinanciranje programov morajo biti porabljena v letu 2008.
VIII. Orientacijska vrednost: sredstva za
sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva so zagotovljena
v sprejetem proračunu občine za leto 2008
na postavki 43201450/412000 Financiranje
društev na področju sociale in zdravstva
v višini 5.173 €.
IX. Vsebina vloge
Vloga za sofinanciranje programov s področja zdravstva in socialnega varstva v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na
obrazcih iz razpisne dokumentacije.
Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno
dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a,
Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave

do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 14. ure.
X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko izvajalci programov s področja zdravstva in socialnega varstva dobijo
na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na
tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
XI. Rok in način prijave
Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti
kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti
kot priporočeno pošiljko do vključno 12. 6.
2008 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a,
2391 Prevalje.
Ovojnice morajo biti opremljene s polnim
nazivom in naslovom pošiljatelja s pripisom:
»Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in
z oznako: »Izbor programov s področja sociale in zdravstva za leto 2008«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali tega dne do 13. ure oddana v sprejemno
pisarno Občine Prevalje.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Ponudba mora biti izdelana izključno na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, katerim se priložijo zahtevane
priloge.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8. dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki
v roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena
kot nepopolna.
XII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo komisija opravila 16. 6.
2008 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.
Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z izbranimi izvajalci programov s področja sociale in zdravstva bo občina sklenila
pogodbe o sofinanciranju programov za leto
2008.
Občina Prevalje
Št. 41001-37/2008
Ob-4668/08
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2008 (MUV, št. 4/08)
razpis
za sofinanciranje stroškov
samozaposlitve brezposelne osebe
v Mestni občini Maribor za leto 2008
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev fizičnim osebam za namen
prehoda iz brezposelnosti v samozaposlitev
skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de
minimis.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci po tem razpisu so fizične
osebe, ki so bile pred realizacijo samozaposlitve prijavljene pri Zavodu za zaposlovanje
RS, Območni službi Maribor in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– stalno prebivališče na območju Mestne
občine Maribor,
– registracija dejavnosti na podlagi Zakona o gospodarskih družbah v obdobju od
1. oktobra 2007 do 30. avgusta 2008,
– dejavnost mora pomeniti edini in glavni
poklic,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– poslovni sedež poslovnega subjekta
mora biti na območju Mestne občine Maribor.
Vsaka sofinancirana samozaposlitev se
mora ohraniti najmanj 12 mesecev.
Tiste fizične osebe, ki so že pridobile
sredstva za namen samozaposlitve iz proračuna Mestne občine Maribor v preteklih
petih letih, niso upravičene do finančnih
sredstev po tem razpisu.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 353.423 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa
in razpisa za sofinanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko ali
univerzitetno izobrazbo.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 1. 9. 2008.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka
15, do vključno 1. septembra 2008 do 15.
ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. septembra 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti
s pripisom »Ne odpiraj-razpis samozaposlitev, številka 41001-37/2008« dostaviti na
naslov: Mestna občina Maribor, Urad za gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Na
hrbtni strani mora biti napisan priimek in ime
ter polni naslov vlagatelja.
Vloge bo komisija odprla do 8. 9. 2008.
Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo
popolna, bo prijavitelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na
dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo
komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo
pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 1. 9. 2008, se
kot prepozne zavržejo. O vlogah bo komisija
odločila do 20. 10. 2008. O končnem izidu
javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni
do 15. 11. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.
maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel.
220-13-82 ali pišete na elektronski naslov:
breda.kolaric@maribor.si, z navedbo »razpis samozaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 41001-38/2008
Ob-4669/08
Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor objavlja na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in inovativnosti
v Mestni občini Maribor (MUV, št. 17/07) in
Odloka o proračunu Mestne občine Maribor
za leto 2008 (MUV, št. 4/08)
razpis
za sofinanciranje stroškov prve
zaposlitve brezposelne osebe z visoko
ali univerzitetno izobrazbo v Mestni
občini Maribor za leto 2008

I. Predmet: predmet javnega razpisa je
dodelitev nepovratnih finančnih sredstev
podjetjem in podjetnikom skladno s pravili
o dodeljevanju pomoči de minimis v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki išče
prvo zaposlitev z visoko ali univerzitetno
izobrazbo in ki ima stalno bivališče na območju občine.
II. Upravičenci in pogoji
Upravičenci so mala in srednje velika
podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo poslovni sedež v Mestni občini
Maribor oziroma izven občine, če imajo na
območju Mestne občine Maribor poslovno
enoto in zaposlujejo za namen opravljanja
dejavnosti v tej poslovni enoti.
Zaposleni/a mora pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi biti prijavljen/a pri Zavodu za zaposlovanje, Območni službi Maribor. Imeti mora visoko ali univerzitetno
izobrazbo ter stalno prebivališče na območju občine.
Sofinancirani bosta največ dve zaposlitvi pri istem upravičencu. Zaposlitev mora
biti realizirana v obdobju od 1. 10. 2007 do
30. 8. 2008. Pogodba o zaposlitvi mora biti
sklenjena za najmanj 12 mesecev.
III. Višina sredstev
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2008 na proračunski postavki 721000 Vzpodbujanje zaposlovanja v skupni višini 353.423 EUR.
Glede na to, da so proračunska sredstva
omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih
bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev,
ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa
in razpisa za sofinanciranje stroškov samozaposlitve.
IV. Rok in način prijave
Razpis je odprt do 1. 9. 2008.
Pravočasno prispela vloga je tista, ki je
osebno oddana na sedežu Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka
15, do vključno 1. septembra 2008 do 15.
ure oziroma poslana po pošti s poštnim žigom do vključno 1. septembra 2008.
Vlogo – prijavne obrazce z zahtevano
dokumentacijo je potrebno v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj-razpis prva zaposlitev, številka 41001-38/2008« dostaviti
na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za
gospodarske dejavnosti, Sektor za gospodarstvo, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Na hrbtni strani mora biti napisan naziv poslovnega subjekta ter poslovni sedež vlagatelja.
Vloge bo komisija odprla po zaključku
razpisa do 8. 9. 2008. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj
v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno obveščen s pozivom na dopolnitev. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bo komisija zavrgla. Vloge, ki
ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po
1. 9. 2008, se kot prepozne zavržejo. O vlogah bo komisija odločila do 20. 10. 2008.
O končnem izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni do 15. 11. 2008.
Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Mestni občini
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v sobi številka 15, pritličje ali v sobi številka 223, drugo nadstropje. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Maribor, www.
maribor.si, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličite Bredo Kolarič, tel.
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220-13-82 ali pišete na elektronski naslov:
breda.kolaric@maribor.si, z navedbo »razpis prva zaposlitev«.
Mestna občina Maribor
Št. 430-64/2008
Ob-4723/08
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07),
Odloka o proračunu Občine Litija za leto
2008 (Uradni list RS, št. 20/07 in 19/08),
sprejetega programa socialnega varstva
v Občini Litija v letu 2008 na 15. redni seji
Občinskega sveta dne 14. 2. 2008 in 34.
člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 18/04, 33/06 in 139/06) objavlja
javni razpis
za izbiro prejemnikov proračunskih
sredstev za organizacijo letovanja
predšolskih in šoloobveznih otrok
v letu 2008
1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova ulica
14, 1270 Litija.
2. Predmet javnega razpisa: je izbira prejemnikov proračunskih sredstev za organizacijo letovanja predšolskih in šoloobveznih
otrok iz območja Občine Litija, ki izhajajo iz
socialno ogroženih družin ali imajo zdravstvene probleme.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu:
– da so registrirani kot pravna oseba, ki
ima v ustanovitvenem aktu ali statutu navedeno izvajanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa,
– da bo program letovanja otrok izveden
v letu 2008,
– da so v preteklem obdobju izvedli najmanj 1 podoben program za šoloobvezne
otroke,
– da ima zagotovljene zadostne kapacitete za izvedbo letovanja in ustrezen kader
za izvedbo,
– da ima vsebinsko in finančno opredeljen program.
4. Obvezna dokazila so:
– dokazilo o registraciji ter kopija ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidno, da
ima predlagatelj med svojimi dejavnostmi
navedeno tudi dejavnost, ki je predmet tega
razpisa,
– dokazilo o razpolaganju kapacitet (prostorov) za letovanje (potrdilo o lastništvu
kapacitet ali potrdilo o rezervaciji terminov
ali druga dokazila, iz katerih je razvidno,
da predlagatelj razpolaga z zadostnimi kapacitetami),
– izjava, da predlagatelj razpolaga
z ustreznim kadrom za izvedbo letovanja
(pedagoški vodja, plavalni učitelj, organizator športnih dejavnosti, medicinsko osebje) in zadostnim številom ostalih kadrov
za spremstvo in varstvo otrok. Za strokovno
osebje je potrebno priložiti poimenski seznam s fotokopijami ustreznih potrdil o opravljenih tečajih, izobrazbi ter znanjih za izvedbo programa letovanja,
– izjava, da bo predlagatelj pri izboru otrok za letovanje sodeloval z službami zdravstvenega in socialnega varstva ter
s svetovalnimi službami vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju Občine Litija,
– program letovanja z opredeljenimi dejavnostmi in cilji programi, iz katerega bodo
med drugim razvidni tudi termini letovanja,
kraj letovanja ter predvideno število otrok,
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– finančna konstrukcija programa, iz katere morajo biti razvidni prihodki in odhodki
za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov (prispevki staršev
otrok) in sredstva, pridobljena iz drugih virov
(donatorji, občina, ZZZS, sponzorstva ...).
5. Okvirna višina sredstev:
Višina razpisanih sredstev znaša
8.350 EUR.
6. Kriteriji za izbor predlagateljev:
a) predvideno število otrok na letovanju
– število otrok iz socialno
ogrožene družine
– število otrok z zdravstvenimi
težavami

3 točke
na otroka
1 točka
na otroka

b) predvideno število nočitev
– več kot 9 nočitev
– od 9 do 6 nočitev
– 5 nočitev ali manj

10 točk
5 točk
1 točka

c) izvajalec ima zagotovljena sredstva iz
drugih virov
– nad 51% sredstev iz drugih
virov
– nad 30% do 50% sredstev iz
drugih virov
– do 29% sredstev iz drugih virov

30 točk
20 točk
10 točk

d) predlagatelj program izvaja
– drugič
– več kot dvakrat
– več kot petkrat

1 točka
3 točke
10 točk

e) izvajalec bo organiziral in izvedel program letovanja:
– na morju
– v termalnem zdravilišču

10 točk
5 točk

f) izvajalec bo letovanje izvedel
– med poletnimi šolskimi
počitnicami
10 točk
– izven časa poletnih počitnic
(od 1. 9. do 30. 11.)
1 točka
g) izvajalec ima za program letovanja
predvidene dodatne dejavnosti npr. plesne,
športne aktivnosti ipd. Izvajalec v razpisni
dokumentaciji navede mentorja z ustrezno
kvalifikacijo in znanji za izvedbo dodatne
dejavnosti in ob izpolnjevanju pogojev pridobi za vsako dodatno dejavnost po eno
točko.
Višina sofinanciranja letovanja otrok bo
izbranemu predlagatelju dodeljena glede
na število točk in vrednost točke, ki pa bo
odvisna od števila prijav in višine razpisanih
sredstev za ta namen.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008.
8. Rok za oddajo prijav in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje prijave oddati
do petka, 6. 6. 2008, osebno v tajništvo Občine Litija, soba 44, do 10. ure ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 5. 6.
2008 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje letovanja otrok«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in poštni
naslov predlagatelja.
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Komisija ne bo obravnavala prijav, ki
bodo:
a) oddane po določenem roku za oddajo
predlogov,
b) neustrezno naslovljene in
c) nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijave, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
9. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih prijav na razpis bo
izvedla pristojna komisija 6. 6. 2008 ob 11.
uri, v mali sejni sobi.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi prijavami pozvala
k dopolnitvi prijav. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji svoje
prijave ne bodo ustrezno dopolnili, bo prijava izločena kot nepopolna.
10. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli
sklep o višini sofinanciranja, in bodo hkrati
pozvani k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8
dni od prejema poziva k podpisu pogodbe
nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo za pridobitev sredstev ter
odstopil od zahteve po sofinanciranju programa.
11. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti
(soba 52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih
straneh, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek
za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50, tel.
01/896-34-38.
Občina Litija
Št. 671-5/2008
Ob-4747/08
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03),
Nacionalnega programa športa RS (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni
občini Novo mesto, št. 007-10/2007-1500 in
30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – upb1) objavlja
Mestna občina Novo mesto
javni razpis
za sofinanciranje športa
v Mestni občini Novo mesto v letu 2008
Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Pogoji in merila sofinanciranja
Rok in način prijave
Vsebina vloge in informiranje kandidatov
Postopek obravnave vlog
Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov na naslednjih področjih in do
naslednjih okvirnih višin:
1. Redno delo z mladimi 53.000,00
EUR
2. Projektno delo z mladimi 12.000,00
EUR
3. Športna rekreacija in množični projekti
43.000,00 EUR
4. Vrhunski in tekmovalni šport 73.000,00
EUR

5. Planinska društva in taborniške organizacije 3.500,00 EUR
6. Šport invalidov 5.500,00 EUR
7. Večje športne prireditve doma
28.000,00 EUR
8. Nastopi športnikov v tujini 24.000,00
EUR.
2. Pogoji in merila sofinanciranja
Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo
mesto, in sicer:
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov imajo športni
javni zavodi, športna in ostala društva, šole,
vzgojno-varstvene organizacije in gospodarske družbe, ki v svojih programih izvajajo
športne aktivnosti.
Športna društva morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Novo
mesto,
– da je večina članov društva prebivalcev
Novega mesta,
– da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
– da izvajajo program javnega interesa
– nacionalni program športa v RS,
– da imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo,
– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključenih najmanj 30 aktivnih članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih,
– da imajo poravnane vse finančne obveznosti do Agencije za šport ali Podjetja Zarja, za najemnino športnih objektov oziroma
poslovnih prostorov, ki so v lasti občine,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje
športnih programov.
Športni javni zavodi, šole, vzgojno-varstvene organizacije, gospodarske družbe
in druga društva morajo izpolnjevati pogoje
prve, tretje, četrte, šeste, osme in enajste
alineje prejšnjega odstavka ter o tem priložiti
podpisano izjavo, občini pa dostavljajo poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih, v skladu s pogodbo.
Določbe tega pravilnika, ki veljajo za
športna društva, se smiselno uporabljajo
tudi za organizacije, navedene v prejšnjem
odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno.
Prednost pri sofinanciranju imajo športna
društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju športa, športni javni zavodi, šole
in vzgojno-varstvene organizacije.
V 15. in 16. členu istega pravilnika pa za
planinska društva in taborniške organizacije.
V pravilniku so določena tudi merila sofinanciranja, in sicer:
Iz proračuna občine se sofinancira program planinskih društev, ki so uradno registrirana pri pristojnem organu in imajo sedež
v občini. Pogoj za sofinanciranje društev
je, da imajo v evidenci članstva najmanj 50
aktivnih članov.
Merila za sofinanciranje planinskih društev so:
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– množičnost oziroma število članstva,
– število aktivnih sekcij,
– število usposobljenih planinskih vodnikov in drugega strokovnega kadra,
– število organiziranih izletov v preteklem letu,
– število planiranih izletov v tekočem
letu,
– mednarodna aktivnost,
– tradicija in prepoznavnost društva,
– drugi elementi, povezani z delovanjem
društva.
Merila se upoštevajo po vrstnem redu,
kot so zgoraj navedena.
Iz proračuna občine se sofinancira program taborniških in skavtskih organizacij, ki
so uradno registrirana pri pristojnem organu
in imajo sedež v Mestni občini Novo mesto.
Pogoj za sofinanciranje društev oziroma organizacij je, da imajo v evidenci najmanj 30
aktivnih članov.
Merila za sofinanciranje taborniških in
skavtskih organizacij so:
– množičnost oziroma število članstva,
– število aktivnih sekcij,
– število usposobljenega strokovnega
kadra,
– število organiziranih akcij v preteklem
letu,
– število planiranih akcij v tekočem letu,
– mednarodna aktivnost,
– tradicija in prepoznavnost organizacije,
– drugi elementi, povezani z delovanjem
organizacije.
Merila se upoštevajo po vrstnem redu,
kot so zgoraj navedena.
Prednost pri sofinanciranju imajo športna
društva, ki delujejo v javnem interesu na
področju športa, športni javni zavodi, šole
in vzgojno-varstvene organizacije.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zaprti ovojnici s priporočeno
pošiljko po pošti na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, najkasneje do vključno 12. 6. 2008.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani,
– naslov Mestne občine Novo mesto
(polni naslov prejemnika),
– pripis Javni razpis – Šport 2008 – področje, za katero se vlaga prijava (glej področja pod št. 1.).
4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjeno prijavo za sofinanciranje
športa v MONM v letu 2008 (obrazec 1);
(kolikor se društvo prvič prijavlja na javni
razpis za sofinanciranje športnih programov
na območju MO NM, mora priložiti:
– potrdilo Upravne enote, da ima društvo sedež na območju MO NM in da je
registrirano za športno dejavnost – potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni;
– statut oziroma pravila društva);
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa;
– podpisana Izjava o urejenosti dokumentacije društva v skladu s področno zako-

nodajo in izpolnjevanju pogojev iz 2. točke
besedila javnega razpisa (obrazec 2);
– podatki o izvajanju letnega programa
športa v letu 2007 (obrazec 3);
– vzorec pogodbe (obrazec 4). Vzorec
pogodbe mora prijavitelj na vsaki strani ožigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
za sredstva prejmejo v glavni pisarni Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6 in na Oddelku za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1
ter na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto: www.novomesto.si.
Za dodatne informacije lahko kandidati Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: mateja.jeric@novomesto.si ali preko telefona
07/393-92-50, v času uradnih dnevov, tj.
v ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna
oseba je Mateja Jerič.
5. Postopek obravnave vlog
Komisija bo pravočasne prijave odprla
najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Vloge, ki bodo prispele na sedež
Mestne občine Novo mesto po razpisnem
roku za prijavo ali bodo nepopolne, bodo
s sklepom zavržene.
Mestna občina Novo mesto lahko javni
razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen
del razpoložljivih sredstev.
Izbranim kandidatom bo Mestna občina Novo mesto poslala sklepe o izbiri sofinanciranih programov v višini dodeljenih
sredstev ter jih pozvala k sklenitvi pogodbe
o sofinanciranju izbranih programov. Če se
izvajalec v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da
je umaknil vlogo za pridobitev sredstev za
sofinanciranje športnih programov v MONM
za leto 2008 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list
RS, št. 50/07)).
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa.
6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih programov, morajo strokovni
službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom,
določenim v pogodbi, brez poziva občino
obvestiti o realizaciji programov s poročili
in dokazili.
Mestna občina Novo mesto
Št. 007-01/2008-6
Ob-4778/08
Občina Komen objavlja na podlagi 219.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07),
3. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Ur. l. RS, št.
43/08), Letnega programa športa (Ur. l. RS,
št. 42/08), Letnega programa kulture (Ur. l.
RS, št. 42/08), sprejete Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu
in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen
in Sežana z dne 30. maja 2007 in Odloka
o proračunu Občine Komen za leto 2008
(Ur. l. RS, št. 33/08)
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju družbenih dejavnosti in
turizma v Občini Komen v letu 2008
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1. Predmet javnega razpisa
je sofinanciranje programov, ki se bodo
izvajali na območju Občine Komen, naslednjih izvajalcev:
A) izvajalcev Letnega programa za kulturo – društev, zavodov, zasebnih zavodov,
ustanov, posameznikov kot izvajalcev javnih
kulturnih projektov in drugih pravnih oseb
z neprofitno dejavnostjo na področju kulture,
B) izvajalcev Letnega programa športa
– društev, javnih zavodov in drugih organizacij (druge neprofitne organizacije, ki so na
podlagi zakonskih predpisov registrirane za
opravljanje dejavnosti na področju športa)
na področju športa,
C) društev, združenj, javnih zavodov in
drugih neprofitnih organizacij na področju
humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti,
D) društev, združenj in ostalih neprofitnih
organizacij (veteranske in druge stanovske
organizacije),
E) društev, združenj in drugih neprofitnih
organizacij na področju turizma,
F) neprofitnih, humanitarnih društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju duševnega zdravja.
2. Splošni pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavijo:
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki imajo sedež na območju Občine Komen oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij ter so
registrirane v Občini Komen oziroma so registrirani člani prebivalci Občine Komen,
– izvajalci programov, opredeljeni v točki
1., ki izvajajo programe na območju Občine
Komen.
Izvajalci morajo izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji
najmanj leto dni,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo
določa zakonodaja,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo
načrtovanih aktivnosti,
– Občinski upravi Občine Komen vsaj
enkrat letno dostavljajo podatke o članstvu,
letne programe dela oziroma načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Komen,
– za isti program/projekt ne kandidirajo
na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani
Občine Komen,
– imajo do Občine Komen poravnane
vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani
iz občinskega proračuna v preteklem letu.
3. Prijavna dokumentacija
Prijavo na javni poziv pod A, B, C, D,
E ali F je potrebno vložiti na predpisanem
obrazcu »Prijava na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen
v letu 2008« in ji priložiti naslednje obvezne
priloge:
– predstavitev organizacije z vsemi podatki o registraciji: naziv, točen naslov, ime
in priimek zakonitega zastopnika oziroma
odgovorne osebe, številko transakcijskega
računa, naziv banke, davčno številko (predpisan obrazec),
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– vsebinsko in finančno predstavitev prijavljenih programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Komen, (predpisan obrazec),
– finančno ovrednoten program dela za
leto 2008, v katerem mora biti opredeljena
višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev,
– fotokopijo letnega poročila z bilanco
stanja in izkazom poslovnega izida za leto
2007,
– poročilo o delu v letu 2007,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2007 (le v primeru, če je prijavitelj prejel proračunska
sredstva v letu 2007 in do objave razpisa ni
oddal poročila v skladu s Pogodbo o proračunskem sofinanciranju programov in projektov v letu 2007),
– fotokopijo Odločbe o registraciji,
– fotokopijo statuta.
Organizacijam, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo statuta vložile v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Statuta in fotokopije
Odločbe o registraciji ni potrebno priložiti.
4. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Komen na proračunskih postavkah:
– 180312 Sofinanciranje javnih kulturnih
programov po razpisu v višini 34.550 EUR,
– 180318 Pevski zbori v višini
4.319 EUR,
– 180320 Nakup instrumentov in opreme
za vadbene skupine v višini 10.000 EUR,
– 180519 Sofinanciranje letnega programa športa po razpisu v višini 36.712 EUR,
– 180521 Sofinanciranje investicijskega
vzdrževanja športnih objektov v višini 4.000
EUR,
– 180525 Sofinanciranje nakupa športne
opreme v višini 2.250 EUR,
– 200415 Sofinanciranje programov neprofitnih izvajalcev s področja socialnih dejavnosti v višini 6.283 EUR,
– 180417 Programi stanovskih organizacij, upokojenskih društev in drugih posebnih
skupin v višini 3.284 EUR,
– 140306 Sofinanciranje turističnih programov po razpisu v višini 10.000 EUR,
– 200102 Podpora programu Ponovno
vključevanje ljudi s težavami v duševnem
zdravju v višini 2.366 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008.
5. Izbor in vrednotenje prijavljenih programov: upravičenost, izbor programov in
višino sofinanciranja programov bodo na
podlagi priloženih dokumentov, pomena izvajanja programov za občane Občine Komen, kriterijev Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen ugotavljale
in predlagale strokovne komisije, ki jih bo
v skladu z navedenim aktom imenoval župan.
6. Merila za vrednotenje programov
Programi se bodo vrednotili na podlagi
Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju družbenih dejavnosti in turizma
v Občini Komen in točkovnikov oziroma meril, določenih za posamezna področja (A, B,
C, D, E, F). Strokovne komisije bodo pri vrednotenju vseh programov upoštevale tudi
naslednje splošno merilo za izbor in vrednotenje prijavljenih in izbranih programov:
Posamezni prijavitelji lahko prijavljajo
programe oziroma projekte na vseh področjih, od tega morajo opredeliti 1 vodilni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
projekt. Prijavitelji, ki imajo sedež v Občini
Komen, so upravičeni do 10% pribitka na
točke, ki so jih dosegli pri vodilnemu projektu.
6.a) Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa kulture
Programi izvajalcev letnega programa
kulture se bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje kulturnih
programov in projektov iz Letnega plana
kulture ter v skladu z določbami Letnega
plana kulture v Občini Komen za leto 2008,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– organizacija koncertov, predstav in prireditev,
– organizacija in izvedba projektov, akcij,
– udeležba na srečanjih in festivalih,
– dosežki na tekmovanjih,
– redne vadbene dejavnosti,
– nakup instrumentov in opreme.
6.b) Vrednotenje programov izvajalcev
letnega programa športa
Programi izvajalcev letnega programa
športa se bodo izbirali in vrednotili v skladu z Merili, normativi in pogoji za izvajanje
letnega programa športa v Občini Komen,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po
naslednjih kriterijih:
– programi športne vzgoje otrok, mladine in študentov izven obveznega izobraževanja,
– udeležba, organizacija in izvedba večjih šolskih športnih tekmovanj,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna rekreacija,
– množične športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– število kategoriziranih športnikov,
– investicijsko vzdrževanje športnih
objektov in opreme,
– redni vadbeni programi.
6.c) Vrednotenje programov izvajalcev
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti
Programi izvajalcev na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti se bodo izbirali in vrednotili v skladu
s točkovnikom za vrednotenje programov in
projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti ter na področju
veteranskih in drugih stanovskih organizacij,
ki so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– članstvo,
– finančna konstrukcija programa,
– organizacija in izvedba projektov, prireditev, akcij.
6.d) Vrednotenje programov izvajalcev
na področju veteranskih ter drugih stanovskih organizacij
Programi izvajalcev na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij se
bodo izbirali in vrednotili v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov
na področju humanitarnih, preventivnih in
socialnih dejavnosti ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki
so priloga razpisne dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen, vsebina programa,
– članstvo,
– finančna konstrukcija programa,
– organizacija in izvedba projektov, prireditev, akcij.

6.e) Vrednotenje programov izvajalcev
na področju turizma
Programi izvajalcev na področju turizma
se bodo izbirali in vrednotili v skladu z merili
za vrednotenje programov na področju turizma, ki so priloga razpisne dokumentacije,
po naslednjih kriterijih:
– turistične prireditve,
– izdaja turističnih publikacij,
– promocijska aktivnost,
– izobraževalna dejavnost.
6.f) Vrednotenje programov izvajalcev na
področju duševnega zdravja
Programi izvajalcev na področju duševnega zdravja se bodo izbirali in vrednotili
v skladu s točkovnikom za vrednotenje programov in projektov na področju humanitarnih, preventivnih in socialnih dejavnosti
ter na področju veteranskih in drugih stanovskih organizacij, ki so priloga razpisne
dokumentacije, po naslednjih kriterijih:
– pomen programa,
– vsebina programa,
– članstvo,
– finančna konstrukcija programa.
7. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
8. Oddaja in dostava vlog
Prijava na javni razpis mora biti obvezno
vložena na prepisanih razpisnih obrazcih
z vsemi obveznimi prilogami. Predpisani
obvezni obrazci obsegajo prijavni obrazec
s podatki prijavitelja in prijavne obrazce za
prijavo programov. Razpisna dokumentacija (prijavni obrazci z navodili in merili) je od
dneva te objave do izteka prijavnega roka
dosegljiva:
– na spletni strani Občine Komen: www.
komen.si/objave,
– v sprejemni pisarni Občine Komen
v poslovnem času občinske uprave.
Popolna vloga mora biti oddana osebno
v sprejemni pisarni Občine Komen ali pa po
pošti obvezno priporočeno na naslov: Občina Komen, Družbene dejavnosti, Komen 86,
6223 Komen, v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov
prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis na področju družbenih
dejavnosti in turizma – ne odpiraj« in oznaka
prijave (A, B, C, D, E ali F),
– v spodnjem desnem kotu naslov občine.
Nepravilno opremljenih kuvert strokovne
komisije ne bodo obravnavale.
Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo.
Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
Po poteku razpisnega roka bodo strokovne komisije odprle vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne
bo 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 v roku osmih
dni od odpiranja vlog pozove, naj vloge dopolnijo v roku osmih dni po prejemu pisnega
poziva o dopolnitve vloge. Nepopolne vloge,
ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Prav tako
se s sklepom zavržejo prepozne vloge in
vloge, ki jih ni vložil upravičen izvajalec.
Vloga je pravočasna, če je oddana na
pošti 30. dan po objavi javnega razpisa
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(upošteva se poštni žig) oziroma predložena
v sprejemni pisarni Občine Komen.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
9. Obveščanje o izidu razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja prijav.
10. Način sofinanciranja: na podlagi
sklepov o dodelitvi sredstev bo občina sklenila z vlagatelji pogodbe, s katerimi se natančneje uredijo način in pogoji koriščenja
dodeljenih sredstev.
11. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
05/731-04-61 pri Soraji Balantič, v času uradnih ur oziroma po elektronski pošti: soraja.balantic@komen.si.
Občina Komen
Št. 611-01/2008
Ob-4812/08
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
kulturnih programov in projektov v Občini
Bovec (Uradno glasilo, št. 1/05) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov kulture
v Občini Bovec za leto 2008
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– društva, njihove sekcije in združenja,
ki so registrirana za izvajanje programov in
projektov na področju kulture,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
2. Izvajalci kulturne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
– da so registrirani najmanj šest mesecev,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
kolikor so organizirani v skladu z Zakonom
o društvih,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti iz preteklega leta.
3. Sofinancirali bomo naslednje vsebine: redno dejavnost v društvih, stimulacijo za delo v preteklem letu, izobraževanje,
nabavo in vzdrževanje opreme za izvedbo
programov ter posamezne projekte oziroma
programe društev.
4. Višina sredstev, namenjena za sofinanciranje izvajalcev kulturnih programov
v letu 2008 znaša 7.300,00 EUR, od tega
je namenjenih 10% sredstev za stimulacijo
dela društva v preteklem letu, 5% sredstev
pa predstavlja rezervo o kateri odloča župan.
5. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Bovec, www.
obcina.bovec.si oziroma jo izvajalci programov lahko dvignejo na Občini Bovec, Mala
vas 121, 5230 Bovec, v času uradnih ur.
6. Izvajalci programov kulture morajo dodeljena sredstva porabiti do 31. 12. 2008.
7. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi meril opredeljenih v Pravilniku
o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Bovec.

8. Rok za prijavo na javni razpis je 10. 6.
2008.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav bo 11. 6. 2008 in ne
bo javno.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija
in pripravila predlog delitve razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturo, ki ga bo
potrdil župan Občine Bovec.
11. Sklep o delitvi sredstev bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po poteku
razpisnega roka.
12. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec,
pri Jožici Kavs, tel. 05/384-19-09 oziroma
elektronska pošta: obcina.neg@bovec.si.
Občina Bovec
Št. 350-13-42/2008-1
Ob-4814/08
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan Franc
Hudoklin (v nadaljevanju: občina), 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, 14/07 – ZSPDPO) in 43. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list
RS, št. 84/07 – v nadaljevanju: uredba) ter
na podlagi Posamičnega programa ravnanja
s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej št. 350-02-630/2008 z dne 6. 5. 2008,
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej.
II. Predmet prodaje: parc. št. 1205/5
– gospodarsko poslopje (19 m2), poslovna
stavba (340 m2), travnik (1.797 m2); vse k.o.
Mršeča vas. V naravi nepremičnine predstavljajo objekt nekdanje šole Zameško na
naslovu Zameško 3 (s pritličjem, nadstropjem in podstrešjem, skupne neto tlorisne
površine 461,96 m2; od tega je 288,33 m2
poslovnih prostorov v pritličju, 84,63 m2 stanovanjskih prostorov v nadstropju in 89 m2
podstrešja nad stanovanjem, starosti 57 let,
z elektriko, vodovodom, telefonom in asfaltiranim dostopom), pomožni objekt (drvarnica, stara 57 let, neto tlorisne površine 28,57
m2) ter travnik ocenjene površine 1.797 m2.
III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
IV. Pogoji prodaje:
1. Skupna izhodiščna cena za nepremičnine je 145.000 EUR.
2. 2% davek plača kupec.
3. Stroške overitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača prodajalec.
4. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
5. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
15 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
6. Kupoprodajna pogodba bo predložena
v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več
obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine
zavarovan z nepreklicno bančno garancijo
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na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
V. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe se izkazujejo z izpisom
iz sodnega registra,
– fizične osebe izkazujejo državljanstvo
s potrdilom o državljanstvu in s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden
podatek o državljanstvu (potni list, osebna
izkaznica),
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino
(kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti nepremičnine na EZR Občine
Šentjernej, št. 01319-0100015314, s sklicem na št. 00-720099, in sicer do roka za
oddajo ponudbe (vključno do 30. 5. 2008 do
12. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se
varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se
v nobenem primeru ne obrestuje.
VI. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba;
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
– matično in davčno številko ponudnika;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
in kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– število transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VII. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 30. 5. 2008
do 12. ure, na naslov: Občina Šentjernej,
Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za
prodajo nepremičnin – Zameško«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Šentjernej (tajništvo) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
ponudba z dnem določenim za dopolnitev
ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe, ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe,
za katere ne bo vplačana varščina, se ne
bodo upoštevale.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Šentjernej. Komisija bo vse
ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni
po odpiranju ponudb.
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4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno.
5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval,
ustavi začeti postopek. Prodajalec lahko
brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine
oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi
za to navedel razloge. Ob morebiti ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo
ponudnikom.
VIII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani
ponudniki dobijo na Občini Šentjernej pri
Milanu Jakše, v.d. direktorja občinske uprave, na tel. 07/393-35-64.
Občina Šentjernej
Št. 342-1/2008
Ob-4667/08
Na podlagi 2. točke 7. člena Odredbe
o razdeljevanju dela sredstev javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija (Uradni
list RS, št. 84/99) in Sklepa št. 7/1 sprejetega na 54. seji Sveta javnega zavoda
Parka Škocjanske jame, dne 27. 2. 2008,
objavlja javni zavod Park Škocjanske jame,
Slovenija
javni razpis
za pridobitev nepovratnih sredstev
prebivalcev v regijskem parku
Škocjanske jame v letu 2008
I. Ime in sedež naročnika razpisa: javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.
II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabimo k prijavi prebivalce regijskega Parka
Škocjanske jame za pridobitev nepovratnih
sredstev (v nadaljnjem besedilu: sredstva)
v letu 2008.
III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s Programom dela in finančnim načrtom prihodkov in odhodkov JZ Parka Škocjanske jame, Slovenija za leto 2008
in Sklepom št. 7/1 na 54. seji Sveta JZ Park
Škocjanske jame z dne 27. 2. 2008, je višina
razpoložljivih sredstev 31.000,00 EUR.
Višina sredstev, namenjenih posameznemu upravičencu, se bo razdelila vsem izbranim upravičencem enako, in sicer tako, da
se višina razpoložljivih sredstev deli s številom vseh izbranih upravičencev ne glede
na prijavljeno višino sredstev posameznih
upravičencev.
2. Sredstva se namenijo za sofinanciranje izdelave, montaže in popravilo tipičnih
elementov »kraške« arhitekture oziroma
materialov in sicer:
– jerte za kalonje, vrata ali okna,
– kamnite škrle za vence ali kamnite nosilce za pergolo,
– kamniti tlaki ali robniki za tlakovanje
dvorišč,
– kamnit zunanjega lijak, škavnico ali kamnite šape oziroma deli vodnjaka-štirne,
– kamnite plošče za zaključek vrha kamnitih zidov,
– nakup gradbenega materiala (lomljen
kamen, cement, pesek) oziroma plačilo del
za obnovo mejnih kamnitih suhozidov domačij ali zidov ob javnih cestah in poteh,
– popravilo delov ostrešij in nadstreškov,
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– nakup opečnatih korcev za popravilo
streh,
– nakup in montažo lesenih vrat za »kalonje« ali vhodna vrata domačij,
– zamenjavo lesenih oken domačij.
– nakup gradbenega materiala (pesek,
apno, cement, pastelne barve) oziroma plačilo del za obnovo fasad domačij,
– nakup in montažo zunanjih nizko stenskih kamnitih oblog »cokel« fasad objektov.
IV. Pogoji
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo
prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju
parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju
parka Škocjanske jame oziroma najožji družinski člani lastnika nepremičnine, ki ima
uradno hišno številko,
– za posege, za katere je po Zakonu
o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS,
št. 110/02 in 97/03) potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, morajo priložiti gradbeno
dovoljenje.
V. Merila za izbor
Prijavijo se lahko vsi prosilci, ki imajo
stalno bivališče v Škocjanu, Betanji ali Matavunu.
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima
prosilec:
– lastnik nepremičnine, ki je z Zakonom
o regijskem parku Škocjanske jame zavarovan kot kulturni spomenik,
– lastnik nepremičnine, ki se nahaja na
območju naselbinskih spomenikov (Škocjan
in Betanja).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
– fotokopijo pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
– zemljiškoknjižni izpisek kot dokaz, da
imajo prijavitelji na hišni številki več gospodinjstev,
– lastniki kulturnih spomenikov (vsi prosilci iz Škocjana in Betanje, objekta Matavun št. 8 in št. 10), za katere za nameravana dela po Zakonu o graditvi objektov ni
potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja,
morajo priložiti kulturnovarstvene pogoje za
nameravana dela, izdane s strani Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Nova Gorica, Delpinova 16,
5000 Nova Gorica.
VII. Oddaja prijave
Prijave na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo (prijavni obrazec) morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega
naslova prijavitelja in oznako: »Prijava na
javni razpis za izplačilo nepovratnih sredstev prebivalcem regijskega parka Škocjanske jam v letu 2008« in napisom: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis!«.
Prijavitelji lahko oddajo prijavo na upravi
parka ali pošljejo po pošti na naslov: Park
Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan št. 2,
6215 Divača.
VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo prijav je enaindvajset dni po tej objavi
v Uradnem listu RS. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je oddana osebno
do zadnjega dneva roka za oddajo prijav do 15. ure na upravi Park Škocjanske
jame ali oddana po pošti s priporočeno
pošiljko.

IX. Obveščanje o izidu razpisa
Komisija bo z odpiranjem prijav pričela dvaindvajseti dan po objavi tega razpisa
v Uradnem listu RS ob 14. uri na upravi Parka Škocjanske jame oziroma prvi naslednji
delovni dan. O izidu razpisa bo Park Škocjanske jame vse prijavitelje obvestil v petih
dneh, ko bo komisija odprla in ovrednotila
prijave oziroma, ko bo direktor zavoda na
predlog komisije s sklepom odločil o prejemnikih in višini dodeljenih sredstev.
Na sklep direktorja se prijavitelj lahko pritoži v 7. dneh na upravo parka. O pritožbi zoper sklep odloči Svet zavoda v roku 14. dni.
X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sredstev
Z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjanske jame sklenil pogodbo o dodelitvi sredstev predvidoma do izteka meseca julija
2008. Pred podpisom pogodbe o dodelitvi
sredstev prijaviteljem, ki jim bodo dodeljena
sredstva, bo potrebno priložiti tudi kulturnovarstveno soglasje, v primeru, da so bili prijavitelju izdani kulturnovarstveni pogoji.
Pred zahtevkom za izplačilo sredstev
bo komisija pregledala opravljena dela posameznih upravičencev in podala pisno
mnenje, da so dela v roku, kvalitetno in
strokovno opravljena. Prejemnik bo moral
k pisnemu zahtevku priložiti originalne račune za nakup materialov oziroma za izvedbo
odobrenih del in izjavo, da je dela izvedel
skladno z določili pogodbe.
Posamezen upravičenec predloži pisni
zahtevek na upravo parka. Komisija opravljena dela pregleda in poda pisno mnenja,
da so bila dela dejansko in kvalitetno izvedena. Izplačilo sredstev bo v roku 30 dni po
izdaji pozitivnega mnenja komisije.
XI. Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena namensko, za nakup materialov oziroma
izvedbo del, ki jih je prijavil posamezni upravičenec. Pogodba mora vsebovati določbe,
kjer je določeno, da mora prejemnik sredstev dela dejansko in kvalitetno izvesti do
konca meseca oktobra 2008.
V primeru, da podpisnik pogodbe prijavljena dela ni izvedel oziroma realiziral ali je
komisija ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno izvedena, upravičencu sredstva
ne bodo nakazana.
V primeru, da komisija ne bo razdelila
za to namenjenih finančnih sredstev oziroma, da podpisnik pogodbe prijavljena dela
ni izvedel oziroma realiziral ali je komisija
ugotovila, da so dela slabo in nekvalitetno
izvedena, bo o ostanku in porabi sredstev
odločal Svet zavoda Parka Škocjanske jame
na naslednji seji.
XII. Razpisna dokumentacija
Z dnem objave razpisa v Uradnem listu
RS bo ta javni razpis in prijavni obrazec
dostavljen vsem gospodinjstvom v Parku
Škocjanske jame, prav tako pa bo na voljo
na sedežu javnega zavoda Park Škocjanske jame.
Javni razpis bo visel najmanj dvaindvajset dni na oglasni deski Vaške skupnosti
v Matavunu in na upravi parka.
Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na upravi Parka
Škocjanske jame pri Pečar Črtomirju, tel.
05/708-21-00.
Javni zavod Park Škocjanske jame,
Divača
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Javne dražbe
Št. 269/08
Ob-4726/08
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 20. člena Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 38. do
42. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št.
84/07, 94/07) in Druge dopolnitve letnega
načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za
leti 2008 in 2009,
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič.
2. Opis predmeta prodaje:
– nezazidana stavbna zemljišča parc. št.
222/1, travnik v izmeri 2865,00 m², parc. št.
222/7, travnik v izmeri 3048,00 m², parc. št.
227/1, zelenica v izmeri 1516,00 m², parc.
št. 227/4, zelenica v izmeri 2142,0 m², vsa
vpisana v vl. št. 568, k.o. Bistrica. Zemljišča
se prodajajo skupaj.
Predmetna zemljišča se nahajajo v območju urejanja 1 C2 v Bistrici pri Tržiču ob
Kovorski cesti. Glede na podrobnejšo namensko rabo gre za območje za centralne
dejavnosti, za katerega je predvidena izdelava občinskega podrobnejšega prostorskega načrta (OPPN), prav tako pa so v pripravi
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Tržič in določb prostorskih ureditvenih
pogojev.
Občina Tržič za predmetne nepremičnine
še ni vknjižena v zemljiški knjigi kot lastnica,
vendar je iz vl. št. 568, k.o. Bistrica, razvidna
plomba Dn. št. 1365/2008 z dne 22. 2. 2008
za vknjižbo lastninske pravice.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja.
4. Izklicna cena za vsa zemljišča iz 2.
točke skupaj: 766.637,10 EUR. Navedena
izklicna cena ne vključuje 20% DDV. Najnižji
znesek višanja cene je 4.000,00 EUR.
5. Način in rok plačila kupnine: kupec je
dolžan kupnino ter DDV poravnati v roku
8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe
oziroma izstavitve računa.
6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če
kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna
dražba bo potekala v veliki sejni sobi
(1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič, v četrtek, 12. 6. 2008, s pričetkom ob 13. uri.
8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št.
01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi
RS za javna plačila, Območni enoti Kranj,
z navedbo ''Varščina za stavbna zemljišča
v Bistrici''. Plačilo varščine pred začetkom
javne dražbe je pogoj za sodelovanje na
javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj

sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo
pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano
ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba
veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe
ali jo kakorkoli razveljaviti.
9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana
varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki
je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano
varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brez obresti
najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu zemljišč, ki so predmet javne
dražbe, seznanijo pri Simoni Seliškar, tel.
04/597-15-27.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič
postopek javne dražbe brez odškodninske
odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne
pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti.
12. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU
ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije. Na javni
dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo
najkasneje do četrtka, 12. 6. 2008, do 12.
ure priporočeno po pošti oziroma osebno
na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti,
na kateri je potrebno navesti ''Javna dražba
– stavbna zemljišča v Bistrici – Ne odpiraj'',
oddati:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista
– (za fizične osebe, samostojne podjetnike
ter pooblaščence oziroma zastopnike),
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko,
– priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike),
– redni izpisek iz sodnega registra (le za
pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30
dni do dneva javne dražbe,
– notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec,
– potrdilo o plačilu varščine za predmete,
ki jih dražijo,
– pisno in podpisano izjavo, da dražitelj
sprejema vse pogoje te javne dražbe.
Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno
listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne
bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo
po sklepu Komisije, izločeni iz postopka.
13. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
– Po predmetnih zemljiščih poteka javna gospodarska infrastruktura (kanalizaci-

ja in vodovod), zato si bo občina pridržala
brezplačno služnostno pravico obratovanja,
uporabe, vzdrževanja in dostopa.
– Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja.
– Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
– Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina
Tržič sklenila prodajno pogodbo v 15 dneh
po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko
Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa
zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši
dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo
varščino.
– Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin iz 2. točke nosi kupec.
– Izročitev nepremičnin iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu
kupnine in stroškov.
– Za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je dolžan poskrbeti kupec na svoje
stroške, zaradi česar mu je Občina Tržič
dolžna izročiti vse potrebne listine.
– Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po
prejemu celotne kupnine.
14. To besedilo javne dražbe se objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.
Občina Tržič
Ob-4832/08
Žale Javno podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana na podlagi 37. člena Pravilnika o izvedbi popisa vseh sredstev in
obveznosti ter sklepa direktorja objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil in delovnih
strojev
v soboto, 31. maja 2008, ob 10. uri.
Predmet prodaje je:
1. Vozilo LJ E3-46J
Vrsta: osebni specialni
Znamka: Mercedez-Benz
Tip: Sprinter 314
Št. šasije: WDB9030631P736062
Tip motorja: 111979
Leto izdelave: 1997
Moč motorja v kw: 105
Delovna prostornina motorja v cm3:
02295
Masa praznega vozila v kg: 002300
Št. sedežev: 06
Oblika ali namen karoserije: pogrebni
Gorivo: neosvinčen bencin
Št. prevoženih kilometrov: 73221 km
Vozilo je v voznem stanju
Vozilo je odjavljeno
Cena 3.150,00 €.
2. Vozilo LJ A8-12V
Vrsta: osebni specialni
Znamka: Mercedes-Benz
Tip: VITO 113
Št. šasije: VSA63801413024339
Tip motorja: 111948
Leto izdelave: 1996
Moč motorja v kw: 095

Stran

1890 /

Št.

51 / 23. 5. 2008
Delovna prostornina motorja v cm3:
01998
Masa praznega vozila v kg: 001660
Št. sedežev: 03
Oblika ali namen karoserije: pogrebni
Gorivo: neosvinčen bencin
Št. prevoženih kilometrov: 123727 km
Vozilo je v voznem stanju
Vozilo je odjavljeno
Cena 1.950,00 €.
3. Traktorska prikolica Tomo Vinkovič
Št.: 6.
Serija: 1.
Leto izdelave: 1992
Nosilnost 1,5 T
Tip: PPK 1,5
Kiper
Poškodovana
Cena 190,00 €.
4. Pobiralec listja
Inv. št.: 2201
Leto izdelave: 1993
Mountfield
Qantium XM 40
Deluje
Cena 50 €.
5. Snežna freza
Inv. št.: 1954
Leto izdelave: 1993
Toro power shift 1132
Deluje
2. na licitaciji
Cena 50 €.
6. Snežna freza
Inv. št.: 1955
Leto izdelave: 1993
Toro power shift 1132
Deluje
Cena 50 €.
7. Motorna škropilnica
Inv. št.: 1493
Leto izdelave: 1998
Tomos Koper
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Tip: VMP 15/150
Deluje
Cena 50 €.
8. Termoakumulacijska peč AEG 3 KW
Leto izdelave: 1986
Deluje
Cena 50 €.
9. Kosilnica Honda UM 2460
Tip KZAH
Inv. št.: 2374
Leto izdelave: 1995
Deluje
Cena 50 €.
Vse cene so v eurih z DDV.
Informacije:
Prvič na dražbi št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 9.
Drugič na dražbi št. 6.
Peter Kokošinek, tel. 0/420-17-50.
Ogled vozil bo možen dve uri pred dražbo na lokaciji Tomačevska c. 2.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Pogoj je plačilo varščine (št. 1 =
200,00 €, št. 2 = 200,00 €, št. 3 = 50.00 €,
št. 4, 5, 6, 7, 8 in 9 = 20,00 €) kot jamstvo za
resnost neposredno pred dražbo.
2. Vozila in delovni stroji so naprodaj kot
je navedeno, v obstoječem stanju na dan
dražbe, brez kasnejših ugovorov, po načelu:
»videno-kupljeno«.
3. Uspešen ponudnik oziroma kupec
mora v 8 dneh skleniti pogodbo in plačati
v 15 dneh po dražbi celotno kupnino in vozilo odpeljati. V primeru, da kupec ne izpolni
obveznosti predhodnega stavka, prodajalec
varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili, uspelemu dražitelju pa všteli v kupnino.
5. Dražba bo potekala po dražbenih pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 95
Ob-4653/08
Nadzorni svet JKP Šentjur, d.o.o., Cesta
Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, razpisuje na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –ZJZP),
515. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popravek,
26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07
– ZTFI in 10/08), 37. člena Statusa Občine
Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99,
1/02, 84/06 in 26/07 ter 6. in 8. točke Akta
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JKP Šentjur, javno komunalno podjetje,
d.o.o. (z dne 24. 10. 2007, št. 316-1/2007)
prosto delovno mesto
direktorja JKP Šentjur, d.o.o.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da ima visoko stopnjo izobrazbe tehnične, ekonomske ali pravne smeri,
– da ima vsaj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih položajih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjih zaposlitev,
– da predloži program dela družbe.
Pisne prijave z dokazili o zahtevanih pogojih in dosedanjih delovnih izkušnjah ter
program dela družbe pošljite v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: JKP Šentjur, Javno
komunalno podjetje d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, s pripisom »Za
razpisno komisijo«.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po preteku prijavnega roka.
Nadzorni svet JKP Šentjur d.o.o.
Št. 110-114/2008
Ob-4654/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.

Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4655/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07 – UPB-3)
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec za okolje in prostor.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v nazivu svetovalec III,
svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka izobrazba gradbene
smeri ali smer arhitekture,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– opravljen izpit iz splošnega upravnega
postopka,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljene strokovne izpite. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,

opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje
Vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog, kot so strateška
priprava prostorskega razvoja občine, priprava izvedbenih aktov občine, priprava projektne dokumentacije za izvajanje naložb,
vodenje aktivne zemljiške politike(priprava
stavbnih zemljišč in komunalno opremljanje), sodelovanje pri delu projektnih skupin,
samostojna izdelava zahtevnejših analiz,
poročil in mnenj), poročilo o stanju na področju urejanja prostora, o stanju okolja),
vodenje postopkov za pridobivanje upravnih
dovoljenj za posege v prostor, sodelovanje
in koordinacija z nosilci urejanja prostora,
priprava strokovnih gradiv za občinski svet.
Prijava mora vsebovati:
– Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
– Izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenih strokovnih izpitih (državni izpit iz javne uprave in izpit iz splošnega upravnega
postopka).
– Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
– Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
– Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Hrastnik pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidati bo delo
opravljal v prostorih Občine Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave v 8
dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Hrastnik, www.Hrastnik.si, na naslov:
Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec za okolje in prostor« ali na elektronski naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elek-
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tronska pošta, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine
Hrastnik, www. Hrastnik.si.
Občina Hrastnik bo obravnavala samo
pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo vam na voljo na tel.
03/565-43-71, Tomaž Sihur.
Občina Hrastnik
Št. 110-115/2008
Ob-4671/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-30/2008-1
Ob-4702/08
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št.
63/07 – uradno prečiščeno besedilo) Republika Slovenija, Upravna enota Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalca v Oddelku za kmetijstvo,
gospodarstvo in razvoj v Upravni enoti
Lendava.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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 (čas opravljanja dela
in stopnja zahtevnosti delovnega mesta),
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Lendava
pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom
bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Upravne enote
Lendava, Trg ljudske pravice 5, Lendava.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki,
ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo:
»za javni natečaj za zaposlitev svetovalca,
OKGR, številka 110-30/2008« na naslov:
Upravna enota Lendava, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, in sicer v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Če je prijava dana po pošti, se šteje, da
je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje
tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.lendava@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Robert Doler, tel. 02/577-36-20,
informacije o vsebini področja pa Miran Lovrin, tel. 02/577-36-71.
Obvestilo o končanem natečajnem
postopku bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Lendava: http://www.
upravneenote.gov.si/lendava/.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Lendava
Št. 110-117/2008
Ob-4724/08
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 vodje Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega
kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
V skladu z prvim odstavkom 10.b člena
Zakona o državnem tožilstvu se imenuje
vodja skupine po postopku, ki velja za imenovanje vodij okrožnih državnih tožilstev.
Drugi odstavek 56. člena Zakona o državnem tožilstvu določa, da je za vodjo okrožnega državnega tožilstva lahko imenovan
državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za okrožnega državnega tožilca.
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:
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– 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.
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 vodje skupine.
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 vodje skupine
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za funkcijo vodje skupine 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 z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-116/2008
Ob-4725/08
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 Ljubljani.
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. 110-119/2008
Ob-4748/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov
(medokrajni sodniki) na Višjem sodišču
v Celju.
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. 110-121/2008-03110
Ob-4818/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah.
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:

Št.

51 / 23. 5. 2008 /

Stran

1893

– 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. 61/08
Ob-4819/08
Na podlagi 22. člena Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni
list RS, št. 24/06, 5/07 in 39/07), Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko, Jadranska
19, 1000 Ljubljana, razpisuje prosta delovna mesta
mladih raziskovalcev pri izbranih mentorjih za leto 2008 na naslednjih raziskovalnih področjih:
1. matematika – osem prostih mest,
2. računalništvo in informatika – eno prosto mesto.
Podrobnejše informacije o razpisu so na
voljo na spletni strani www.imfm.si in na
tel. 01/426-71-77. Rok za oddajo prijav je
23. 6. 2008.
Inštitut za matematiko,
fiziko in mehaniko
Št. 110-127/2008-03110
Ob-4839/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 9 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
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– 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. 110-126/2008-03110
Ob-4840/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
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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. 110-324/2007-03110
Ob-4841/08
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo):

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Radovljici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev
iz prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za
pravosodje pridobiva podatek o poslovni
sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo
od upravljavca matičnega registra, podatek
o državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 317/08
Ob-4776/08
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
77/07 uradno prečiščeno besedilo ZUJIK
UPB-1) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni poziv
za izbor organizatorjev predstavitve
sodobnih vizualnih umetnosti iz
Slovenije na mednarodnih umetniških
sejmih v letu 2008
(v nadaljevanju: ciljni poziv 27, oznaka
JPR27-US-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega poziva
Predmet poziva je sofinanciranje predstavitev sodobnih vizualnih umetnikov, ki
delujejo v Sloveniji in Slovenijo predstavljajo, na naslednjih mednarodnih umetniških
sejmih v letu 2008:
– 39. Art Basel, Švica;
– Frieze Art Fair London;
– FIAC Pariz;
– Artissima Torino;
– Paris Photo;
– Art Forum Berlin.
2. Razpisno področje in cilj razpisa
Razpisno področje zajema predstavitev
vseh mednarodno uveljavljenih zvrsti sodobnih vizualnih umetnosti in avtorjev, ki v mednarodnem kulturnem prostoru predstavljajo
Slovenijo in njeno ustvarjalnost.
Cilj razpisa je spodbujanje, promoviranje ter mednarodno uveljavljanje izvirnih
in vrhunskih sodobnih slovenskih vizualnih
umetnosti prek sodelovanja na uglednih, selekcioniranih umetniških sejmih.
Informacije so dostopne pri pristojni
uslužbenki (uradni osebi) na Ministrstvu za
kulturo.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
splošne pogoje:
– da so pravne osebe, registrirane za
opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti
ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji.
V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva
originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letih 2005, 2006 ali
2007, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalno podpisana in žigosana izjava predlagatelja v prijavnem obrazcu 2);
– so bili v obdobju 2005 do 2007 vključeni v vsaj tri razstavne projekte v tujini;
– prijavljajo projekte, ki bodo realizirani
v okviru predstavitev na umetniških sejmih,
navedenih pod točko 1;
– da ne prijavijo projekta, ki je že bil
izbran na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letu 2008

(obvezno dokazilo: originalno podpisana
in žigosana izjava prijavitelja v prijavnem
obrazcu 2);
– da prijavljajo projekt, v katerega so
vključeni umetniki, ki delujejo v Sloveniji in
Slovenijo predstavljajo v mednarodnem kulturnem prostoru;
– da prijavljajo projekt, pri katerem zaprošena sredstva ne smejo biti višja od 70%
celotne vrednosti in za posamezen projekt
ne smejo presegati 18.000,00 EUR;
– da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru predvidene finančne konstrukcije.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Vloge bo odpirala uradna oseba ministrstva, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Za vsako vlogo bo uradna oseba ministrstva ugotovila, ali je pravočasna, ali je
popolna, ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje
v javnem pozivu določene pogoje (upravičena oseba).
Vloge, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali jih ne bo vložila upravičena oseba, bo minister zavrgel s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru organizatorja predstavitve sodobnih vizualnih
umetnosti na umetniških sejmih, ki so predmet razpisa, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko
v primeru naknadne ugotovitve (po pregledu
poročil za leto 2007) o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2008
razdre že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
5. Razpisni kriteriji:
4. 1. Splošni razpisni kriteriji
– zagotavljanje najvišje
kakovosti projekta
– izkazovanje izvirnosti in
inovativnosti
– aktualnost
– zagotavljanje prepoznavnosti
Slovenije
– upoštevanje mednarodnega
ciljnega občinstva in
predvidevanje čim večje
odmevnosti
4. 2. Prednostni razpisni kriteriji
– zagotavljanje profesionalne
izvedbe projekta
– reference
organizatorja in avtorja
/ev ali avtorske/ih skupin/e
v mednarodnem sodelovanju
na področju sodobnih vizualnih
umetnosti (vabila, udeležbe,
nagrade, izvedbe, ocene,
obiskanost, strokovni odmevi
v javnosti)
– vključevanje mlajših avtorjev
Skupaj 1 + 2

60 točk
20
10
10
10

10
40 točk
15

14+1*
10
100

*
Društva, ki delujejo v javnem interesu,
prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko.

6. Uporaba kriterijev
Minister bo na podlagi poročila strokovne
komisije z odločbo zavrnil vlogo, ki ne bo
izpolnjevala kriterijev, navedenih pod točko
5, ali z odločbo določil, da se posamezen
kulturni projekt sprejme v financiranje, ter
določi delež javnih sredstev.
Najvišje število prejetih točk za posamezen projekt je 100 točk. Najnižji seštevek
točk, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 81 točk.
Višina odobrenih sredstev za posamezen
projekt je odvisna od skupne višine prejetih
točk (od 81 do 100 točk), pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne
kriterije 60 točk, za posebne razpisne kriterije pa 40 točk.
7. Obvezne priloge
V celoti izpolnjenim prijavnim obrazcem
1 in 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge:
– uradno vabilo organizatorja sejma oziroma potrdilo o uvrstitvi prijavitelja na sejem;
– izjava o vključevanju širšega izbora
vrhunskih slovenskih avtorjev, s katerim je
mogoče zagotavljati predstavitev Slovenije
na nacionalni ravni;
– vsebinska utemeljitev projekta z natančno navedbo avtorjev, ki bodo na sejmu
predstavljeni;
– promocijski načrt projekta;
– seznam referenc prijavitelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na
selekcionirane mednarodne razstave in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že
realizirani projekti);
– pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e
avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu;
– izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e o prenosu avtorskih pravic na prijavitelja;
– izpisek, z navedbo imen pooblaščenih
oseb za sklepanje pogodb;
– originalno dokazilo o pooblastilu (v primeru, da predlagatelj ni odgovorna oziroma
pooblaščena oseba);
– v primeru soorganizacije originalno
podpisana, datirana, žigosana in finančno
ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 90.000,00 EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2008 oziroma v plačilnih rokih kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 23. 5.
2008 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, oziroma najkasneje do 10. 9.
2008.
11. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
– besedilo poziva,
– prijavni obrazec 1,
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev).

Stran

1896 /

Št.

51 / 23. 5. 2008

Predlagatelj mora ob prijavi na poziv priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1
in 2,
– ustrezno potrdilo o registraciji, navedeno v prvi alineji točke 3,
– obvezne priloge navedene pod točko 7,
– seznam mednarodnih projektov pri katerih je sodeloval kot organizator ali soorganizator v obdobju 2005–2007,
– fotokopije vsaj treh referenčnih kritik,
povezanih z dejavnostjo prijavitelja v letih
2005–2007.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega ciljnega poziva (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 9.
2008 oziroma najkasneje ta dan oddana
na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani:
Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni poziv za
izbor organizatorjev predstavitve sodobnih
vizualnih umetnosti iz Slovenije na mednarodnih umetniških sejmih v letu 2008,
z oznako JPR27-US-2008. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
12.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 9. 2008 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih
zahteva besedilo poziva in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do
zaključka poziva z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
12.3 Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba, se šteje vloga prijavitelja, ki ne
izpolnjuje pogojev, navedenih pod točko 3.
Oddaja popolne vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
poziva.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si,
tel. 01/369-59-40.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
za kulturo priporoča, da se predlagatelji
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z vprašanji glede poziva obrnejo na pristojno uslužbenko.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot
je navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitivi predlagatelja obvestilo najkasneje do
30. 9. 2008.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
programov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa, in največ do vrednosti, določenih
z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 478-31/2008
Ob-4657/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Ime in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Premičnine, in sicer rabljena prevozna
sredstva (74 vozil) in avtomaterial (33 kosov) naročnika. Seznam premičnin, ki so
predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh
enot, ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot,
bo izločena iz nadaljnje obravnave.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnin po metodi javnega zbiranja ponudb.
4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku
8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne
kupnine v naveden roku je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Izhodiščna cena in varščina
Izhodiščna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša
skupaj 31.825,00 €.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene
cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva
za notranje zadeve št. 01100-6370171132
ter sklic št. 28 17116-2990008-39900508.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Dokumentacija: ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji seznanjeni iz dokumentacije predmetnega javnega zbiranja ponudb,
ki jo lahko zahtevajo od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS
in na svetovnem spletu do roka za oddajo
ponudb, med 10. in 12. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo, in sicer na naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Generalna
policijska uprava, Skupne službe, Sektor za
materialno – tehnične zadeve, Vodovodna
93a. Kontaktni osebi: Saša Rajkovič in Franci Kramaršič, tel. 01/428-56-63.

7. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki
so predmet prodaje, je mogoč od dneva
objave javnega zbiranja ponudb do roka za
oddajo ponudb po predhodnem dogovoru
s kontaktnima osebama iz predhodne točke
te objave.
8. Oblika ponudbe: oblika in pogoji, pod
katerimi mora ponudnik predložiti ponudbo,
ter elementi, ki naj jih ponudba vsebuje, so
razvidni iz dokumentacije javnega zbiranja
ponudb. Ponudbe bodo veljavne le, če bodo
predložene v pisni obliki na obrazcih iz dokumentacije.
9. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih
kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 9. 6. 2008 do 12. ure, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
10. Rok vezanosti ponudnikov na dano
ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo
najmanj do 10. 8. 2008.
11. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– možen je samo odkup vseh enot skupaj;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po
opravljenem izboru;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po opravljenem izboru najugodnejšega
ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo;
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana varščina bo zadržana;
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 3 dni
od plačila celotne kupnine;
– davek na promet rabljenih motornih
vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva
ter morebitne druge dajatve pogodbe plača
kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06) ni zavezanec
za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 6.
2008 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
13. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov.
14. Kontaktna oseba za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Saša Renko,
tel. 01/428-40-79, faks 01/428-54-36, e-naslov: sasa.renko@gov.si.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 023-88/2008
Ob-4801/08
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat
RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07)
in Uredbo o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07), objavlja
javno zbiranje ponudb
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje
Službeno plovilo:
– Registracijska oznaka PI-130, inventurna številka 2314000851, tip plovila: Pilotina,
graditelj: Barcos Y. Disegnos, material izgradnje: poliester, leto gradnje: 1998, bruto tonaža 2,8 T, dolžina 7,35 m, širina 2,61 m, plovilo
ima vgrajen motor Volvo Penta, številka motorja je 220312053 in močjo 125 kW.
Dodatna oprema na plovilu je:
– globinomer (ecoscandagli navman
F-400), radar pathfinder SL70 raytheon, ploter (HSB Chartplotter Raytheon), VHF radio
postaja, dodatni izvenkrmni motor Yamaha
z inventurno številko 2314001303.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnega premoženja.
4. Pogoji predložitve ponudbe in pridobivanja dodatnih informacij o predmetu prodaje
Cena ponudbe oziroma višina kupnine
je edino merilo izbora. Začetna ponudbena
cena za čoln, skupaj z dodatno opremo, je
enaka osnovni ponudbeni ceni, ki je določena s cenitvijo sodnega cenilca za pomorsko
stroko. Ta cena za čoln z dodatno opremo
znaša 19.400,00 evrov.
Ponudniki, ki nameravajo sodelovati na
javnem zbiranju ponudb, morajo pred oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% od
začetne ponujene cene, kar znaša 1.940,00
EUR, kot sledi:
– način plačila: plačilni nalog,
– številka računa: 01100 – 6300109972
odprt pri UJP,
– sklic: 18-23140-2010003-89592008.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti originalno potrdilo o vplačani varščini. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo
brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Dodatne informacije so na voljo vsak dan
med 9. in 12. uro od dne objave, do zaključka javnega zbiranja ponudb na telefonskih
številkah:
– glede vsebinskih detajlov in postopka
zbiranja javnih ponudb, 01/434-57-00, pri
Petru Dolinarju,
– glede tehničnih detajlov in specifikacij plovila pa pri Robertu Smojetu
(GSM 041/656-277).
Ogled plovila je na voljo dne 30. 5. 2008
od 9. do 11. ure in dne 3. 6. 2008 od 9. do
11. ure, v Marini Izola, kjer je na hrambi
do prevzema oziroma prodaje, na naslovu podjetja Porting d.o.o., Tomažičeva 4a,
6310 Izola.
Javno odpiranje ponudb bo na sedežu IRSKGH, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
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Predvideno je dne 9. 6. 2008. Na isti dan,
bo izbran ponudnik in vsi ponudniki bodo
obveščeni o izboru.
Ponudba naj vsebuje izpolnjen obrazec,
s ključnimi elementi.
V obrazcu se navede najmanj naslednje
ključne elemente:
1. ponudnika in podatke o ponudniku:
– fizična oseba (ime, priimek, naslov
stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka,
št. TRR in ime banke, kjer je odprt TRR),
– pravna oseba (ime in naslov podjetja,
ime in priimek pravnega zastopnika, matična
številka podjetja, davčna številka podjetja,
št. TRR in ime banke, kjer je odprt TRR),
2. ponudbena cena izražena v evrih,
3. rok veljavnosti ponudbe izražen v dnevih,
4. potrdilo o vplačilu 10% varščine.
Na ovojnico ponudbe, se napiše v narekovaju z velikimi tiskanimi črkami »PONUDBA ČOLN, IRSKGH 2008«.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 45
dni.
5. Omejitve v zvezi s postopkom:
a) Pogoji kupoprodajne pogodbe
Kupoprodajna pogodba se predvidoma
sklene v roku 15 dni od dneva izbora kupca. V primeru, da najugodnejši ponudnik ne
sklene kupoprodajne pogodbe po 15 dneh,
se mu rok za sklenitev lahko podaljša za
največ 15 dni. V primeru, da kupec ne sklene kupoprodajne pogodbe po podaljšanem
roku, upravljavec zadrži njegovo varščino.
Lastninska pravica na plovilu preide na
novega kupca takoj po izročitvi v posest.
Plovilo se izroči v posest s primopredajnim
zapisnikom. Primopredajni zapisnik podpiše
kupec ali zanj pooblaščena oseba in s podpisom potrdi prevzem plovila ter prodajalec
ali zanj pooblaščena oseba in s podpisom
potrdi oddajo plovila. V primeru, da plovilo za kupca prevzema pooblaščenec, mora
le-ta imeti notarsko overjeno pooblastilo od
kupca.
b) Omejitev odgovornosti in pridržanje
pravic
Prodajalec, vlada in organ, pristojen za
izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek lahko ustavi
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
6. Način in rok plačila kupnine
Ponudnik (kupec), z najugodnejšo ponudbo za prodajalca, je dolžan kupnino
poravnati v roku 8 dni od obojestranskega
podpisa kupoprodajne pogodbe.
Plačilo kupnine v dogovorjenem roku se
šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
Kupec bo plačal kupnino na:
– način: plačilni nalog,
– št. računa: 01100-6300109972 odprt
pri UJP,
– št.
sklica:
18-23140-7201028-89592008.
7. Rok oddaje ponudbe: rok oddaje ponudbe je 14 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS, vključujoč 14. dan do 00.00 ure. Ta
dan nastopi 6. 6. 2008.
8. Rok, vezanosti ponudnikov na oddajo
ponudbe: ponudniki se zavezujejo na oddano ponudbo za čas, ki je naveden na
ponudbi.
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REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO,
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO
Parmova 33, 1000 Ljubljana
ki ga po pooblastilu zastopa GLAVNI INŠPEKTOR Matjaž Koþar, dr.vet.med.
Matiþna št.: 2261413
Davþna številka: 31110789
TRR: 01100-6300109972 odprt pri UJP.
(v nadaljevanju: prodajalec)
in
XX.XX
(v nadaljevanju: kupec)
sklenejo naslednjo
KUPOPRODAJNO

POGODBO

št.: . . . . . . . . . . . . . .
1. þlen
Prodajalec in kupec uvodoma ugotavljata, da je prodajalec lastnik motornega plovila in
dodatne opreme na plovilu, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe.
2. þlen
Prodajalec proda in kupec kupi motorno plovilo:
 tip PILOTINA,
 graditelja Barcos Y. Disegnos,
 material izgradnje: poliester,
 leto gradnje: 1998,
 bruto tonaža 2,8 T,
 dolžina 7,35m in širina 2,61m,
 plovilo ima motor Volvo Penta številka motorja je 220312053 in moþjo 125 kW,
Poleg motornega plovila, prodajalec proda in kupec kupi tudi dodatno opremo, skupaj s
plovilom:
 Globinomer (ecoscandagli NAVMAN F-400),
 radar pathfinder SL70 RAYTHEON,
 ploter (HSB CHARTPLOTTER RAYTHEON),
 VHF radio postaja,
 dodatni izvenkrmni motor Yamaha
3. þlen
Kupnina za predmet iz 2. þlena te pogodbe znaša ________,____€ (z besedo
_______________________ evrov ___/100).
Kupcu se v kupnino všteje 10% varšþina zaþetne ponudbene cene v višini 1.940,00 EUR
(tisoþdevetstoštirideset evrov, 00/100), ki jo je vplaþal za sodelovanju na zbiranju javnih
ponudb.
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Kupec bo plaþal preostali del kupnine v roku 8 dni od dne podpisa pogodbe obeh strank na
raþun prodajalca:
 št. raþuna: 01100-6300109972 odprt pri UJP
 št. sklica: 18-23140-7201028-89592008
Plaþilo kupnine v dogovorjenem roku se šteje za bistveno sestavino pravnega posla.
Kupnina ne vkljuþuje davka na dodano vrednost, saj IRSKGH ni davþni zavezanec in drugih
dajatev, katere bremenijo kupca.
Kupca bremenijo tudi stroški overovitve pogodbe in drugi morebitni stroški.
4. þlen
Prodajalec si ob prodaji plovila iz 2. þlena te pogodbe pridrži na njem lastninsko pravico do
plaþila celotne kupnine, ko le-ta preide na kupca. Lastninska pravica na plovilu, preide na
novega kupca takoj po izroþitvi v posest. Plovilo se izroþi v posest s primopredajnim
zapisnikom. Primopredajni zapisnik podpiše kupec ali zanj pooblašþena oseba in s podpisom
potrdi prevzem plovila. Prodajalec ali zanj pooblašþena oseba s podpisom potrdi oddajo
plovila. V primeru, da plovilo za kupca prevzema pooblašþenec, mora le-ta imeti notarsko
overjeno pooblastilo od kupca na vpogled.
5. þlen
Kupec s podpisom te pogodbe potrjuje, da si je plovilo ogledal ter ga kupuje in prevzame v
stanju, v kakršnem je. Pogodba je sklenjena na naþin »videno – kupljeno«.
6. þlen
Vse spore iz te pogodbe bosta reševali pogodbeni stranki sporazumno. V kolikor sporazuma
ne bo mogoþe doseþi, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišþe.
7. þlen
Pogodba stopi v veljavo z dnem obojestranskega podpisa te pogodbe.
Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka tri (3) izvode.

Ljubljana, dne ………………….
PRODAJALEC:

dne …………………….
KUPEC:

REPUBLIKA SLOVENIJA
Inšpektorat Republike Slovenije
za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Matjaž Koþar, dr. vet. med.
GLAVNI INŠPEKTOR

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Inšpektorat RS za kmetijsko, gozdarstvo
in hrano
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Št. 1528-08-0174
Ob-4779/08
Služba vlade za evropske zadeve, ki izvaja naloge Nacionalnega koordinacijskega
organa v okviru slovensko – švicarskega
programa sodelovanja v Republiki Sloveniji, je na podlagi Okvirnega sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in švicarskim
zveznim svetom o izvajanju slovensko
– švicarskega programa sodelovanja za
zmanjševanje gospodarskih in socialnih
razlik v razširjeni Evropski uniji (Uradni list
RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/08) na
svoji spletni strani objavila poziv k predložitvi osnutkov projektov v okviru slovensko – švicarskega programa sodelovanja.
Poziv in prijavnica v slovenskem in angleškem jeziku sta dostopni na spletni strani:
http://www.svez.gov.si/si/dejavnosti/tehnicna_pomoc/svicarski_prispevek/.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 007-16/2008
Ob-4674/08
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena
Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 7/02, 75/03, 72/05,
71/07) Ministrstvo za pravosodje objavlja
razrešitev sodne izvedenke in sodnega cenilca:
1. Terezija Vidrih se razreši kot sodna
izvedenka, imenovana za strokovno področje gradbeništvo – gradbeništvo, splošno,
z dnem 24. 4. 2008.
2. Franc Viher se razreši kot sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništvo – visoke gradnje, z dnem 25. 4.
2008.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-4740/08
Na podlagi tretje alineje 8. člena Akta
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni
list RS, št. 96/00, 8/04 in 80/04), prvega
odstavka 32. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS,
št. 119/00 in 28/01), 6. točke 18. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08 in 34/08) in na podlagi sklepa nadzornega sveta z dne 5. 5.
2008 št. 342, Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana objavlja
javni poziv
za nakup stavbnih zemljišč ter skupin
stanovanj in stanovanjskih stavb
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, (v nadaljnjem besedilu: Sklad)
vabi zainteresirane ponudnike (fizične in
pravne osebe ter lokalne skupnosti) k oddaji ponudb za prodajo:
– stavbnih zemljišč primernih za gradnjo
različnih vrst stanovanjskih sosesk oziroma
stanovanjskih stavb,
– skupin stanovanj in stanovanjskih
stavb v različnih fazah gradnje ali že zgrajenih, vendar še ne vseljenih.
Sklad bo, v obdobju od objave tega razpisa do konca leta 2012, kupoval stavbna
zemljišča za gradnjo stanovanj, ali skupine stanovanj oziroma stanovanjskih stavb,
ki bodo najprimernejša glede na naslednja
v tem razpisu splošno opredeljena merila, ki
se nanašajo na:
1. primanjkljaj stanovanj:
Sklad bo kupoval stavbna zemljišča in
stanovanja predvsem v naseljih in tistih ob-
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močjih, kjer je izražen primanjkljaj stanovanj
in je povpraševanje po cenovno dostopnih
stanovanjih in zemljiščih večje od ponudbe
teh stanovanj, in sicer zlasti v nacionalnih in
regionalnih središčih in njihovih primestjih
ter v določenih pomembnejših lokalnih središčih ter s prostorskimi akti opredeljenimi
razvojnimi območji.
2. primernost lokacije:
Kot primerne bo Sklad štel zlasti tiste
lokacije, ki omogočajo primerno gostoto
in humano izrabo zemljišč in so dostopne
z javnim potniškim prometom ter z bližnjo
komunalno, prometno in družbeno infrastrukturo ter oskrbnimi dejavnostmi. Pri ocenjevanju lokacije bo upoštevana primernost
lege stavbnega zemljišča, geomehanske
razmere, infrastrukturna opremljenost, strošek komunalne opreme (komunalni prispevek) ter kakovost urbanega okolja in vplivnega prostora.
3. karakteristike stanovanj in stanovanjskih stavb ter zunanja ureditev:
a) primerna tipologija, sodobna zasnova
in oblika po prednostnih kategorijah:
1. nizko zgoščena stanovanjska zazidava,
2. različne večstanovanjske stavbe,
3. ostale racionalno zasnovane stanovanjske stavbe in stanovanjske soseske;
b) primerna struktura stanovanj zlasti:
1. najskromnejša stanovanja, minimalnih
velikosti za najemna neprofitna stanovanja
po 14. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS,
št. 14/04, 34/04 in 62/06),
2. različne velikosti stanovanj skladno
z optimalnimi površinskimi normativi po 14.
členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04 in 62/06),
3. ostale racionalne velikosti stanovanj
s fleksibilno zasnovo primerne predvsem
za prve iskalce stanovanj, mlade družine in
družine z večjim številom otrok.
c) primerne gradbene lastnosti objektov, inovativna in sodobna racionalna zasnova instalacij, ki omogoča varčno rabo
energije;
d) zunanja ureditev, ki omogoča prijetno
in varno bivalno okolje.
4. ceno in plačilne pogoje:
Prednost imajo ponudbe tistih subjektov,
ki bodo ob upoštevanju meril, navedenih
v točkah 1, 2 in 3 tega poziva zagotavljale cenovno čim ugodnejšo izgradnjo skupin
stanovanj in stanovanjskih stavb oziroma,
ki omogočajo Skladu, ob upoštevanju vseh
stroškov, njihovo realizacijo in nadaljnjo prodajo nepremičnin, pri čemer bo Sklad na ponudbo podal odgovor na podlagi preučitve
prejete vloge in prilog.
Prednost imajo tisti ponudniki, ki poleg
ugodne cene ponudijo boljše plačilne pogoje (plačilni roki in podobno), pri čemer bo
Sklad ponudnika po preučitvi vloge seznanil
o posebnosti in zahtevah zakonodaje, vezanih na načine plačil pogodbene kupnine, ki
izhajajo iz narave njegovega statusa (javni
sklad).
Stanovanjska površina se izračuna z upoštevanjem faktorjev iz Pravilnika
o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj
in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št.
127/04 in 69/05).
5. termine izvedbe:
Primerne ponudbe so tiste ponudbe, ki
so podane pisno in zagotavljajo gradnjo ali

prevzem stanovanj/stanovanjskih hiš prednostno v različnih obdobjih od leta 2008 do
leta 2012.
Prednost med prejetimi ponudbami imajo
ponudniki, ki izkažejo, da zagotavljajo primerno kratko časovno obdobje med nakupom in predajo stanovanja v uporabo in
katerih poslovanje je s strani Sklada ocenjeno kot ustrezno, kar izkažejo z ustrezno
dokumentacijo – priloge k vlogi.
Posebno opozorilo:
Sklad si pridržuje pravico, da splošno
opredeljena merila v tem pozivu v skladu
s splošnimi in posamičnimi akti poslovanja
Sklada (npr. Akt o ustanovitvi, Splošni pogoji poslovanja, Produktna podlaga, Finančni
načrt ...) podrobneje opredeli, dopolni in razčleni za potrebe ugotavljanja in zagotavljanja smotrnosti nakupov, brez javne objave
teh podrobnejših meril. Sklad pri nakupih
nepremičnin ravna skladno z zakonodajo,
ki ureja njegovo delovanje glede na njegov
status, s poudarkom na zakonodaji o razpolaganju s stvarnim premoženjem.
Način oddaje ponudb in izbor ponudb
Sklad pričakuje ponudbe za nakup
stavbnih zemljišč in skupin stanovanj ter
stanovanjskih stavb, ki bodo bremen prosta
ter z urejenimi zemljiškoknjižnimi razmerji,
s komercialno tehničnimi opisi in podatki, ki
se nanašajo na navedena merila ter s priloženo vso potrebno in zahtevano dokumentacijo, od objave poziva pa vse do konca
decembra 2012 oziroma do objave novega
poziva za nakup stavbnih zemljišč ter ostalih
nepremičnin, skupin stanovanj in stanovanjskih stavb.
Poziv, obrazci vlog in ostala pojasnila o načinu oddaje ponudb so objavljeni
na spletni strani Sklada, in sicer: www.
stanovanjskisklad-rs.si (javni razpisi, podrubrika javni pozivi). Zaradi obdelave podatkov je obvezna oddaja ponudbe na obrazcu
– vloga za javni poziv. V primeru, da vloga
ne bo oddana na predpisanem obrazcu bo
Sklad ponudnika pozval, da vlogo odda še
na predpisanem obrazcu ter to štel kot dan
oddaje ponudbe.
Pisne ponudbe – vloge s prilogami pričakujemo na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, 1000 Ljubljana.
Kontaktna
oseba
za
informacije
v zvezi z javnim pozivom je: Sanja Burnazović, tel. 01/471-05-00, e-naslov: Sanja.Burnazovic@stanovanjskisklad-rs-si ali
info@stanovanjskisklad-rs.si.
Prejete ponudbe bodo obravnavane
sproti po dospelosti, popolnosti in ustreznosti v odvisnosti od števila in obsega posameznih prispelih ponudb. Ponudniki bodo
po ovrednotenju ponudb pisno obveščeni
o stališčih Sklada ter o morebitnih nadaljnjih postopkih za sklenitev prodajne predpogodbe ali pogodbe oziroma o nesprejemu
ponudbe.
Sklad si znotraj postavljenih okvirov tega
javnega poziva, v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, pridržuje
pravico do proste izbire ponudnika.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-4741/08
Na podlagi 70. člena Zakona o štipendiranju (ZStip – Uradni list RS, št. 59/07,
63/07 – popr.) objavlja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni poziv
Zoisovim štipendistom, ki so pridobili
Zoisovo štipendijo po predpisih
o štipendiranju, ki se uporabljajo do
začetka uporabe Zakona o štipendiranju
(ZŠTIP)
k oddaji vlog za šolsko leto 2008/09
in predložitvi dokazil o izpolnjevanju
pogojev za izplačevanje Zoisove
štipendije v šolskem/študijskem letu
2008/09
po teh predpisih do zaključka programa
oziroma stopnje izobraževanja, za katerega
so dobili Zoisovo štipendijo.
1. Pogoji
Pravico do izplačevanja Zoisove štipendije v šolskem letu 2008/09 po predpisih
o štipendiranju, ki se uporabljajo do začetka
uporabe zakona o štipendiranju, imajo »stari« Zoisovi štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po teh predpisih, in v šolskem
letu 2007/08 bodisi prejemajo Zoisovo štipendijo bodisi jim Zoisova štipendija miruje
v skladu s prejeto odločbo, ter v šolskem
letu 2008/09 nadaljujejo z izobraževanjem
v istem programu oziroma stopnji izobraževanja, za katerega so dobili Zoisovo štipendijo, če se prijavijo na ta javni poziv in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo v šolskem letu 2008/09 status
dijaka, udeleženca izobraževanja odraslih
ali študenta, kar dokazujejo s potrdilom
o vpisu,
– so dosegli v preteklem šolskem letu
najmanj dober šolski uspeh – dijaki oziroma
najmanj povprečno oceno 7,0 – študenti, kar
dokazujejo s spričevalom oziroma potrdilom
o opravljenih izpitih.
2. Pravice do Zoisove štipendije ne more
uveljaviti Zoisov štipendist, ki:
– je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje,
– je samozaposlena oseba, ki opravlja
dejavnost, vpisano v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco na območju
Republike Slovenije,
– je lastnik ali solastnik gospodarske
družbe, v kateri je dobiček iz poslovanja
brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav,
povečan za obračunane obvezne prispevke
za socialno varnost, glede na kandidatov
poslovni delež, v letu 2007, presegel letni
znesek zajamčenega nadomestila plače za
to leto (2.282,21 EUR),
– prejema drugo štipendijo ali je pridobil
posojilo za študij iz 58.a člena zakona,
– je pridobil finančno ali materialno pomoč za šolanje iz javnih ali zasebnih virov
najmanj v višini enoletnega zneska osnovne
republiške štipendije, ki za dijake in vajence
znaša 433 EUR, za študente pa 650 EUR.
3. Prijava:
1. Zoisovi štipendisti uveljavljajo pravico do Zoisove štipendije na obrazcu “Vloga za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko
leto 2008/09”, ki ga dobijo na Območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Vlogo vložijo na uradu za delo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
kjer imajo stalno prebivališče ali priporočeno
pošljejo na pristojno območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
2. Zadnji rok za oddajo vlog je:
– za dijake in udeležence izobraževanja odraslih 8. september 2008,
– za študente pa 6. oktober 2008.
3. Vse informacije in dodatna pojasnila v zvezi s predmetnim razpisom lahko

kandidati pridobijo na območnih službah Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
v času uradnih ur.
Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po razpisnem roku, se štejejo
za zamujene, razen v primerih:
– ko štipendist zamudi rok iz opravičljivih
zdravstvenih razlogov,
– ko se štipendist naknadno vpiše,
– kadar štipendist do izteka razpisnega
roka še ne prejme obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo oziroma
za posojilo za študij,
– če je štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujino v okviru
mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo.
V teh primerih mora štipendist vlogo skupaj z dokazili oddati najkasneje 15 dni po
nastopu oziroma prenehanju teh razlogov.
4. Pogoji za izobraževanje v tujini
Zoisov štipendist lahko uveljavi pravico
do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje
ali izpopolnjevanje v tujini, če poleg zgoraj
navedenih pogojev, izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:
– v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri
in stopnje oziroma programa izobraževanja
ali izpopolnjevanja, ali
– je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje
oziroma izpopolnjevanje mogoče pričakovati
vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost
štipendista, ali
– poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo.
Vlogi za dodelitev Zoisove štipendije za
izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti, poleg v tem pozivu navedenih dokazil, priloženi tudi podatki o stroških
izobraževanja na izobraževalni ustanovi
v tujini in drugih stroških izobraževanja v tujini ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.
Če je Zoisov štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini
v okviru mednarodne izmenjave, v skladu
z mednarodno pogodbo, lahko poda predlog
za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem
znesku.
V primeru izobraževanja v tujini ne veljata pogoja iz četrte in pete alinee 2. točke
tega poziva.
5. Vrnitev štipendije
Pravica do Zoisove štipendije se dodeljuje z namenom uspešnega zaključka izobraževanja.
Za Zoisovega štipendista veljajo določila
o vrnitvi štipendije iz razlogov, ki so navedeni v 44. členu Pravilnika o štipendiranju
(www.ess.gov.si).
O rešitvi vlog za Zoisove štipendije bodo
vlagatelji pisno obveščeni.
Zavod RS za zaposlovanje
Št. 47800-0010/2008-2
Ob-4656/08
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) – Ur. l. RS,
št. 94/07), Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02,
127/06), v skladu z 21. členom Zakona
o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Ur. l. RS, št. 84/07) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Dobrna, objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča v lasti
Občine Dobrna
1. Navedba prodajalca: Občina Dobrna,
Dobrna 19, 3204 Dobrna.
2. Predmet prodaje je naslednje stavbno
zemljišče:
a) Lokacija v k.o. Dobrna.
Predmet prodaje je stavbno zemljišče
označeno s parc. št. 200/3 – travnik v izmeri 520 m2, vpisano v zk. vl. št. 404, k.o.
Dobrna.
Zemljišče se prodaja kot celota, zemljišče se nahaja znotraj PUP za skupno območje Dobrna (Ur. l. SRS, št. 7/90 in Ur. l.
RS, št. 32/05) v naselju Vinska Gorica, pri
Vili Amerika.
Izklicna
cena
zemljišča
znaša
25,00 €/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 520 m2 13.000,00 €. V ceni ni zajet
davek.
Zemljišče ni obremenjeno.
V ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se
zaračuna glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odločbo.
3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici najkasneje do 30. 5. 2008, do 10.
ure, na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja stavbnega
zemljišča v k.o. Dobrna«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
c) V ponudbi morajo ponudniki navesti:
– naziv ponudnika in njegov točen naslov,
in sicer fizične osebe in samostojni podjetniki morajo navesti naslednje podatke: ime in
priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in predložiti kopijo osebnega
dokumenta, samostojni podjetniki so dolžni
predložiti še izpis iz registra Davčne uprave
RS, star največ 30 dni, pravne osebe morajo
predložiti: naziv in sedež, telefonsko številko,
davčno številko, matično številko, transakcijski račun, navedbo podpisnika pogodbe in
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ter dokazilo o plačanih davkih
in prispevkih, staro največ 30 dni,
– predmet ponudbe, kjer mora biti razvidna ponujena cena za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dobrna številka: 01355-0100003171.
Ponudniku, ki ne bo uspel bo prodajalec varščino brezobrestno vrnil v roku 15
dneh po izboru najugodnejšega ponudnika,
izbranemu ponudniku pa jo vračunal v ceno
stavbnega zemljišča.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi
s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
javnem razpisu.
d) Način in rok plačila kupnine: celotno
kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v roku 15 dni po podpisu pogodbe.
e) Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva bremenijo kupca.
f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ni zavezan k sklenitvi pogodbe o proda-
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ji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla (pogodbe) ustavi.
g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika in
zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne
želi podpisati.
h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in
o tem obvesti ponudnika.
i) Odpiranje ponudb bo opravljeno v sejni sobi Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204
Dobrna, 30. 5. 2008 ob 11. uri. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika.
j) Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Dobrna, Dobrna 19,
3204 Dobrna, pri Mateji Smrečnik, tel.
03/780-10-53 ali 03/780-10-50, ali pri Urški
Vedenik, 03/780-10-52 ali 03/780-10-50.
Občina Dobrna
Št. 3520-3/2008
Ob-4737/08
Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322
Majšperk, objavlja na podlagi 44. člena
Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in
94/07) in sklepa Občinskega sveta Občine
Majšperk, št. 3520-3/2008-1 z dne 15. 5.
2008
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
1. Predmet prodaje sta nepremičnini, ki
jih tvorita:
– parc. št. 256/3, k.o. Skrblje, njiva v izmeri 3695 m2, v deležu 1/1,
– parc. št. 256/5, k.o. Skrblje, travnik v izmeri 3258 m2, v deležu 1/1.
Nepremičnine se v celoti nahajajo v industrijski coni na Bregu, ki je namenjena industrijski in poslovni dejavnosti. Izhodiščna
vrednost nepremičnin znaša 60.004,39 EUR
(brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične ali pravne osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe
s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon
o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo
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pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 11. 6. 2008,
na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Občini Majšperk,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski
račun Občine Majšperk, odprt pri Banki Slovenije, številka 01269-0100017182.
– Neuspelemu ponudniku se varščina
vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Občine Majšperk.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne
podjetnike priglasitev na davčnem uradu.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenovala
županja Občine Majšperk, dne 11. 6. 2008,
ob 15. uri, na sedežu Občine Majšperk. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo
oddane v skladu določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma
po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od
roka odpiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe
oziroma od izstavitve računa. To določilo je
bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku
kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse

stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Občina Majšperk
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30 – kontaktna oseba: Marjan Gorčenko.
Občina Majšperk

Obvestila o vlogah
za priznavanje označb
posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
Št. 33203-39/2008/2
Ob-4666/08
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano na podlagi 7. člena Pravilnika o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma
živil (Uradni list RS, št. 15/08) objavlja
OBVESTILO
o prejeti vlogi za zaščito »namiznih oljk
Slovenske Istre« z označbo porekla
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana je
dne 5. 5. 2008 prejelo popolno vlogo za
zaščito
NAMIZNIH OLJK SLOVENSKE ISTRE
z označbo porekla
Vloga, ki jo je vložilo Oljkarsko društvo
Štorta Piran, Sv. Peter 85, 6333 Sečovlje,
je javnosti ter vsem zainteresiranim na vpogled na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi na tel. 478-93-07.
Z dnem te objave prične teči 30 dnevi
rok za nacionalni ugovor oziroma pripombe
na vlogo za zaščito namiznih oljk Slovenske Istre.
Pisni ugovori oziroma pripombe se lahko
v tem času oddajo na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-4658/08
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
Zap. št.

Postavka

I.

Prihodki

Znesek v EUR

1.

Prihodki iz državnega proračuna

80.322

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti

78.719

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

ki presegajo v zakonu določeno višino

5.

Drugi prihodki

2.210
699

Celotni prihodki

161.950

II.

Odhodki

1.

Stroški materiala

2.

Stroški storitev

97.741

3.

Stroški dela

55.878

4.

Amortizacija

4.265

401

Celotni odhodki
III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

158.285
3.665

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

Postavka

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

10.121

4.

Denarna sredstva na računih

26.431

5.

Druga sredstva
Skupaj sredstva

Znesek v EUR
1.204

37.756

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

29.031

3.

Kratkoročne obveznosti iz poslovanja

10.065

4.

Druge obveznosti do virov sredstev

–2.999

Skupaj viri sredstev

37.756

1.659

Stranka mladih Slovenije

Stran
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Ob-4751/08

Slovenska ljudska stranka, Beethovnova 4, Ljubljana, objavlja
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2007
Zap. št.

Postavka

I.

Sredstva

Znesek v EUR

1.

Opredmetena osnovna sredstva

77.217,16

2.

Dolgoročne finančne naložbe

10.750,42

3.

Kratkoročne finančne naložbe

0,00

4.

Denarna sredstva na računih

5.

Druga sredstva

14.182,01

Skupaj sredstva

318.901,51

216.751,92

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

0,00

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

9.273,20

4.

Presežek odhodkov nad prihodki

0,00

4a

Presežek prihodkov nad odhodki

148.953,55

5.

Druge obveznosti do virov sredstev

160.674,76

Skupaj viri sredstev

318.901,51

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

216.859,38

2.

Prihodki iz proračuna lokalne skupnosti

387.669,64

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

81.790,34

4.

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

38.128,00

5.

Drugi prihodki

179.079,79

Celotni prihodki

903.527,15

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

775.684,49

Celotni odhodki

778.734,54

III.

Davek od dobička od pridobitne
dejavnosti

IV.

Presežek prihodkov nad odhodki

V.

Presežek odhodkov nad prihodki

3.050,05

1.025,54
123.767,07

Slovenska ljudska stranka
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Ob-4782/08

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

Postavka

I.

Sredstva

1.

Opredmetena osnovna sredstva

2.

Dolgoročne finančne naložbe

3.

Kratkoročne finančne naložbe

4.

Denarna sredstva na računih

37.880,46

5.

Druga sredstva

24.880,17

Skupaj sredstva

62.985,90

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.

Ustanovitveni vložek

2.

Dolgoročne obveznosti iz financiranja

3.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

4.

Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek v €
225,27

62.985,90

62.985,90

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2007
Zap.
št.

Postavka

I.

Prihodki

1.

Prihodki iz državnega proračuna

2.

Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti

3.

Prispevki pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov

4.

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

5.

Drugi prihodki
Celotni prihodki

Znesek v €

100.047,85

73.851,49
173.899,34

II.

Odhodki

1.

Stroški volitev

2.

Drugi stroški in izredni odhodki

198.804,11

Celotni odhodek

198.804,11

III.

Presežek prihodkov nad odhodki

IV.

Presežek odhodkov nad prihodki

24.904,77
Aktivna Slovenija

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 101-2/2008-2
Ob-2846/08
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo pravila organizacije Sindikata KGZS Zavod Kranj, Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj,
s sedežem Cesta Iva Slavca 1, sprejeta dne
19. 2. 2008.
2. Pravila iz prvega odstavka se vpišejo
v evidenco statutov in pravil sindikatov pri
tem organu, pod zaporedno številko 196.
Št. 101-3/2008-6
Ob-4153/08
Temeljne določbe pravil SKEI Sindikata podjetja Vega Ljubljana (skrajšano ime
»SKEI Vega«), sprejeta na izvršnem odboru
članov sindikata dne 14. 1. 2008, se hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Bežigrad, Linhartova 13 in so vpisana v evidenco
dne 2. 4. 2008 pod zaporedno številko 1.
Št. 101-9/2008-6
Ob-4449/08
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata Zavoda Slovan, s sedežem v Ljubljani, Gortanova 21, ki se hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste - Polje,
Proletarska cesta 1, Ljubljana in je vpisan
v evidenco statutov pod zaporedno številko
60, se z dnem 9. 4. 2008 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-55/2008-4
Ob-4781/08
Urad RS za varstvo konkurence je dne
15. 5. 2008 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 64/07; ZPOmK-UPB-2) odločil, da
je koncentracija družb Actual I.T., informacijske tehnologije, d.o.o., Ferrarska
ulica 14, 6000 Koper, in SIMT, družba za
servis, inženiring, marketing in trgovino,
d.o.o., Industrijska cesta 9, 1290 Grosuplje, skladna s pravili konkurence in da ji ne
bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
izključnega nadzora družbe Actual I.T. d.o.o.
v družbi SIMT d.o.o. na podlagi nakupa poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo
podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije, ki se nanaša na sektor informatike, ni izkazan resen
sum o neskladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Stran

1907

Stran

1908 /

Št.

51 / 23. 5. 2008

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Objave po Zakonu o medijih
Ob-4783/08
Izdajatelj: Prava smer d.o.o., Dunajska
22, 1000 Ljubljana.
Ime medija: Reporter.
Lastnik z več kot 5% glasovalnih pravic:
Boštjan Kreft, Meline 5, 5281 Sp. Idrija.
Člani uprave izdajatelja: Boštjan Kreft,
direktor.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: izdajatelj nima nadzornega sveta.
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Objave po Zakonu
o evidentiranju nepremičnin
Št. 2512-08-0178
Ob-4816/08
Območna geodetska uprava Nova Gorica, Rejčeva ulica 7, Nova Gorica, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona
o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – Odločba
US) poziva osebe, ki menijo, da so pravni
nasledniki po verjetno umrli Antoniji Pahor,
rojeni Rebula, Nova vas 6, Miren, lastnici
parcele št. 1499, k.o. Nova vas, da se javijo
v 30 dneh od dneva objave oklica in vstopijo
v postopek evidentiranja urejene meje št.
02112-232/2008.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik,
mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja
domneva, da neznani lastnik nepremičnine
soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Nova Gorica
dne 19. 5. 2008

Stran
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Objave gospodarskih družb

Ob-4743/08
Gospodarska družba Monsun, d.o.o.,
Poslovna cona A 23, 4208 Šenčur, z matično številko: 2010836000, se bo statusno
preoblikovala v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe.
Po določbi 629. v povezavi s 586. členom Zakona o gospodarskih družbah-1,
mora poslovodstvo prenosne družbe vsaj
mesec dni pred dnem zasedanja skupščine, ki bo odločala o razdelitvi, registrskemu
sodišču predložiti delitveni načrt. Obvestilo
o predložitvi delitvenega načrta registrskemu sodišču mora družba objaviti v Uradnem
listu RS. V objavi je treba družbenike prenosne družbe opozoriti na njihove pravice
iz drugega in četrtega odstavka 586. člena
ZGD-1, upnike ter svet delavcev pa na njihove pravice iz tretjega odstavka 629 člena
ZGD-1.
Glede na navedeno gospodarska družba Monsun, d.o.o. predlaga, da Uradni list
Republike Slovenije izvrši naslednjo objavo:
1. Dne 16. 5. 2008 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju predložen
Delitveni načrt z dne 16. 5. 2008 družbe
Monsun, d.o.o., Poslovna cona A 23, 4208
Šenčur, z matično številko: 2010836000.
2. Na podlagi delitvenega načrta bo izvedeno statusno preoblikovanje družbe Monsun, d.o.o. – oddelitev z ustanovitvijo nove
družbe.
3. Na sedežu družbe Monsun, d.o.o., Poslovna cona A 23, 4208 Šenčur, je od objave
tega obvestila do dneva skupščine, ki bo
odločala o soglasju k delitvi, vsak delovni
dan v času od 8. do 12. ure, družbenikom
na vpogled:
– delitveni načrt družbe Monsun, d.o.o.;
– letno poročilo družbe Monsun, d.o.o.
za zadnja tri poslovna leta.
4. Družba Monsun, d.o.o. bo vsakemu
družbeniku na njegovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izročila prepis
listin iz prejšnje točke, vsakemu upniku ali
svetu delavcev pa bo na njegovo zahtevo
najkasneje naslednji dan brezplačno izročila
prepis delitvenega načrta.
5. Pred odločanjem o soglasju k delitvi
bo direktor družbe Monsun, d.o.o., razložil vsebino delitvenega načrta, prav tako
pa bo družbenike obvestil o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do dneva odločanja o soglasju
k delitvi.
Monsun, d.o.o.
Milan Markovič, direktor

Ob-4676/08
Marjan Hameršak s.p., Bukovci 68,
2281 Markovci, matična številka 1551574,
davčna številka 64306763, v skladu z določili 75. člena Zakona o gospodarskih družbah objavljam, da bom 31. 8. 2008 prenehal opravljati dejavnost kot samostojni
podjetnik.
Marjan Hameršak s.p.

kapitalu, možnost, da družbi do 30. 6. 2008
prodajo svoje delnice, dokler ne bo skupno
število pridobljenih delnic 58.033.
Odkup delnic bo v imenu in za račun
družbe vršila Probanka, d.d., Trg Leona
Štuklja 12, 2000 Maribor. Dodatne podatke
v zvezi z odkupom delnic je možno dobiti na
tel. 02/252-05-54.
Surovina Holding, d.d.
direktor
Andrej Viršček

Javne prodaje delnic
Ob-4744/08
Poziv
delničarjem družbe
Surovina Holding, d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor
(v nadaljevanju: družba) k prodaji delnic
družbe
Uprava družbe na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 31. 3. 2008 poziva delničarje družbe, da družbi prodajo delnice
družbe Surovina Holding, d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: družba), katerih imetniki so.
Prednostno pravico do prodaje delnic
družbe v sorazmerju z udeležbo v osnovnem kapitalu družbe imajo delničarji pod
naslednjimi pogoji:
– družba bo na podlagi tega poziva pridobila največ 58.033 delnic družbe,
– odkupna cena ene delnice je 212,82
EUR,
– delničarji prenesejo delnice ne družbo
ob sklenitvi prodajne pogodbe,
– delničarji prejmejo kupnino za delnico po poteku 6 mesecev od objave opozorila upnikom, da imajo pravico zahtevati
zavarovanje zaradi zmanjšanja osnovnega
kapitala, pod pogojem, da nobeden izmed
upnikov ne zahteva zavarovanja oziroma je
upnikom, ki so se pravočasno javili, takšno
zavarovanje bilo zagotovljeno. V primeru, da
se pogoj iz prejšnjega stavka ne izpolni, se
pogodba o prodaji razveže.
Delničarji imajo pravico do prednostne
prodaje delnic v sorazmerju s svojimi deleži
v osnovnem kapitalu družbe v roku 14 dni
od objave tega poziva. Delničarji prednostno
pravico uresničijo, tako da v roku iz prejšnjega
stavka sklenjeno pogodbo o prodaji delnic.
Kolikor na podlagi tega poziva v roku iz
prejšnjega odstavka tega poziva družba ne
bo pridobila 58.033 delnic imajo vsi preostali
delničarji, ne glede na udeležbo v osnovnem

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-4661/08
Direktor družbe Idris d.o.o. Idrija, Vojkova ulica 8, 5280 Idrija, matična številka:
1201549000, skladno z določbo 520. člena
ZGD-1 objavlja naslednja sklepa:
1. Osnovni kapital družbe se iz 41.729,03
EUR zmanjša za 34.229,03 EUR, tako da
znaša po zmanjšanju 7.500,00 EUR.
2. Upnike pozivamo, naj se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Idris d.o.o. Idrija
direktor Štucin Dušan
Ob-4662/08
V skladu s 520. členom Zakona o gospodarskih družbah družba RSG Kapital, upravljanje tveganega kapitala, d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, matična številka
2197499, prvič objavlja sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z znižanjem
osnovnega vložka, in sicer, da se osnovni
kapital zmanjša za 3.199.129,49 EUR tako,
da znaša osnovni kapital družbe po zmanjšanju 1.000.000,00 EUR.
RSG Kapital d.o.o.
Jure Mikuž
direktor
Ob-4742/08
V skladu z drugim odstavkom 520. člena Zakona o gospodarskih družbah direktor
družbe Die Steiermarkische finančno posredništvo d.o.o., s sedežem v Mariboru, Glavni trg 19a, z matično številko 5919649000,
objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki je bil sprejet s sklepom edine družbenice družbe. Osnovni kapital družbe se iz
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dosedanjega v nominalni višini 225.393,00
EUR zmanjša za 217.893,00 EUR, tako,
da po zmanjšanju znaša v nominalni višini
7.500,00 EUR.
Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 520. člena Zakona o gospodarskih družbah se poziva vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
Die Steiermarkische finančno
posredništvo d.o.o.,
direktor
Peter Rebol

Sklici skupščin
Ob-4777/08
Popravek
Upravni odbor družbe Predilnica Litija
holding d.d. obvešča svoje delničarje o popravku sklica 11. skupščine družbe Predilnica Litija holding d.d., sklicane za dne 19. 6.
2008, in sicer tako, da se z dnevnega reda
umakne točka 3, ki se je nanašala na spremembo statuta.
Posledično se zato spremeni tudi točka
4, ki sedaj postane točka 3 in ki se glasi:
3. Odstop člana upravnega odbora in
imenovanje novega člana upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Sprejme se odstopna izjava člana upravnega odbora Franca Lesjaka z dne 6. 5.
2008 s funkcije člana upravnega odbora
družbe.
Skupščina imenuje za novega člana
upravnega odbora Vido Vukovič, po poklicu
univ. dipl. ekonomistko, iz Litije, Prečna ulica
8, z mandatom 2 let, ki začne teči z dnem
te skupščine.
Ostale točke dnevnega reda se preštevilčijo in ostanejo vsebinsko nespremenjene.
Predilnica Litija holding d.d.
izvršna direktorica
Manja Tesla
Št. 10/08
Ob-4663/08
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
16. sejo skupščine
družbe Metalka zastopstva holding d.d.,
ki bo 23. 6. 2008 ob 9. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, preštevalke glasov ter seznanitev s prisotnostjo
notarke.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine Igor Ivačič in preštevalka glasov
Majda Turšič. Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
3. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklep a: osnovni kapital družbe, ki znaša 103.680.000,00 SIT, se preračuna v EUR na način iz prvega odstavka 693. člena ZGD-1 tako, da le-ta znaša
432.648,97 €.
4. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta ter odločanje o uporabi

bilančnega dobička in podelitvi razrešnice
članom uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2007 in pisnim poročilom
nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno
poročilo uprave.
b) Bilančni dobiček za poslovno leto 2007
znaša 92,88 € in ostane nerazporejen.
c) Skupščina podeljuje članom uprave
in članom nadzornega sveta razrešnico za
leto 2007.
Celotno gradivo s predlogi sklepov in
letno poročilo – podatki iz bilance stanja,
podatki iz izkaza poslovnega izida in ostali
podatki ter pisno poročilo nadzornega sveta
so delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak dan od 8. do 12. ure.
Metalka zastopstva holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ekon.
Ob-4664/08
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
uprava sklicuje
15. skupščino
družbe Tekstil, proizvodno in trgovsko
podjetje d.d. Ljubljana, Letališka 34,
ki bo dne 24. 6. 2008, ob 16. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Letališka 34, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Skupščina na predlog uprave izvoli:
– Predsedujočo skupščine: Danico Majcen Samardžija.
– Preštevalca glasov: Bogota Kos in
Alenko BIzjak.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
in skupine Tekstil za leto 2007 z mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Tekstil za leto 2007
z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi
letnega poročila.
2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 200.000 evrov, se nameni za
izplačilo dividend, in sicer 9,90 evra bruto
na delnico.
Družba bo izplačala dividende delničarjem, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo na dan 20. 6. 2008, do 30. 9. 2008.
2.3. Skupščina podeljuje upravi družbe in
članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 2008 imenuje družbo Plus revizija,
Podjetje za revidiranje, računovodstvo in finance d.o.o. Ljubljana.
4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe, ki je vpisan v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani
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v znesku 1.925.413,12 evrov in je razdeljen na 20.973 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša
z umikom 785 navadnih prosto prenosljivih
imenskih delnic, pridobljenih s strani družbe (lastne delnice) s skupno vrednostjo
72.066,43 evrov.
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic se izvede zaradi ustreznejšega
razmerja med sestavinami kapitala.
Po zmanjšanju osnovnega kapitala
z umikom delnic znaša osnovni kapital družbe 1.853.346,69 evrov in je razdeljen na
20.188 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.
Uprava in predsednik nadzornega sveta prijavita sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala z umikom delnic za vpis v sodni
register.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za sprejem sprememb statuta družbe, ki
zadevajo uskladitev besedila statuta s tem
sklepom.
5. Pridobivanje lastnih delnic.
Predlog sklepa:
5.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe
kupi lastne delnice družbe s tem da:
a) najvišja nakupna cena ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na dan
nakupa , najnižja pa ne sme biti nižja od 100
evrov za delnico,
b) skupni nominalni znesek kupljenih
delnic ne sme presegati 10% osnovnega
kapitala,
c) pooblastilo iz 1. točke tega sklepa velja
18 mesecev od dneva sprejetega sklepa.
5.2. Skupščina pooblašča upravo, da
lahko lastne delnice odsvaja in pridobiva, pri
čemer delničarji družbe nimajo prednostne
pravice do odkupa ali prodaje delnic v sorazmerju z višino njihovih deležev v kapitalu
družbe in se ta pravica izključi.
5.3. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega
sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev statuta s sklepom
uprave o umiku lastnih delnic.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
za mandatno obdobje 2008/2012.
Predlog sklepa: imenuje se štiri člane
nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, in sicer: Eržen Dušan, Spačal Marjana, Fakin Tatjana, Zelenović Saša ter se
ugotovi, da je svet delavcev imenoval dva
svoja člana v šestčlanski nadzorni svet za
obdobje 2008/2012. Novi člani nadzornega
sveta, predstavniki delničarjev, nastopijo štiriletni mandat z dnem 25. 8. 2008.
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 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
delnic, ki so na dan 20. 6. 2008 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 3 dni
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pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo. Pooblaščenci morajo prijavi za
udeležbo priložiti tudi pisno pooblastilo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino
30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.
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.
Tekstil,
proizvodno in trgovsko podjetje d.d.
uprava družbe
generalni direktor
Stanislav Zidar
Ob-4665/08
Na podlagi točke 7.3 Statuta delniške
družbe Projektivni biro Velenje, d.d., Prešernova cesta 8, Velenje, sklicuje direktor
družbe
11. sejo skupščine
delniške družbe Projektivni biro, d.d.
Velenje,
ki bo v četrtek, 26. junija 2008, ob 11.30,
na sedežu družbe Projektivni biro Velenje,
Prešernova 8, Velenje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepov:
1.1. Skupščina ugotavlja, da je zasedanje skupščine sklepčno.
1.2. Skupščina na predlog direktorja
družbe sprejema predlagani dnevni red in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika skupščine.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina potrdi predsedujočega
in preštevalce glasov, skladno s predlogom
sklicatelja skupščine.
3. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007, revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina delničarjev družbe Projektivni biro d.d. Velenje, se je seznanila
s sprejetim letnim poročilom za poslovno
leto 2007, revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta družbe Projektivni
biro d.d. Velenje.
3.2. Podeli se razrešnica direktorju družbe in nadzornemu svetu družbe za poslovno
leto 2007.
4. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa:
4.1. Bilančni dobiček družbe Projektivni
biro d.d. Velenje, ki na dan 31. 12. 2007
znaša 85.229,10 EUR, se razporedi:
– znesek v višini 35.211,75 EUR za dividende, kar znaša 0,75 EUR bruto na delnico,
– znesek 2.717,85 EUR bruto za nagrado predsedniku nadzornega sveta,
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– znesek 1.358,90 EUR bruto za nagrado posameznemu članu nadzornega sveta,
– preostanek bilančnega dobička v višini
44.581,70 EUR ostane nerazporejen.
Izplačilo dividend se opravi v roku 60
dni od dneva sprejema sklepa na skupščini.
Do izplačila dividend so upravičeni vsi delničarji, katerih lastništvo delnic je vpisano
v centralnem registru KDD– Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan
zasedanja skupščine.
5. Uskladitev dejavnosti družbe z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti in uskladitev določbe Statuta, ki se nanaša na dejavnost družbe.
Predlog sklepov:
5.1. Obstoječa dejavnost družbe se
uskladi z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti in se v novem besedilu glasi, kot
je to opredeljeno v prilogi, ki je sestavni del
zapisnika.
5.2. Spremeni se besedilo točke 3.1.
Statuta družbe, v katerem se obstoječe besedilo dejavnosti družbe uskladi z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti.
6. Sprejem in potrditev čistopisa Statuta
družbe.
Predlog sklepa:
6.1. Na podlagi uskladitve dejavnosti
družbe z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti in skladno s tem sprejeto spremembo točke 3.1. Statuta družbe, se sprejme in potrdi čistopis Statuta družbe.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa:
7.1 Za revidiranje računovodskih izkazov
družbe za leto 2008, se imenuje revizijska
družba RIPRO – družba za revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj, d.o.o. Velenje.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d.
Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če
prispe na sedež družbe do vključno 23. 6.
2008.
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno s sprejetim letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je na vpogled delničarjem v tajništvu na sedežu družbe, Prešernova cesta 8, Velenje, vsak dan od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. do 12. ure.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki
in mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter
podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še
ime in priimek in naslov pooblaščenca ter
firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Zakoniti zastopniki družb morajo na
dan zasedanja skupščine predložiti izpisek iz
registra, iz katerega izhaja, da so zastopniki
delničarja, ki ne sme biti starejši od 7 dni.
Skupščina je sklicana za 11.30, prostor
za zasedanje pa bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo za
eno uro odložena. Ob 12.30 bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Projektivni biro Velenje d.d.
direktor
Janez Božič

Ob-4677/08
V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Grad Prestranek d.d., Na gradu 9, Prestranek, sklicujem
skupščino
družbe Grad Prestranek, turizem,
kmetijstvo in storitve, d.d., Na gradu 9,
Prestranek,
ki bo potekala v petek, 11. 7. 2008, ob
10. uri, na naslovu Trg republike 3, Ljubljana, v prostorih notarske pisarne Miro
Košak, v 12. nadstropju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miklič Željko.
3. Seznanitev z letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom ter poročilom nadzornega
sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega
poročila za poslovno leto 2007.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2007.
5. Sprememba dejavnosti družbe.
Predlog sklepa: zaradi razširitve dejavnosti ter zaradi uskladitve dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008, sprejme
skupščina družbe predlagane spremembe
statuta družbe v predloženem besedilu, ki je
priloga in sestavni del tega sklepa.
6. Razno.
Prijava udeležbe na skupščini
Zasedanja skupščine se lahko udeležijo
vsi delničarji sami ali po svojih zakonitih
zastopnikih oziroma pooblaščencih, če najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na
skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisna pooblastila.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci naj
na skupščino prinesejo dokazila o lastništvu
delnic.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki in/ali pooblaščenci. Izvirno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov ter predlog sprememb statuta družbe ter čistopis statuta družbe so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, in to vsak
delovnik med 10. in 12. uro, od dneva sklica
do 3 dni pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko morebitne nasprotne predloge
k posameznim točkam dnevnega reda pisno
z obrazložitvijo pošljejo na naslov družbe
v sedmih dneh od objave.
Grad Prestranek d.d.
Marko Pirman, direktor
Ob-4678/08
Na podlagi 5.3. člena Statuta družbe
Avto Celje d.d. uprava sklicuje
14. redno skupščino
delničarjev družbe Avto Celje d.d.,
ki bo v torek, 24. 6. 2008, ob 9. uri, v prostorih sejne sobe na upravi Avto Celje d.d.,
na Ipavčevi ul. 21 v Celju, z naslednjim
dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Darko
Zupanc in izvoli verifikacijska komisija v sestavi: Barbara Berkovič, predsednica ter
Kornelija Kodrič in Mojca Ocvirk kot preštevalki glasov.
Seji skupščine prisostvuje vabljena notarka Katja Fink.
2. Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2007 s pozitivnim mnenjem revizorja
in pisnega Poročila nadzornega sveta k poslovnemu poročilu. Pod to točko ni predvideno sprejetje sklepa.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: bilančni dobiček po revidirani bilanci
stanja na dan 31. 12. 2007 znaša 2.768.912
EUR in ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi družbe in članom nadzornega sveta
razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: glede na ugotovitev
o preteku mandata trem članom nadzornega
sveta, se za nov štiriletni mandat v nadzorni
svet izvoli naslednje člane:
– predstavnika delničarjev: Darko Zupanc in Branko Šibakovski.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, ki ga
je imenoval Svet delavcev.
Mandat izvoljenih članov prične teči
z 9. 6. 2008.
6. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
poslovno leto 2008 se imenuje revizijska
hiša Plus Revizija Podjetje za revidiranje,
računovodstvo in finance d.o.o., Špruha 19,
1236 Trzin.
7. Sprememba Statuta družbe zaradi preračuna osnovnega kapitala v evro in
uvedbe kosovnih delnic ter uskladitve dejavnosti družbe z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.
Predlog sklepa:
I. Razveljavitev sklepa skupščine:
Razveljavi se sklep skupščine delniške
družbe Avto Celje d.d., s sedežem v Celju,
Ipavčeva ulica 21, zapisan v notarskem zapisniku skupščine SV 452/06, z dne 29. 6.
2006, sprejet pod točko petič dnevnega
reda.
II. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala delniške družbe Avto
Celje d.d., s sedežem v Celju, Ipavčeva
ulica 21, po metodi prvega odstavka 693.
člena ZGD-1 na dan uvedbe evra:
Navadne imenske delnice družbe z nominalnim zneskom 1.000,00 (entisoč 00/100)
SIT se preračunajo v evre po tečaju zamenjave (1 EUR = 239,64 SIT), tako, da znaša
nominalna vrednost delnice po preračunu
4,17 EUR.
Osnovni kapital družbe, ki je razdeljen na
418.077 navadnih imenskih delnic, znaša po
preračunu 1.743.381,09 EUR.
Pozitivna razlika v višini 1.223,31 EUR
se prenese v kapitalske rezerve.
III. Uvedba kosovnih delnic:
3.1. člen Statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.743.381,09 EUR in je razdeljen na 418.077
navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne kosovne delnice so izražene
v nematerializirani obliki in predstavljajo delnice enega razreda v smislu Zakona o gospodarskih družbah.
IV. Uskladitev dejavnosti družbe z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti:
2. člen Statuta se spremeni tako, da se
dejavnosti družbe uskladijo z novo veljavno
standardno klasifikacijo dejavnosti.
V. Sprejme se čistopis Statuta.
Skupščina sprejme predlagani čistopis
Statuta.
Vpogled gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov,
vključno s sprejetim letnim poročilom za leto
2007 in predlaganim čistopisom Statuta, je
na vpogled delničarjem družbe na sedežu
družbe v Celju, Ipavčeva ul. 21 (splošna
služba), vsak delovni dan, od dneva objave
sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9.
do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci
delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti
pisno pooblastilo, ki se deponira na sedežu
družbe.
Prijava iz prejšnje točke je pravočasna,
če prispe na sedež družbe do vključno
20. 6. 2008.
Člani uprave in nadzornega sveta se
skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.
Čas sklica
Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 9.30 istega dne v istem
prostoru, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Sejna soba bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Avto Celje d.d.
direktor
Jože Fidler, univ. dipl. ekon.
Ob-4690/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 53. člena statuta družbe
Domel Holding družba pooblaščenka, d.d.
uprava in nadzorni svet sklicujeta
10. skupščino
družbe Domel Holding družba
pooblaščenka, d.d.,
ki bo v torek, 24. junija 2008, ob 18.30,
na sedežu družbe Domel Holding družba
pooblaščenka, d.d., Železniki, Otoki 21.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Uprava predlaga sprejem naslednjega
sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.
2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2007 ter odločanje
o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2007 in pisnim po-
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ročilom nadzornega sveta za leto 2007.
Skupščina na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme
sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini
2.314.373,55 EUR, od katerega preostanek
čistega dobička za poslovno leto 2007 znaša 578.572,77 EUR, preneseni dobiček iz
prejšnjih let pa znaša 1.735.800,78 EUR,
uporabi kot sledi:
a) del bilančnega dobička v znesku
228.540,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,40 EUR na delnico,
b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2007 v znesku
2.085.833,55 EUR ostane nerazporejen.
Dividende se izplačajo v denarju v roku
30 dni po sprejemu sklepa tistim delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine.
2.2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta družbe Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d. v poslovnem letu
2007 in se upravi in članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007 podeli razrešnica.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za poslovno leto 2008 se za
revizorja imenuje revizijska družba Renoma
družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Ljubljana, Kamniška ulica 25.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico
do enega glasu na skupščini. Za sprejem
sklepov dnevnega reda je potrebna večina
oddanih glasov (navadna večina). Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan
skupščine vpisani v delniško knjigo družbe
in ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje
v roku tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblaščenci delničarjev morajo najkasneje
tri dni pred začetkom skupščine na sedežu
družbe deponirati pisna pooblastila. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne
prijave ne bo možna.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma
zastopnik prejme ob vstopu v prostor za
skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da
pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred
začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo
svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice
za glasovanje na skupščini. Za udeležbo
na skupščini se delničarji in pooblaščenci
izkažejo z osebnim dokumentom.
Gradivo za objavljeni dnevni red je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
Marjani Mesec.
Skupščina bo veljavno odločala, če bo
na zasedanju navzočih vsaj 15% vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19. uri, v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Domel Holding
družba pooblaščenka, d.d.
uprava
Aleš Markelj
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Ob-4699/08
Na podlagi 14. točke Statuta delniške
družbe Kolpa d.d. Metlika in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah,
sklicujem
13. sejo skupščine
družbe Kolpa Proizvodnja in predelava
plastičnih mas, d.d. Metlika,
ki bo 30. 6. 2008 ob 13. uri, na sedežu
družbe, Rosalnice 5, Metlika.
Dnevni red:
1. Otvoritev 13. seje skupščine delniške
družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles.
Ugotovi se prisotnost delničarjev in
sklepčnost skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
Za predsednika skupščine se imenuje
Branko Faleskini, za predsednico verifikacijske komisije Udovič Zdenka, za članici
verifikacijske komisije pa Puš Lidija in Ivec
Danica.
Skupščina se seznani, da seji prisostvuje
notar Janez Ferlež.
2. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina se je
seznanila s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2007.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2007 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
3.1. Uporaba bilančnega dobička.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
sklep:
Dobiček tekočega leta se porabi za:
v EUR
Izplačilo dividend
delničarjem
Izplačilo nagrade
nadzornemu svetu
Ostanek bilančnega dobička
Skupaj bilančni dobiček

311.837
8.000
2.482.275
2.802.112

Bruto dividenda znaša 1 EUR na delnico in bo izplačana v 60 dneh po zasedanju
skupščine. Dividenda pripada delničarjem,
ki so vpisani v registru KDD na dan zasedanja skupščine.
Nagrada nadzornemu svetu se izplača
v skladu s statutom 1/3 v delnicah Kolpe
d.d., 2/3 pa v gotovini. Za ta namen se iz
sklada lastnih delnic nameni takšno število
delnic, ki bodo v skupni vrednosti predstavljale 1/3 udeležbe na dobičku, in sicer se
delnica obračuna po povprečni ponderirani
ceni lastne delnice.
Ostanek bilančnega dobička v znesku
2,482.275 EUR je nerazporejen.
3.2. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: skupščina upravi in
nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za
poslovno leto 2007.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
po iztečenem mandatu z dne 29. 6. 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: skupščina delničarjev izvoli
za člana nadzornega sveta, predstavnika
delničarjev, Doltar Miroslava in Drenik Petra,
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z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem
30. 6. 2008.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje računovodskih
izkazov za leto 2008 se imenuje revizijska
hiša Dinamic, d.o.o. Novo mesto, Topliška
cesta 2a, 8000 Novo mesto.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo in ki svojo udeležbo
na skupščini prijavijo najmanj tri dni pred
dnevom zasedanja skupščine. Udeležba
se lahko prijavi po telefaksu, telegramu ali
s pošto, ki mora prispeti na sedež družbe
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi
priložiti tudi pisna pooblastila delničarja.
Udeležence pozivamo, da vsaj uro pred
začetkom skupščine v sprejemni pisarni prevzamejo gradivo in glasovnice ter se vpišejo
v seznam prisotnih delničarjev.
Glasuje se z glasovnicami, osebno ali po
pooblaščencu.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled vsem delničarjem vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
predloge sklepov k posameznim točkam
dnevnega reda, ali predloge glede dnevnega reda, za katere želijo, da se o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Kolpa, d.d. Metlika
uprava družbe
Št. 18/2008
Ob-4701/08
Na podlagi statuta delniške družbe Žičnice Vogel Bohinj, d.d., Ukanc 6, Bohinjsko jezero, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo dne 23. 6. 2008 ob 10. uri, v prostorih družbe, Ukanc 6, Bohinjsko jezero,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franc Kosi, za preštevalki
glasov pa Marjeta Fujs in Metka Zupančič.
Za notarja se povabi Stane Kreiner.
2. Seznanitev skupščine s poročilom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen. Upravi in nadzornemu svetu se
s sprejemom sklepa o uporabi bilančnega
dobička podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto
2007.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za leto 2008 imenuje
revizijsko družbo Roedl & Partner d.o.o., iz
Ljubljane.
Predlogi sklepov skupščine po tem dnevnem redu, poročilo nadzornega sveta in letno poročilo ter čistopis statuta so delničar-

jem na vpogled na sedežu družbe Ukanc 6,
Bohinjsko jezero, tri dni po objavi zasedanja
skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., deset dni
pred sejo skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini
je prispela na sedež družbe najmanj 3 dni
pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol
ure pred pričetkom skupščine, vpisati v listo
udeležencev.
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
predsednik uprave
Ob-4708/08
Na podlagi 7. točke Statuta delniške
družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot,
d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta
29, uprava družbe vabi delničarje na
11. sejo skupščine
družbe Arcont d.d.,
ki bo v torek, dne 24. 6. 2008 ob 9. uri,
v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev
glasov.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca
glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s revidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega
poročila za leto 2007.
3. Obravnava predloga in sprejem sklepa
o uporabi bilančnega dobička za poslovno
leto 2007 in odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 1.792.043,54 EUR na predlog
uprave in nadzornega sveta, uporabi tako,
kakor sledi:
– preneseni čisti dobiček iz leta 2006
v višini 1.077.190,53 EUR se razporedi
v druge rezerve iz dobička;
– nerazporejeni čisti dobiček poslovnega
leta 2007 v višini 714.853,01 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe v naslednje
obdobje.
b) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta, se za revizorja družbe za leto 2008,
imenuje revizijsko družbo Ernst & Young
d.o.o., Ljubljana.
5. Uskladitev in dopolnitev dejavnosti
družbe ter v tej zvezi sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina družbe sprejme uskladitev in dopolnitev klasifikacije dejavnosti družbe z novo veljavno standardno
klasifikacijo dejavnosti, in sicer v predloženem besedilu, kakor je razvidno iz skupščinskega gradiva ter se temu ustrezno spremeni 3.1 točka statuta družbe.
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6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni,
Ljutomerska c. 29 v tajništvu uprave, in sicer
vsak dan od 12. do 14. ure.
Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila.
Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure
pred začetkom skupščine.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani tajništvu družbe v pisni obliki z obrazložitvijo v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Obseg glasovalne pravice na skupščini
je odvisen od stanja delnic na datum preseka stanja v delniški knjigi, to je deset dni
pred skupščino.
Arcont d.d., Gornja Radgona
uprava
Ob-4711/08
Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Einspielerjeva 6, Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
14. skupščino
družbe Commerce d.d.,
ki bo v ponedeljek, 30. 6. 2008, ob 14.30,
na sedežu družbe, Ljubljana, Einspielerjeva 6.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarke ter izvolitev predsednika in preštevalk
glasov.
Direktor družbe otvori skupščino.
Skupščini bo prisostvovala notarka Nada
Kumar.
Na predlog uprave se sprejme naslednji
sklep: za predsednika skupščine se izvoli
odvetnik Tomaž Čad.
Za preštevalki glasov se izvolita: Darja
Žvelc in Nada Kastelic.
2. Seznanitev z letnim poročilom in odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2007 in podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
A) Skupščina se seznani z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007.
B) Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: sprejme se
uporaba bilančnega dobička za leto 2007,
in sicer:
Družba je realizirala 79.189 EUR bilančnega dobička, ki se razporedi na druge rezerve iz dobička.
C) Na predlog uprave in nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico direktorju in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2007.
3. Umik lastnih delnic.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme naslednji sklep: osnovni kapital
družbe se iz 694.650,31 EUR zmanjša za
643.314,97 EUR na znesek 51.335,34 EUR
z umikom 154.164 kosovnih delnic, v skladu
z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah. Osnovni kapital družbe se
zmanjša zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe.

Uprava je zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.
Nadzorni svet se pooblasti, da skladno
s sklepom, določi prečiščeno besedilo statuta družbe.
4. Ukinitev plačila za delo v nadzornem
svetu.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: od 1. 7. 2008 dalje člani nadzornega sveta za opravljanje svoje
funkcije v nadzornem svetu, ne prejemajo
nobenega plačila za opravljanje funkcije.
Prav tako za udeležbo na sejah ne prejmejo sejnine.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji: sklep: skupščina razreši Jožeta Zagorc funkcije člana nadzornega sveta.
6. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina izvoli za člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
Joška Lovšeta, s trajanjem mandata do izteka mandatnega obdobja dosedanjemu nadzornemu svetu, to je do 2. 12. 2009.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od
sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od
12. do 14. ure.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji pisno sporočijo upravi
družbe v sedmih dneh po objavi sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 24. 6.
2008, oziroma njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.
Prostor namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci
se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom
iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno
gradivo.
Commerce d.d.
direktor
Izidor Baus
Št. 53-0900-2008
Ob-4727/08
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statuta
AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
13. skupščino
družbe AMZS d.d.,
ki bo v četrtek, 26. 6. 2008, ob 10. uri,
v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128a v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa 1: skupščina izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Letno poročilo, poročilo nadzornega
sveta o preveritvi letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička ter stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2007.
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Predlog sklepa 2: skupščina AMZS d.d.
se seznani z letnim poročilom uprave, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila in predloga za uporabo bilančnega
dobička ter pozitivnim stališčem nadzornega sveta k poročilu revizorske hiše KPMG,
podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta
8a, Ljubljana, za poslovno leto 2007.
3. Predlog razporeditve bilančnega dobička za poslovno leto 2007 in podelitev
razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa 3.1: bilančni dobiček za poslovno leto 2007 v znesku
875.006,79 EUR se uporabi za druge rezerve.
Predlog sklepa 3.2: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico članom uprave za delo
v letu 2007.
Predlog sklepa 3.3: skupščina AMZS d.d.
podeljuje razrešnico članom nadzornega
sveta za delo v letu 2007.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa 4: za revizorja družbe za
leto 2008 se imenuje Ernst & Young Revizija, davčno in poslovno svetovanje d.o.o.,
Dunajska cesta 111, Ljubljana.
5. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa 5.1.: skupščina AMZS
d.d. se seznani z ugotovitvijo nadzornega
sveta, da je odstopil predstavnik lastnikov
dr. Danijel Starman.
Predlog sklepa 5.2.: za člana nadzornega sveta se za obdobje od 26. 6. 2008 do
11. 12. 2008 imenuje Aleš Rojs.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi in če so najkasneje 3
dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini na sedežu družbe.
Pooblaščenci in zastopniki morajo do tega
roka predložiti pooblastila oziroma dokazila
o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom.
Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predloga
za uporabo bilančnega dobička, stališče
nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2007 ter utemeljeni predlogi sklepov bodo delničarjem
na vpogled v tajništvu na sedežu družbe na
Dunajski cesti 128a v Ljubljani, in sicer vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe
direktor mag. Janez Božič
Ob-4728/08
Na podlagi 23. člena statuta delniške
družbe Traig d.d. Ivančna Gorica, Cesta 2.
grupe odredov 15, predsednik uprave sklicuje
14. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 24. 6. 2008, ob 15. uri, na
sedežu družbe v Ivančni Gorici, Cesta 2.
grupe odredov 15.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1.0. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Sklicatelj skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna ter lahko veljavno odloča
o predlaganih sklepih.
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Za predsednika skupščine se izvoli: Jože
Novak.
Sklicatelj ugotovi, da je prisoten notar:
Marjan Kotar.
Zapisnikar: Katja Mišmaš.
Za preštevalca glasov se imenujeta: Damjan Mohar in Bojana Gliha.
2.0. Seznanitev delničarjev družbe Traig
s poslovnim poročilom za leto 2007, razporeditev čistega dobička in podelitev razrešnic predsedniku uprave družbe in članom
NS za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa:
2.1. Delničarji so seznanjeni s poslovnim
poročilom za leto 2007, ki ga je sprejel NS
na 10. redni seji dne, 17. 4. 2008.
2.2. Čisti dobiček družbe ustvarjen v letu
2007 v višini: 19.844,00 EUR se razporedi:
2.3. Znesek 15.022,80 EUR se nameni
za kritje umika navadnih delnic iz sklada
lastnih delnic družbe Traig.
2.4. Znesek 4.821,00 EUR se nameni
kot rezervacija v sklad za izplačilo odpravnin
ob upokojitvi delavcev družbe.
2.5. Skupščina podeljuje razrešnice za
poslovno leto 2007 predsedniku uprave
družbe in članom NS družbe Traig.
3.0. Zmanjšanje osnovnega kapitala
z umikom lastnih delnic iz sklada družbe
Traig.
Umik navadnih delnic iz sklada lastnih
delnic družbe Traig se izvede skladno
z ZGD-1 Zakonom o gospodarskih družbah, 381. člen, upoštevajoč tretji, četrti in
peti odstavek.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe, ki
znaša: 348.862,80 EUR, se zmanjša z umikom 360 navadnih lastnih delnic iz sklada
lastnih delnic družbe Traig z nominalno vrednostjo 41,73 EUR za eno delnico, v skupni nominalni vrednosti 15.022,80 EUR.
Umik navadnih delnic iz sklada se izvede
v breme čistega dobička iz poslovnega
leta 2007. V kapitalske rezerve se odvede
znesek 15.022,80 EUR. Za nominalno vrednost umaknjenih lastnih delnic se zmanjša
osnovni kapital družbe Traig-a iz 348.862,80
EUR na znesek: 333.840,00 EUR in je razdeljen na 8.000 navadnih delnic družbe Traig. Osnovni kapital se zmanjša z dnem vpisa
sklepa v sodni register.
4.0. Sprememba Statuta družbe Traig
d.d. Ivančna gorica.
Predlog sklepa:
Drugi člen se spremeni v celoti ter se na
novo vpišejo standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008 kot so definirane v uredbi
Ur. l. RS, št. 17/08, ter zapisane v gradivu
za skupščino.
Tretji člen se spremeni in se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 333.840,00
EUR (tristotriintridesettisočoosemstoštirideset eur 00/100) in je razdeljen na 8.000
(osemtisoč) navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 41,73 EUR (enainštirideset eur 73/100).
Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom pravico do:
– udeležbo pri upravljanju družbe,
– dela dobička (dividenda),
– ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Navadne delnice so prosto prenosljive.
Sedemintrideseti člen se spremeni in se
glasi:
Z vpisom sprememb in prečiščenega
besedila statuta, sprejetega na 14. redni
skupščini, dne 24. 6. 2008 (štiriindvajsetega
junija dvatisočosem) ter vpis v sodni register

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
gospodarskih družb, preneha veljavnost statuta družbe Traig d.d. Ivančna Gorica, ki je
bil sprejet na 13. redni skupščini dne 27. 6.
2007 (sedemindvajseti junij dvatisočsedem),
notarsko potrjen, dne 9. 7. 2007 (devetega
julija dvatisočsedem).
5.0. Poročilo predsednika uprave o skladu lastnih delnic družbe.
V skladu lastnih delnic je družba Traig
imela pred umikom 2.424 navadnih delnic,
ki jih je družba pridobila v skladu z 247.
členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD-1).
Po umiku 360 lastnih delnic iz sklada
družbe na 14. redni skupščini točka 4.0. bo
v skladu lastnih delnic družbe Traig 2.064
navadnih lastnih delnic družbe Traig.
Predlog sklepa: delničarji so seznanjeni
s poročilom predsednika uprave o stanju in
številu lastnih delnic v skladu lastnih delnic
družbe Traig.
6.0. Imenovanje revizorja na predlog NS
za leto 2008.
NS je obravnaval ponudbe revizorjev in
je na 10. redni seji, dne 17. 4. 2008 predlagal, da se izbere Revizor Dinamic d.o.o.
Novo mesto.
Predlog sklepa: na podlagi predsednika
NS skupščina sprejme sklep, da se za revidiranje letnega poročila za leto 2008 imenuje revizor Dinamic d.o.o. Novo mesto.
7.0. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in uresničijo glasovalno pravico delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo
pisno prijavijo najmanj tri dni pred skupščino. Pred zasedanjem skupščine se delničarji oziroma njihovi pooblaščenci izkažejo
z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra. Nasprotni predlogi delničarjev so
pisni, obrazloženi s predlogi sklepov vloženi
v sedmih dneh po objavi sklica skupščine
na sedežu uprave družbe. Če skupščina ob
napovedanem dnevu in uri ne bo sklepčna
(prvi sklic) bo pričela z delom uro kasneje,
na istem delovnem mestu in enakim dnevnim redom, ne glede na zastopanost kapitala (drugi sklic). Gradivo za skupščino je na
vpogled delničarjem pri predsedniku uprave
družbe vsak delovnik od 7. do 10. ure.
Traig d.d.
predsednik uprave
Štefan Lazar, univ. dipl. ekon.
Ob-4729/08
Na podlagi določil Statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)
sklicuje uprava družbe FMR d.d., Arkova
43, Idrija
14. redno letno skupščino
družbe FMR d.d. Idrija,
ki bo v četrtek, 26. 6. 2008, ob 12. uri, na
sedežu družbe FMR d.d. v Idriji, Arkova 43,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in preštevalec glasov po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri
vabljenemu notarju, predlagani dnevni red
se potrdi.
2. Seznanitev skupščine s povzetkom letnega poročila družbe za leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi
in potrditvi letnega poročila za leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s povzetkom letnega poročila družbe za

leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta
družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2007.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa 3.1.:
Na podlagi sprejetega letnega poročila se bilančni dobiček, ki po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2007 znaša
23.101.689,33 EUR v skladu z določbami
230. člena ZGD-1, uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini
145.233,72 EUR se razdeli delničarjem, ki
so vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD
na dan 20. 6. 2008, v obliki dividende, ki
znaša 0,18 EUR bruto na delnico, in ki se
izplača delničarjem v roku 30 dni od dneva
skupščine. Kot vir za izplačilo dividend se
uporabi del prenesenega čistega dobička
iz leta 2003.
O uporabi preostalega dela bilančnega
dobička v višini 22.956.455,61 EUR bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.
Predlog sklepa 3.2.: skupščina podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe FMR za poslovno leto 2007. Skupščina
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2007.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta družbe v predlagani obliki.
5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revizijo računovodskih izkazov za leto
2008.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizijo računovodskih izkazov
družbe FMR d.d. za leto 2008 imenuje revizijska družba Ernst&Young d.o.o. iz Ljubljane.
6. Določitev višine plačil članom nadzornega sveta za njihovo delo v nadzornem
svetu.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se v skladu z 284. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) za njihovo delo
v nadzornem svetu družbe FMR od 1. 1.
2008 dalje zagotovi plačilo v skladu s predlogom uprave in nadzornega sveta.
7. Pooblastilo upravi družbe FMR za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepov: sprejmejo se sklepi
v zvezi s pooblastilom upravi družbe za nakup lastnih delnic v predlaganem besedilu.
Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od
dneva objave sklica skupščine do dneva
skupščine vsak delovni dan med 8. in 14.
uro.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD
po stanju na dan 20. 6. 2008, in katerih
pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
V imenu delničarjev se lahko skupščine
udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno,
zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti
dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
od enega meseca).
FMR d.d. Idrija
predsednik uprave
Andrej Kren
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Ob-4730/08
Na podlagi 13. člena Statuta Cestnega podjetja Murska Sobota, d.d., družbe
za vzdrževanje in gradnjo cest in Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje
uprava družbe
13. skupščino
delničarjev družbe CP Murska Sobota,
d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
ki bo v torek, dne 24. junija, ob 12.30,
v sejni sobi družbe CP Murska Sobota d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se navzočnost
na skupščini.
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se imenujejo naslednji organi skupščine:
– za predsedujočo se imenuje Danica
Dvanajšček, univ. dipl. prav.
Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje
vabljena notarka Romana Gajšek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2007,
z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta v zvezi s pregledom letnega
poročila.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep: skupščina družbe se seznani z letnim poročilom, mnenjem revizorja
in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe z dne 19. 5. 2008 ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe CP Murska
Sobota d.d. za poslovno leto 2007.
3.a) Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2007.
3.b) Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu, ki se poveže z razpravo
o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejmeta naslednja sklepa:
a) o uporabi bilančnega dobička družbe
CP Murska Sobota d.d. za poslovno leto
2007:
– višina bilančnega dobička na dan
31. 12. 2007 znaša 5.175.345,00 EUR,
– del bilančnega dobička v višini
802.016,00 EUR bruto, se razdeli delničarjem tako, da znaša bruto dividenda
4,00 EUR na delnico. Dividenda pripada
delničarjem, ki so na dan skupščine vknjiženi kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana. Dividende se izplačajo najkasneje
do 30. 9. 2008. Za namen izplačila dividend
bo družba porabila sredstva bilančnega dobička v višini 802.016,00 EUR iz leta 2003,
2004 in del sredstev leta 2005,
– o preostalem delu, bilančnem dobičku v višini 4.373.329,00 EUR bo odločeno
v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček);
b) podeli se razrešnica upravi – direktorju in nadzornemu svetu družbe CP Murska
Sobota d.d. za poslovno leto 2007.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2008.
Predlog sklepa: po predlogu NS se imenuje revizorja za poslovno leto 2008.
5. Sprejem sklepa o plačilu nagrad članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Po predlogu uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep:

Članom nadzornega sveta se za njihovo
delo zagotovi:
a) nagrada za poslovno leto 2007:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 2.000,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
1.500,00 EUR bruto;
b) sejnina od 1. 7. 2008 naprej:
– za predsednika nadzornega sveta v višini 250,00 EUR bruto,
– za člane nadzornega sveta v višini
170,00 EUR bruto.
Nagrada se članom NS izplača v breme
stroškov tekočega poslovnega leta.
6. Vprašanja delničarjev.
Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki se pisno prijavijo na sedežu družbe
najkasneje 3 dni pred skupščino. Delničarji
lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini
prek zakonitih zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki
in ga je potrebno predložiti na sedež družbe,
kjer ostane shranjeno.
Morebitni nasprotni predlogi morajo biti
podani v pisni obliki z obrazložitvijo na sedež družbe v sedmih dneh po objavi tega
sklica.
Letno poročilo za poslovno leto 2007
z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega
sveta in predlogi sklepov so delničarjem dostopni na sedežu družbe.
Delovno gradivo k točkam dnevnega
reda bo na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.
uprava
Janez Horvat
Ob-4731/08
Na podlagi 42. člena statuta družbe SŽ
– Projektivno podjetje Ljubljana d.d., uprava sklicuje
15. redno sejo skupščine
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.,
Vilharjeva 16a, Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 23. 6. 2008, ob 13.
uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Vilharjeva
16a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branka Neffat, univ. dipl. prav.
Izvolita se dva preštevalca glasov: Edmund Škerbec, univ. dipl. inž. gradb. in Boris
Glušac, univ. dipl. inž. gradb.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. a) Seznanitev z letnim poročilom
za leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
in potrditvi letnega poročila po 282. členu
Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2007, z revizorjevim poročilom in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Predlog sklepa: 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.

Št.

51 / 23. 5. 2008 /

Stran

1917

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki po stanju na dan
31. 12. 2007 znaša 335.331,62 EUR in se
uporabi kot sledi:
– del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2007, v višini
84.612,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,00 EUR na navadno delnico,
– preostali del bilančnega dobička v višini 250.719,62 EUR se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
Dividende se izplačajo do 31. 12. 2008
tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško
depotni družbi, d.d., na dan 23. 6. 2008, tj.
na dan skupščine.
c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu
družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: upravi in
nadzornemu svetu družbe se za uspešno
delo, v breme poslovnih stroškov leta 2008,
izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: zmanjša se osnovni kapital družbe z umikom lastnih delnic
v breme drugih rezerv iz dobička (v bilanci
stanja na dan 31. 12. 2007 izkazanih kot rezerve za lastne delnice, ki so bile oblikovane
iz čistega dobička poslovnega leta) v skladu
z drugo alineo tretjega odstavka 381. člena
Zakona o gospodarskih družbah. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom
3105 odkupljenih lastnih delnic, kar pomeni zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
za 12.956,94 EUR. Po zmanjšanju znaša
osnovni kapital družbe 88.269,90 EUR, kar
predstavlja 21153 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.
4. 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 zaradi uskladitve z Standardno klasifikacijo dejavnosti – SKD 2008
(Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).
Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.
b) Potrdijo se spremembe, ki upoštevajo
sklep pod točko 3. dnevnega reda v zvezi
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.
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 Plus revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
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.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
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v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
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 eno 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 soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.
Ob-4738/08
Uprava družbe Velo nepremičnine, upravljanje naložb, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, na podlagi
295. člena ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
skupščino
družbe Velo nepremičnine, upravljanje
naložb, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 24. 6. 2008, ob 12.30, v sejni
sobi v prostorih uprave družbe v IV. nadstropju poslovne stavbe na naslovu Celovška c.
150, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in
za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo
Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 133.033,19 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2008, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2007 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina določi plačilo za delo v nadzornem svetu v obliki sejnine in sicer za člane nadzornega sveta v neto znesku 200,00
EUR in za predsednika nadzornega sveta
300,00 EUR neto.
Sejnina se izplača po opravljeni seji, ki
se je član oziroma predsednik udeležil. Nadzorni svet je pooblaščen,da po potrebi spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem
sklepom skupščine.
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5. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem povezana sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Statut družbe se spremeni, tako da se
šifre in nazivi dejavnosti družbe uskladijo
z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
po potrebi spremeni statut družbe, tako da
ga uskladi s tem sklepom skupščine.
6. Uvedba enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom in s tem povezane spremembe statuta ter imenovanje
članov upravnega odbora.
Predlog sklepa:
a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.
b) Skupščina za člane upravnega odbora
imenuje
– Pavleta Fišerja, rojenega 19. 6. 1953,
stanujočega Grudnova 07, Ljubljana,
– Leopolda Poljanška, rojenega 13. 9.
1959, stanujočega Ljubljanska c. 45, Domžale in
– Majo Poljanšek, rojeno 24. 5. 1966,
stanujočo Metoda Mikuža 10, Ljubljana.
Člani upravnega odbora so imenovani za
obdobje 6 let. Ta sklep učinkuje in mandat
imenovanih članov upravnega odbora prične teči z dnem vpisa spremembe statuta
glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja družbe z upravnim odborom v sodni
register.
Člani upravnega odbora so upravičeni do
plačila za svoje delo v znesku 300,00 EUR
za predsednika in za člane 200,00 EUR
neto za udeležbo na posamezni seji, ter do
povračila vseh razumnih in utemeljenih stroškov, nastalih pri opravljanju svojega dela.
7. Imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da sedanjim članom nadzornega sveta družbe mandat izteče dne
29. 6. 2008;
b) Skupščina za člane nadzornega sveta
z mandatom od 29. 6. 2008 dalje imenuje
osebe: Inhof Drago, Leopold Poljanšek in
Matjaž Rajnar;
c) Z dnem vpisa spremembe statuta glede uvedbe enotirnega sistema upravljanja
družbe z upravnim odborom v sodni register
preneha mandat vsem članom nadzornega
sveta in so s tem datumom odpoklicani in
razrešeni člani nadzornega sveta, imenovani pod točko b) tega sklepa.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe, glede predlaganih članov
nadzornega sveta in upravnega odbora pa
le nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
Letno poročilo za poslovno leto 2007,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila ter predlogi sklepov in
sprememb statuta z utemeljitvami so dostopni delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana-Črnuče, in na lokaciji zasedanja skupščine,
v tajništvu v 4. nadstropju poslovne stavbe
na Celovški c. 150, Ljubljana, vsak delavnik
med 9. in 12. uro, ves čas od dneva objave
sklica skupščine do dne skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini

prijavijo najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava je pravočasna,
če jo družba prejme vsaj tri dni pred dnem
zasedanja skupščine. Morebitna pooblastila
za zastopanje na skupščini morajo biti pisna in predložena družbi pred zasedanjem
skupščine.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu na naslovu Celovška c.
150 v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure
pred skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki služijo kot glasovnica za udeležbo na
skupščini.
Velo nepremičnine, d.d.
uprava družbe
Ob-4739/08
Uprava družbe Velo, trgovina na veliko in
malo, d.d. Ljubljana, na podlagi 295. člena
ZGD-1 in Statuta družbe sklicuje
10. skupščino
družbe Velo trgovina na veliko in malo
d.d., Ljubljana,
ki bo dne 24. 6. 2008, ob 12. uri v sejni
sobi v prostorih uprave družbe, Celovška
c. 150, Ljubljana, v 5. nadstropju poslovne
stavbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina za predsednika izvoli odvetnika Škofič Damjana in
za preštevalki glasov Knez Majdo in Lidijo
Trampuš.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2007 in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.
Predlog sklepov:
3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2007 znaša 180.390,43 EUR se ne uporabi
za razdelitev in ostane nerazporejen ter se
prenese v poslovno leto 2008, kot preneseni
dobiček.
3.2. Skupščina potrdi in odobri delo direktorja družbe v poslovnem letu 2007 in mu
za to poslovno leto podeljuje razrešnico.
3.3. Skupščina potrdi in odobri delo predsednika in članov nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 in jim za navedeno poslovno leto podeljuje razrešnico.
4. Določitev plačila članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina določi plačilo za delo v nadzornem svetu v obliki sejnine in sicer za
člane nadzornega sveta v neto znesku
200,00EUR in za predsednika nadzornega
sveta 300,00 EUR.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po potrdi spremeni statut družbe tako, da ga uskladi s tem sklepom skupščine.
5. Uskladitev dejavnosti družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in s tem povezana sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Dejavnost družbe se uskladi z novo
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08).
Statut družbe se spremeni, tako da se
šifre in nazivi dejavnosti družbe uskladijo
z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti.
Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da
po potrebi spremeni statut družbe, tako da
ga uskladi s tem sklepom skupščine.
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Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Jože Sikošek.
Letno poročilo za poslovno leto 2007,
poročilo nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila ter predlogi sklepov in
sprememb statuta z utemeljitvami so dostopni delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, v tajništvu družbe v 4. nadstropju poslovne stavbe na Celovški c. 150, vsak delavnik
med 9. in 12. uro, ves čas od dneva objave
sklica skupščine do dne skupščine. Sklic
skupščine ter predlogi sklepov in sprememb
statuta z utemeljitvami so objavljeni tudi na
spletni strani družbe www.velo.si.
Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti
delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini
prijavijo najpozneje 3 dni pred dnem zasedanja skupščine. Morebitna pooblastila za
zastopanje na skupščini morajo biti pisna in
predložena družbi pred zasedanjem skupščine.
Udeleženci naj se na dan skupščine priglasijo v tajništvu družbe na Celovški c. 150
v Ljubljani – IV. nadstropje, pol ure pred
skupščino, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice, ki
služijo kot glasovnica za udeležbo na skupščini.
Velo, d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-4745/08
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d. sklicuje
uprava
14. skupščino
družbe Kurivo Gorica d.d.,
ki bo dne 27. 6. 2008 ob 8. uri, na sedežu
družbe v Novi Gorici, Grčna 1.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev z dnevnim redom in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa številka 1: izvoli se predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo
ter imenuje notarja v skladu s predlogom
uprave.
2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2007 s pismenim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta
ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa številka 2a: skupščina
se seznani z letnim poročilom uprave za
poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi letnega poročila.
Predlog sklepa številka 2b: skupščina
potrdi in odobri delo uprave in nadzornega
sveta ter jima podeljuje razrešnico za leto
2007.
3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007.
Predlog sklepa številka 3: skupščina
sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta.
4. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Kurivo Gorica d.d.
Predlog sklepa številka 4a: skupščina
sprejme na predlog uprave in nadzornega
sveta spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
Predlog sklepa številka 4b: sprejme se
čistopis statuta družbe.

Predlog sklepa številka 4c: pooblašča se
predsednika skupščine, za podpis čistopisa
statuta družbe.
5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa številka 5: za revizijsko
hišo, ki bo opravila revizijo v letu 2008, se
imenuje SN Revizija d.o.o., Puhova ulica 13,
1000 Ljubljana.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Novi Gorici, Grčna 1, od dneva
objave sklica do začetka skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino, to je do vključno 24. 6. 2008.
Pooblaščenci delničarjev morajo pri prijavi za udeležbo in glasovanje na skupščini predložiti tudi pooblastilo za udeležbo in
glasovanje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine ponovno sestane in glasuje
ne glede na število prisotnih delnic (drugi
sklic).
Kurivo Gorica d.d.
uprava družbe
direktor Egidij Črnigoj
Ob-4746/08
V skladu z 21. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295.
člena Zakona o gospodarskih družbah – 1,
in v zvezi s prvim odstavkom 54. člena Zakona o zavarovalništvu, uprava Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., sklicuje
13. skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.,
ki bo v torek, dne 24. 6. 2008, ob 11. uri,
v dvorani Tri lilije, Poženelova ulica 22, Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi
bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi seznanitve z letnim poročilom za leto 2007, poročilom neodvisnega
revizorja za leto 2007 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega
poročila za leto 2007, skupščina sprejme
predlog uprave in nadzornega sveta, da
se bilančni dobiček Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ki na dan 31. 12.
2007 znaša 9.658.287,42 evrov, razporedi
na sledeči način: 3.500.000,00 evrov med
varnostne rezerve ter 6.158.287,42 evrov
med druge rezerve iz dobička.
2. Potrdi in odobri se delo uprave in
nadzornega sveta za leto 2007 ter se jima
podeljuje razrešnico.
3. Soglasje upravi.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani s poročilom
o utemeljenosti uvedbe novih zavarovalnih
produktov iz skupine življenjskih zavarovanj.
2. Skupščina soglaša, da uprava izvede vse aktivnosti povezane z uvedbo novih
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zavarovalnih produktov iz skupine življenjskih zavarovanj.
3. Skupščina soglaša, da uprava
uporabi druge rezerve iz dobička v višini
6.158.287,42 evrov kot kapital za zavarovalne posle iz skupine življenjskih zavarovanj,
pod pogojem pridobitve dovoljenja Agencije
za zavarovalni nadzor za opravljanje tovrstnih zavarovanj.
4. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007
z mnenjem nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2008.
Predlog sklepa:
Za revizorja za poslovno leto 2008 se
imenuje revizijska družba Deloitte revizija,
d.o.o., Ljubljana.
6. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa:
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu. Besedilo sprememb in dopolnitev statuta je priloga
št. 1 in je sestavni del tega sklepa. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta s sprejetimi odločitvami
skupščine.
7. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z odstopom
člana nadzornega sveta dr. Petra Kukovice.
2. Za člana nadzornega sveta, predstavnika članov družbe, skupščina na predlog nadzornega sveta namesto člana dr.
Petra Kukovice, za štiriletni mandat izvoli
Gregorja Primica, mag. farm.
8. Seznanitev skupščine o izvolitvi novih
predstavnikov delavcev v nadzorni svet.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z izvolitvijo Darje Korpar in Primoža Igerca kot predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.
V skladu s statutom Vzajemne, d.v.z.,
se skupščine družbe lahko udeležijo člani
Vzajemne, d.v.z., ki najkasneje 3 dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo
Vzajemni, d.v.z. Prijava mora vsebovati ime
in priimek, prebivališče člana ter številko
zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga
za članstvo v Vzajemni, d.v.z. Če nameravajo glasovalno pravico za člane uresničevati
pooblaščenci, mora biti pisna prijava pooblaščenca, ki je pooblaščen s strani člana
v skladu s statutom Vzajemne, d.v.z., skupaj
s pooblastilom predložena Vzajemni, d.v.z.,
najkasneje 3 dni pred skupščino. Pisno pooblastilo mora vsebovati naslednje podatke
o članu: ime, priimek, prebivališče ter številko zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga za članstvo v Vzajemni, d.v.z.
Vzorec prijave ter priporočena oblika pooblastila sta na voljo na spletni strani Vzajemne, d.v.z., www.vzajemna.si.
Letno poročilo in poročilo nadzornega
sveta ter ostalo gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov in utemeljitvami,
vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta z utemeljitvijo,
je na vpogled članom Vzajemne, d.v.z., na
sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana,
v tajništvu uprave, vsak delavnik od 9. do
12. ure.
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Najmanj 5 odstotkov članov Vzajemne,
d.v.z., lahko najkasneje v desetih dneh po
objavi sklica skupščine poda zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine. Zahteva
mora biti pisna in mora vsebovati predlog
sklepa z utemeljitvijo. Zahteva se pošlje
upravi Vzajemne, d.v.z.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
za člane odprt dve uri pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani in pooblaščenci pridejo v prostore v primernem
času pred začetkom skupščine, da se bo
lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet, razen za točki 5 in 7, kjer je predlagatelj nadzorni svet, ter točke 3, kjer je
predlagatelj uprava.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
dr. Boštjan Aver
Ob-4749/08
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS 42/06, 60/06 –
popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSreg-B,
67/07 – ZTFI, 100/07 – popr. ZTFI, 10/08;
ZGD-1) ter točke 7.8. Statuta družbe Kras
d.d., Šepulje 31, 6210 Sežana, direktor
družbe sklicuje
12. skupščino
družbe Kras mesnopredelovalna
industrija d.d.,
ki bo v torek dne 24. 6. 2008, ob 10. uri,
na sedežu družbe Kras d.d., Šepulje 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Za predsednika dvanajste skupščine
družbe Kras d.d. se izvoli Klemna Šešoka.
b) Za člane verifikacijske komisije za
ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda
se izvolijo:
– Vladka Plohl – predsednica,
– Patricija Zelen Furlan – preštevalka
glasov,
– Milena Tavčar – preštevalka glasov.
c) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje notar Miro Košak iz Ljubljane.
2. Seznanitev s pisnim poročilom glavnega delničarja družbe Kras mesnopredelovalna industrija d.d., družbe Brinovka
storitveno podjetje d.o.o., o predpostavkah
za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem
in s poročilom revizorja o primernosti višine
denarne odpravnine ter odločanje o prenosu
delnic manjšinskih delničarjev na glavnega
delničarja.
Direktor in nadzorni svet predlagata
sprejem naslednjega sklepa:
a) Skupščina družbe Kras mesnopredelovalna industrija d.d. se seznani s pisnim
poročilom glavnega delničarja, družbe Brinovka storitveno podjetje d.o.o., Agrokombinatska cesta 63, 1000 Ljubljana, o predpostavkah za prenos delnic in primernosti
višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, s poročilom revizorja o primernosti
višine denarne odpravnine ter potrjuje višino
odpravnine manjšinskim delničarjem v višini
52,308 EUR za delnico.
b) Delnice manjšinskih delničarjev družbe Kras mesnopredelovalna industrija d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
se prenesejo na družbo Brinovka storitveno
podjetje d.o.o., Agrokombinatska cesta 63,
1000 Ljubljana. Manjšinskim delničarjem
oziroma osebam, v korist katerih je bila na
dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, vpisana
pravica oziroma drugo pravno dejstvo glede
na določila Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (uradno prečiščeno besedilo Ur. l. RS, 2/07; ZNVP-UPB1), se izplača
odpravnina v višini 52,308 EUR za delnico.
c) Prenos delnic na glavnega delničarja
se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni
register Okrožnega sodišča v Kopru.
Pisno poročilo glavnega delničarja
o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevo poročilo
o primernosti višine denarne odpravnine,
revidirana letna poročila družbe Kras d.d. za
poslovna leta 2004, 2005 in 2006 so priloge
tega sklepa.
Gradivo za skupščino
Gradivo za zasedanje skupščine, vključno z revidiranimi letnimi poročili družbe
Kras mesnopredelovalna industrija d.d. za
zadnja tri poslovna leta, poročilom glavnega delničarja o primernosti višine denarne
odpravnine manjšinskim delničarjem, revizorjevim poročilom o primernosti višine
denarne odpravnine ter predlogi sklepov,
je delničarjem na voljo na sedežu družbe
Kras mesnopredelovalna industrija d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana, vsak delovni dan
od 8. do 16. ure, od dneva objave do dneva
skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar, oziroma zakoniti zastopnik izkaže z osebnim
dokumentom, pooblaščenec pa s pisnim pooblastilom ter osebnim dokumentom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave skupščine v Uradnem listu RS.
Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in
posredovani direktorju na sedež družbe.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini imajo
delničarji, oziroma njihovi zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo družbe na sedmi
delovni dan pred dnem zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničarji oziroma njihovi zastopniki direktorju družbe pisno prijavijo svojo udeležbo
najpozneje tri dni pred dnevom seje skupščine.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Seje skupščine se lahko udeležujejo tudi
direktor ter člani nadzornega sveta.
Glasovanje na skupščini
Glasovalno pravico uresničujejo delničarji sami ali po svojem pooblaščencu oziroma zastopniku.
Pooblastilo v pisni obliki je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej.
Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj
pol ure pred zasedanjem skupščine zaradi
ugotavljanja prisotnosti in sestave seznama
prisotnih udeležencev.
Sklepčnost
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob
11. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu

bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Kras mesnopredelovalna industrija d.d.
direktor Edvard Fonda
Ob-4750/08
Na podlagi določb statuta delniške družbe Hematit investicije in svetovanje, d.d. in
skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
2. redno sejo skupščine
delniške družbe Hematit, d.d.,
ki bo v četrtek, dne 26. junija 2008, ob
18. uri, v sejni sobi družbe Finpro C d.o.o.,
Stegne 27, 1000 Ljubljana, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in ugotovi
prisotnost notarja po predlogu sklicatelja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe o poslovanju za
leto 2007.
3. Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s pisnim poročilom nadzornega sveta.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da
ostane bilančna izguba na dan 31. 12. 2007
nepokrita in se podeli razrešnica direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto
2007.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
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
tri dni pred zasedanjem.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Pooblaščenec delničarja mora
k prijavi udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri fizičnih osebah
vsebovati priimek in ime, matično številko
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek ter naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so
do konca skupščine na vpogled pri notarju.
Sejni prostor, v katerem bo potekala skupščina družbe, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.
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.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 30 minut
za prvim sklicem z istim dnevnim redom.
V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje letno
poročilo in poročilo nadzornega sveta za
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poslovno leto 2007, je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave družbe, Stegne 27,
Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Hematit, d.d.
uprava – direktor
Miran Jurjavčič
Št. 2008-030
Ob-4752/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah – 1 in Statuta delniške družbe IMP Projektivni biro d.d., Dunajska cesta 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje
13. redno skupščino
IMP Projektivni biro d.d.,
ki bo v torek, 24. 6. 2008, ob 13. uri, na
sedežu družbe IMP Projektivni biro d.d., na
Dunajski cesti 7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Jožef Pust.
Za preštevalca glasov se izvolita Anton
Grilj in Martina Kozamurnik.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 s pisnim poročilom
nadzornega sveta družbe k letnemu poročilu.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2007 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
3.1 Bilančni dobiček po stanju 31. 12.
2007 znaša 173.293,09 EUR.
Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka
prenesenega čistega dobička iz preteklih let
v znesku 100.859,80 EUR in čistega dobička za leto 2007 v znesku 72.433,29 EUR.
Od ugotovljenega bilančnega dobička za
leto 2007 v skupnem znesku 173.293,09
EUR se uporabi:
– del prenesenega dobička iz preteklih
let v znesku 18.250,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem, in sicer se izplača 1,25
EUR bruto na vsako delnico. Do dividend
so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan
30. 6. 2008 vpisani kot lastniki v delniško
knjigo. Dividende se bodo začele izplačevati
najpozneje v 60 dneh od dneva skupščine.
– znesek 155.043,09 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Potrdi in odobri se delo direktorja
v poslovnem letu 2007 in se direktorju za
poslovno leto 2007 podeli razrešnico.
3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007 podeli razrešnico.
4. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut delniške družbe, tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom
statuta, po predlogu uprave in nadzornega
sveta družbe.
5. Imenovanje članov upravnega od
bora
Predlog sklepa:
V upravni odbor družbe za mandatno
obdobje petih let skupščina imenuje sledeče člane: Anica Rovanšek, Vladimir Albin
Kuret, Jožef Pust.

6. Določitev sejnin upravnemu odboru
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi sejnine za predsednika UO v višini
200,00 EUR, za namestnika predsednika
UO v višini 180,00 EUR in za člana UO v višini 150,00 EUR.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2007 in poročilo nadzornega sveta z mnenjem o poslovnem poročilu uprave za poslovno leto 2007 in statut družbe je na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe
v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno
dneva objave tega vabila do vključno 24. 6.
2008 vsak delavnik od 9. do 13. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo,
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Prijava delničarjev na skupščino bo možna pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
predsednik uprave
Tomaž Komel, univ. dipl. inž. el.
Št. 2008-002926
Ob-4753/08
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe IMP, d.d.,
družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo, Dunajska cesta 7, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino
IMP, d.d., družba za svetovanje,
projektiranje, inženiring in gradnjo,
ki bo v torek, 24. 6. 2008, ob 11. uri, na
sedežu družbe IMP, d.d., na Dunajski cesti
7 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kenig.
Za preštevalca glasov se izvolita Maja
Rovanšek in Janez Žagar.
Na seji je prisoten vabljeni notar Vojko
Pintar iz Kranja.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 z mnenjem revizijske
hiše in pisnega poročila nadzornega sveta
družbe k letnemu poročilu in mnenju revizijske hiše.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za poslovno leto 2007 in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček po stanju 31. 12. 2007
znaša 2,306.959,19 EUR.
3.1 Bilančni dobiček je oblikovan iz ostanka prenesenega čistega dobička iz let od
2003 do 2006 v znesku 1,106.571,06 EUR
in čistega dobička za leto 2007 v znesku
1,290.388,13 EUR.
Od ugotovljenega bilančnega dobička za
leto 2007 v skupnem znesku 2,306.969,19
EUR se uporabi:
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– del prenesenega dobička iz preteklih
let v znesku 128.815,50 EUR za izplačilo dividend delničarjem, in sicer se izplača 1,50
EUR bruto na vsako delnico. Do dividend
so upravičeni vsi delničarji, ki bodo na dan
30. 6. 2008 vpisani kot lastniki v delniško
knjigo. Dividende se bodo začele izplačevati
najpozneje v 60 dneh od dneva skupščine.
– znesek 2,178.143,69 EUR ostane nerazporejen.
3.2 Potrdi in odobri se delo direktorja
v poslovnem letu 2007 in se direktorju za
poslovno leto 2007 podeli razrešnico.
3.3 Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2007 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2007 podeli razrešnico.
4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Na podlagi predloga nadzornega sveta
družbe, sprejme skupščina naslednji sklep.
Predlog sklepa: za revizorja, ki bo revidiral letne računovodske izkaze za poslovno
leto 2007 imenuje skupščina revizijsko hišo
Plus Revizija, d.o.o., iz Ljubljane.
5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se statut delniške družbe, tako, da se dosedanje besedilo statuta nadomesti z novim besedilom
statuta, po predlogu uprave in nadzornega
sveta družbe.
6. Imenovanje članov upravnega odbora.
Predlog sklepa: v upravni odbor družbe
za mandatno obdobje petih let skupščina
imenuje sledeče člane: Vladimir Albin Kuret,
Anica Rovanšek, Gregor Kenig.
7. Določitev sejnin upravnemu odboru
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme in
potrdi sejnine za predsednika UO v višini
400,00 EUR, za namestnika predsednika
UO v višini 350,00 EUR in za člana UO v višini 300,00 EUR.
Letno poročilo uprave za poslovno leto
2007, poročilo nadzornega sveta z mnenjem
o poslovnem poročilu uprave za poslovno
leto 2007, mnenje revizorja za poslovno leto
2007 in statut delniške družbe, so na vpogled v tajništvu direktorja na sedežu družbe
v Ljubljani, Dunajska cesta 7, od vključno
dneva objave tega vabila do vključno 24. 6.
2008 vsak delavnik od 9. do 11. ure.
Zaradi sestave seznama delničarjev, vabimo delničarje, da pisno priglasijo svojo
udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko
udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo,
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo je potrebno predložiti družbi.
Prijava delničarjev na skupščino bo možna pol ure pred začetkom skupščine. Identiteto izkažejo z osebno izkaznico ali drugo
ustrezno javno listino s sliko ali izpisom iz
registra pravnih oseb in pooblastilom.
Če ob prvem sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 11.30 in bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
IMP, d.d.
direktor
Vladimir Albin Kuret, univ. dipl. inž. str.
Ob-4813/08
Na podlagi 7.3. člena Statuta sklicuje
uprava družbe KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec
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13. sejo skupščine
delniške družbe KOPA d.d.,
ki bo dne 23. junija 2008 ob 16. uri,
v prostorih družbe na Kidričevi 14 v Slovenj
Gradcu.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni
notar.
2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2007.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani s poročilom
nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2007.
b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni
dobiček družbe na dan 31. 12. 2007 znaša
559.547,08 EUR.
c) Del bilančnega dobička v bruto višini 56.277,50 EUR se razdeli za dividende
delničarjem, ki so na presečni dan vpisani
v delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi. Delničarjem se do dne 31. 8. 2008 izplača dividenda, ki znaša 2,5 EUR bruto
na delnico. Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2003
v višini 52.088,35 EUR in 4.189,15 EUR iz
nerazporejenega dobička poslovnega leta
2005.
c) Članom nadzornega sveta se za
delo v preteklem letu izplača nagrada, in sicer predsedniku nadzornega
sveta 1.500,00 EUR neto, članoma pa
1.000,00 EUR neto.
Predsedniku uprave se za leto 2007 izplača nagrada v višini 2.500,00 EUR neto.
Izplačilo se izvrši iz nerazporejenega dobička poslovnega leta 2005. Nagrada se
izplača v roku 30 dni od sprejema skupščinskega sklepa.
d) O preostalem delu bilančnega dobička
v višini 493.003,16 EUR bo odločeno v naslednjih letih.
e) Skupščina potrdi in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2007 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2007.
3. Sklep o uvedbi enotirne uprave
Predlog sklepa: z dnem zasedanja skupščine se v družbi uvede enotirna uprava.
4. Do sedaj vpisana dejavnost družbe se
spremeni in uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti in odslej glasi:
Klasifikacija dejavnosti za KOPA d.d.
SKD
26.110
26.120
26.200
26.300
26.400
26.510
26.520
26.600
26.700

naziv
proizvodnja elektronskih
komponent
proizvodnja elektronskih plošč
proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
proizvodnja komunikacijskih naprav
proizvodnja elektronskih naprav
za široko rabo
proizvodnja merilnih, preizkuševalnih navigacijskih instrumentov
in naprav
proizvodnja ur
proizvodnja sevalnih,
elektromedicinskih in
elektroterapevtskih naprav
proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme
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26.800
28.230
28.290
33.120
33.140
46.190
46.490
46.510
46.520

46.660
46.690
47.410
47.420
47.430
52.100
58.140
58.290
59.110
59.120
59.130
59.200
61.100
61.200
61.900
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
68.100
68.200
68.310
69.200
70.220
72.190
73.120
73.200

proizvodnja magnetnih in
optičnih nosilcev zapisa
proizvodnja pisarniških strojev in
naprav (razen račun. in perifernih
naprav)
proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
popravila strojev in naprav
popravila električnih naprav
nespecializirano posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov
trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
trgovina na debelo z
računalniškimi napravami
trgovina na debelo z
elektronskimi in
telekomunikacijskimi napravami
in deli
trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in opremo
trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
trgovina na drobno v
specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
trgovina na drobno
v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
skladiščenje
izdajanje revij in druge
periodike
drugo izdajanje programja
produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
post produkcijske dejavnosti pri
izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
telekomunikacijske dejavnosti po
vodih
brezžične telekomunikacijske dejavnosti
druge telekomunikacijske
dejavnosti
računalniško programiranje
svetovanje o računalniških napravah in programih
upravljanje računalniških
naprav in sistemov
druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
obratovanje spletnih portalov
trgovanje z lastnimi
nepremičninami
oddajanje in obratovanje lastnih
ali najetih nepremičnin
posredništvo v prometu
z nepremičninami
računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
drugo podjetniško in poslovno
svetovanje
raziskovalna in razvojna
dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
posredovanje
oglaševalskega
prostora
raziskovanje trga in javnega mnenja

77.330

dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in
zakup
77.400 dajanje pravic uporabe
intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.100 dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 posredovanje začasne delovne
sile
78.300 druga oskrba s človeškimi viri
80.100 varovanje
80.200 nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
82.110 nudenje celovitih pisarniških storitev
82.200 dejavnost klicnih centrov
85.590 drugje narazvrščeno
izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
95.110 popravila in vzdrževanje
računalnikov in perifernih enot
95.120 popravila komunikacijskih naprav
95.210 popravila elektronskih naprav za
široko rabo
96.090 druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Glede na sprejeti sklep se uskladi točka
tretjič Statuta.
5. (peti) Sklep:
1. (ena) Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:
1.1. (ena.ena) V poglavju 4 (štiri) Osnovni kapital se za delom »Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala« doda besedilo:
»Sklad lastnih delnic
Družba lahko na osnovi sklepa skupščine oblikuje sklad lastni delnic.
S sklepom skupščine se določi vir in višina sredstev za oblikovanje sklada lastnih
delnic.
Z oblikovanjem sklada lastnih delnic se
ne smeta zmanjšati registrirani osnovni kapital in predpisana sredstva minimalnih rezerv.
Družba lahko pridobiva lastne delnice
v skladu z zakonom.
Kriterije in postopke odkupovanja lastnih
delnic sprejme upravni odbor.
Odobreni kapital
Upravni odbor je pooblaščen, da lahko
v 5 (petih) letih po vpisu sprememb v sodni
register z izdajo novih delnic poveča osnovni kapital za 50 (petdeset) % za potrebe
financiranja razvoja družbe.«
1.2. (ena.dva) Poglavja Organi družbe,
5. (pet) Uprava in 6. (šest) Nadzorni svet se
črtajo in nadomestijo z
Organi družbe
1. (ena)
Družba ima enotirni sistem upravljanja.
Organa družbe sta upravni odbor in
skupščina delničarjev.
Upravni odbor
2. (dva)
Upravni odbor ima 4 člane, od katerih
so trije člani predstavniki kapitala, eden pa
predstavnik delavcev. Člani upravnega odbora se izvolijo za obdobje petih let in so
lahko ponovno imenovani.
Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
3. (tri)
Skupščina delničarjev lahko odpokliče člana upravnega odbora pred potekom
mandata.
4. (štiri)
Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat
v četrtletju.
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Upravni odbor veljavno zaseda in odloča, če je navzoča najmanj polovica članov,
ki so predstavniki kapitala.
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
določa poslovnik.
Sej upravnega odbora se lahko udeležijo
člani upravnega odbora, izvršni direktorji ter
osebe, ki so povabljene s strani sklicatelja
seje upravnega odbora in njihovi udeležbi
večina članov ne nasprotuje.
5. (pet)
Člani upravnega odbora zastopajo družbo v razmerju do tretjih oseb posamično.
Če upravni odbor med svojimi člani imenuje izvršne direktorje, ti zastopajo in predstavljajo družbo v skladu z upravičenji, ki jih
določa upravni odbor.
6. (šest)
Če izvršni direktorji niso imenovani,
upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.
Če je imenovan eden ali več izvršnih
direktorjev, 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;
– lahko skliče skupščino;
– oblikuje revizijsko in druge komisije;
– imenuje in odpokliče izvršne direk
torje;
– sprejema poslovno finančni načrt za
posamezno poslovno leto;
– sprejema dolgoročni načrt poslovanja
(dolgoročno strategijo družbe);
– sprejema letno poročilo;
– vodenje tekočih poslov, ki niso prenešeni na izvršne direktorje;
– druge pristojnosti v zvezi z vodenjem in
nadzorom družbe, ki niso v izrecni pristojnosti izvršnih direktorjev.
7. (sedem)
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.
8. (osem)
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.
Pravice in obveznosti članov upravnega
odbora, ki niso določene z zakonom o gospodarskih družbah, se določijo s posebno
pogodbo, ki jo član upravnega odbora sklene z družbo.
9. (devet)
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.
Izvršni direktor
10. (deset)
Upravni odbor lahko imenuje enega ali
več izvršnih direktorjev, pri čemer so člani
upravnega odbora lahko imenovani za izvr-

šnega direktorja. Mandat izvršnega direktorja traja 5 (pet) let.
11. (enajst)
Pristojnosti in odgovornosti izvršnih direktorjev določi upravni odbor ob njihovem
imenovanju.
Kadar je imenovanih več izvršnih direktorjev, njihovo poslovanje ureja poslovnik, ki
ga sprejme upravni odbor.
12. (dvanajst)
Upravni odbor lahko določi posle, za katere so pristojni izvršni direktorji predhodno
dolžni pridobiti njegovo soglasje.
13. (trinajst)
V primeru, če je imenovanih več izvršnih
direktorjev, zastopa družbo vsak v skladu
s svojimi pristojnostmi skupno z glavnim izvršnim direktorjem ali njegovim namestnikom.
14. (štirinajst)
Če je imenovanih več izvršnih direktorjev,
upravni odbor imenuje tudi glavnega izvršnega direktorja in njegovega namestnika.
15. (petnajst)
Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče
izvršnega direktorja.
16. (šestnajst)
Pravice in obveznosti izvršnega direktorja, ki niso urejene z zakonom, statutom in
poslovniki, se uredijo s pogodbo.
1.3 (ena.tri) V točki 7.3. se številka »5%«
nadomesti z »eno desetino«.
1.4 (ena.štiri) Točka 7.4 (sedem.štiri) se
nadomesti z:
»Skupščina se skliče vsaj mesec dni
pred sejo z objavo v Uradnem listu RS,
v katerem se navede dnevni red ter kraj in
čas seje. Dnevni red zasedanja skupščine
se ob sklicu obvezno objavi.«
1.5. (ena.pet) Točka 7.5. (sedem – pet)
se nadomesti z:
»Skupščina se praviloma opravi v kraju
sedeža družbe. Delničarji ali njihovi zastopniki morajo prijaviti udeležbo najpozneje tri
dni pred skupščino, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti, v pisni obliki, po pošti
ali po elektronski pošti ali po faksu.«
1.6 (ena.šest) Črta se točka 7.6. (sedem.šest).
1.7 (ena.sedem) Črta se točka 7.7. (sedem.sedem).
1.8. (ena.osem) V poglavju 8 (osem)
Statuta se dodajo točke 8.4, 8.5, 8.6. in
glasijo:
8.4. (osem.štiri) Upravnemu odboru lahko pripada nagrada iz dobička, če bo glede
na celotni kapital na dan zaključnega računa
družbe, dobiček predstavljal donos višji od
obrestne mere za enoletne depozite v bankah. Višina dobička, ki se lahko deli upravi
ne sme presegati višine šestih bruto plač za
posameznega člana uprave ob pogoju, da
so plače uprave usklajene z merili Združenja Manager.
Upravni odbor lahko del dobička, ki ji ga
podeli skupščina v skladu s tem členom, nameni tudi drugim vodilnim managerjem.
8.5. (osem.pet) Družba oblikuje statutarne rezerve v višini 10 (deset) % osnovnega
kapitala. Za oblikovanje statutarnih rezerv
se nameni 5% (pet) dobička posameznega
poslovnega leta. Statutarne rezerve se lahko uporabijo za naslednje namene:
– kritje tekoče in prenesene izgube,
– oblikovanje rezerv za lastne deleže,
– izplačila članom upravnega odbora,
– povečanje osnovnega kapitala,
– plačila eventuelno naknadno ugotovljenega davka od dobička.
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8.6. (osem.šest) Upravni odbor lahko za
oblikovanje drugih rezerv iz dobička uporabita delež, ki je večji od polovice znaeska čistega dobička, ki ostane po uporabi dobička
za namene iz prvega odstavka 230. člena
Zakona o gospodarskih družbah.
1.9. (ena.devet) Točka 9.1. (devet.ena)
se dopolni z: »ali v Uradnem listu RS«.
1.10 (ena.deset) Izvede se preštevilčenje poglavij in točk statuta, ki se smiselno
prilagodi navedenim spremembam statuta.
1.11. (ena.enajst) V celotnem statutu se
izraza uprava in nadzorni svet smiselno nadomestita z izrazom upravni odbor.
6. (šesti) sklep
Skupščina pooblašča upravo oziroma
upravni odbor, da skladno s sklepi skupščine določi čistopis statuta.
7. (sedmi) sklep
Z dnem zasedanja skupščine zaradi
uvedbe enotirne uprav e preneha mandat
članom dosedanjega nadzornega sveta in
upravi.
Z dnem zasedanja skupščine se kot člani
upravnega odbora imenujejo:
– predstavniki kapitala:
– Bernard Osvald,
– Marjan Gobec,
– Tomislav Ogorevc,
– predstavniki delavcev:
– Marija Sgerm.
8. (osmi) sklep
Določitev sejnin članom upravnega odbora.
Skupščina določe sejnine za člane
upravnega odbora, in sicer:
– predsednika 150 EUR neto,
– člane 100 EUR neto.
Vpogled v gradivo
Letno poročilo za leto 2007, poročilo
nadzornega sveta ter drugo gradivo s predlogi sklepov in spremembami statuta so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14, vsak delavnik od objave sklica do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi v Ljubljani
po stanju na dan 19. 6. 2008 oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih
udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu
v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na
skupščini mora biti pisno in ostane družbi.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno
prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, do
19. 6. 2008. Pooblaščenci morajo v istem
roku predložiti tudi pisna pooblastila.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, se skupščina sestane pol ure po
predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
KOPA računalniški inženiring d.d.
uprava
Bernard Osvald
Ob-4815/08
Na podlagi drugega odstavka 26. člena
Statuta družbe Akripol d.d., sklicuje uprava
XIII. (trinajsto) sejo skupščine
družbe AKRIPOL, d.d.,
ki bo v torek, dne 24. 6. 2008, ob 13. uri,
v veliki sejni sobi, na sedežu družbe v Trebnjem, Prijateljeva cesta 11.
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Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in imenovanje notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Mojca Gorišek ter za preštevalki glasov Karolina Duh in Lilijana Poglajen.
1.3. Imenuje se predlagani notar Ivan Žetko iz Novega mesta.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 skupaj
z revizorskim poročilom in pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička
in o podelitvi razrešnice.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2007 skupaj
z revizorskim poročilom in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki je priloga k temu sklepu.
2.2. Ugotovi se, da bilančni dobiček po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša
2.049.373,78 EUR.
Bilančni dobiček za leto 2007 se uporabi:
– za izplačilo dividend delničarjem se nameni 1,3 EUR bruto na delnico,
– kot udeležba na dobičku za upravo se
nameni 6.700 EUR bruto in kot udeležba na
dobičku za nadzorni svet 3.900 EUR bruto,
pri čemer se nameni 1.700 EUR bruto predsedniku in po 1.100 EUR bruto, članoma,
– o delu bilančnega dobička v višini
1.795.507,38 EUR bo odločeno v naslednjih
letih.
2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007
in s tem potrdi njihovo uspešno delo.
Vir za izplačilo pod prvo in drugo alineo je
preneseni dobiček iz let 2001 in 2003.
Upravičenci do dividende so vsi lastniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinški depotni družbi, d.d.
Ljubljana na dan zasedanja skupščine. Dividenda ter udeležba na dobičku za upravo in
nadzorni svet se izplačajo v roku 60 dni od
sprejema sklepa na zasedanju skupščine.
3. Uskladitev dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti, kot je v prilogi
tega sklepa.
Izdela se čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2008.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za leto
2008 se imenuje revizijsko hišo KPMG, d.o.o.
iz Ljubljane.
Gradivo za skupščino, vključno z revidiranim poročilom za leto 2007 in pisnim poročilom nadzornega sveta, je delničarjem
na vpogled vsak delavnik od 10. do 12. ure
v tajništvu družbe, od dneva sklica in objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, ki morajo biti pisni in obrazloženi, pošljejo v roku 7 dni po objavi sklica
skupščine, priporočeno po pošti ali jih vložijo
neposredno na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
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ki so vpisani v Centralnem registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, če so svojo udeležbo najavili družbi
s priporočeno pošiljko ali osebno na sedežu
družbe, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi predložiti tudi pisna pooblastila
delničarja.
Prosimo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom seje prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju
in s podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovnice.
AKRIPOL, d.d.
direktor
Robert Krvavica
Ob-4825/08
Na podlagi 29. člena Statuta delniške
družbe Žana-Plus, družba pooblaščenka,
d.d., Mestni trg 2, Žalec, uprava družbe sklicuje
8. redno skupščino
delniške družbe Žana-Plus, družba
pooblaščenka, d.d, Žalec,
ki bo dne 27. 6. 2008 ob 8.30, v prostorih
notarja Srečka Gabrila, Savinjska cesta 20,
Žalec.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se organi skupščine. Redni seji bo prisostvoval vabljeni notar Srečko
Gabrilo.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu letnega poročila uprave
za poslovno leto 2007 in podeli razrešnico
upravi družbe in nadzornemu svetu.
3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
na dan 31. 12. 2007 znaša 753,00 € in ostane nerazporejen.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: obstoječim članom nadzornega sveta je potekel mandat. Za člane
nadzornega sveta se izvolijo: Rezar Franc,
Naraks Dolfe in Pukšič Silva.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo
najkasneje tri dni pred sejo skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniško knjigo 10 dni pred dnevom
skupščine. Pooblastilo mora biti pismeno in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe. Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe v Žalcu, Mestni trg 2, vsak
delovni dan od 10. do 13. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Žana-Plus, družba pooblaščenka,d.d.,
Žalec
direktor družbe Marjan Laznik
Št. 79/08
Ob-4843/08
Na podlagi določb statuta in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe
Komunaprojekt d.d. v dogovoru z nadzornim
svetom te družbe dne 20. 5. 2008 sklicuje

14. skupščino
delničarjev delniške družbe
Komunaprojekt d.d.,
ki bo v petek, dne 20. 6. 2008 ob 12.
uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d.,
v 5. nadstropju, na Partizanski cesti 3 – 5
v Mariboru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine z ugotovitvijo
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
Za predsednika skupščine je izvoljen:
Ivan Bezjak, univ. dipl. prav.
Za preštevalki glasov: Gizela Janžekovič, Danica Vodenik.
Vabljeni notar je Stanislav Bohinc za sestavo notarskega zapisnika.
2. Poročilo o poslovanju Komunaprojekta d.d. za leto 2007 z mnenjem revizorja,
pisno poročilo nadzornega sveta k letnemu
poročilu.
Skupščina se seznani s poslovanjem Komunaprojekt d.d. v letu 2007, s poročilom
revizorja in pisnim poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Informacija o gospodarskem načrtu za
leto 2008.
Skupščina se seznani z gospodarskim
načrtom za leto 2008.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za poslovno leto 2007 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2007.
Predlog sklepa:
4.1. Po obravnavi rezultatov poslovanja
skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2007, v višini
211.648,78 EUR, ki se nameni:
a) za dividende delničarjem 80.720,50
EUR, kar je 0,7 EUR bruto po delnici (družba iz lastnih delnic nima pravice do dividend). Dividende se izplačajo vsem delničarjem, ki so bili lastniki delnic na dan 21. 6.
2008. Dividende bo družba Komunaprojekt
d.d. izplačala najkasneje do 30. 9. 2008;
b) v višini 60.000,00 EUR za nagrado
zaposlenim na podlagi deleža ustvarjene
plače v preteklem letu. Nagrado zaposlenim
bo družba izplačala najkasneje do 30. 12.
2008;
c) 70.928,78 EUR druge rezerve iz dobička.
4.3. Skupščina Komunaprojekt d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu
svetu za poslovno leto 2007.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine ali njihovi pooblaščenci
s pisnim pooblastilom.
Pogoj za udeležbo na skupščini je pisna
prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in druga dokumentacija je delničarjem na
voljo od objave sklica skupščine dalje dostopno na vpogled v pravni pisarni na sedežu
družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure po
predhodni najavi.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisno obrazloženi in vloženi v tajništvu družbe
v sedmih dneh po objavi tega sklica.
Komunaprojekt d.d.
direktor
Marjan Bastič, univ. dipl. ekon.
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Zavarovanja terjatev
SV 331/08
Ob-4802/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 331/08 z dne 14. 5. 2008,
je bilo zastavljeno stanovanje št. 30 v 5. nadstropju z balkonom in s shrambo št. 30 v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 91,25 m2,
v stanovanjskem objektu na parc. št. 1223/7,
parc. št. 1223/8, parc. št. 1223/10, parc. št.
1223/22 in parc. št. 1223/23, vse k.o. Jesenice, parkirno mesto št. 45-N, v izmeri cca
12,30 m2 in parkirno mesto št. 46-N, v izmeri
cca 12,30 m2, last zastaviteljev Manice Pisek in Gorazda Breganta – vsakega od njiju
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št.
30-03/2008 z dne 21. 3. 2008, z zemljiško
knjižnim dovolilom z dne 5. 5. 2008, vse
v korist SKB banke d.d. Ljubljana, matična
številka 5026237000, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 72.500,00 CHF s pripadki.
SV 332/08
Ob-4803/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 332/08 z dne 14. 5.
2008, je bilo zastavljeno stanovanje št. 30
v 5. nadstropju, z balkonom in s shrambo
št. 30 v kleti, v skupni bruto tlorisni površini 91,25 m2, v stanovanjskem objektu
na parc. št. 1223/7, parc. št. 1223/8, parc.
št. 1223/10, parc. št. 1223/22 in parc. št.
1223/23, vse k.o. Jesenice, parkirno mesto
št. 45-N, v izmeri cca 12,30 m2 in parkirno
mesto št. 46-N, v izmeri cca 12,30 m2, last
zastaviteljev Manice Pisek in Gorazda Breganta – vsakega od njiju do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št. 30-03/2008 z dne
21. 3. 2008, z zemljiškoknjižnim dovolilom
z dne 5. 5. 2008, vse v korist SKB banke
d.d. Ljubljana, matična številka 5026237000,
s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, v zavarovanje denarne terjatve 72.500,00 CHF
s pripadki.
SV 339/08
Ob-4804/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 339/08 z dne 15. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v 2.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 18, stoječe na
parc. št. 370/1, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 34,62 m2, last zastaviteljev Urške Simjanovski in Lazarja Simjanovskega – vsakega
od njiju do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4. 2008, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 48.600,00 EUR s pripadki.
SV 348/08
Ob-4805/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 348/08 z dne 14. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 1, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Cesta v Rovte 5, stoječe na parc. št. 1963,
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 62,27 m2, last
zastavitelja Edina Gerzića, Cesta v Rovte 5,

Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnice - Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000,00
EUR s pripadki.
SV 362/08
Ob-4806/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 362/08 z dne 16. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 20, ki se nahaja v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Ulica Viktorja Kejžarja 37a, stoječe
na parc. št. 1119, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 40,41 m2, last zastavitelja Ivice Tutića,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
28. 4. 2008, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., matična številka 5092221000,
s sedežem v Kopru, Pristaniška 14, za zavarovanje denarne terjatve v višini 51.046,00
EUR s pripadki.
SV 512/08
Ob-4807/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 512/08 z dne 16. 5.
2008, sta bila zastavljena triinpolsobno
stanovanje v 3. nadstropju št. 16, s kletno
shrambo št. 16, v izmeri 98,38 m2, na naslovu Zvezda 3, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 923/51, k.o. Šentvid nad Ljubljano ter
garaža št. 33 v izmeri 13,49 m2, na naslovu
Zvezda 1 – 3, Ljubljana, ki stoji na parc. št.
915/12, 923/1, 923/50, 923/51, 923/52 in
923/53, k.o. Šentvid nad Ljubljano, ki sta
last zastaviteljev Deana Roliha, roj. 2. 4.
1959, EMŠO 0204959500090, Hafnerjeva ulica 8a, Ljubljana in Tatjane Rolih, roj.
12. 10. 1964, EMŠO 1210964505320, Hafnerjeva ulica 8a, Ljubljana, vsakega do ene
polovice, na podlagi prodajne pogodbe št.
197/08 z dne 18. 4. 2008. Nepremičnini sta
zastavljeni v korist upnice Volksbank – Ljudska banka d.d., Dunajska cesta 128a, Ljub
ljana, matična št. 5496527, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 190.000,00 EUR
s pripadki.
SV 346/2008
Ob-4808/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja
z dne 15. 5. 2008, opr. št. SV 346/2008, je
bila podstreha, preurejna v bivalne prostore,
v izmeri 70,19 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Župančičeva ulica 23, Kranj,
stoječi na zemljišču parc. št. 61/3, k.o. Huje,
vl. št. 107, last zastavitelja Primoža Ušaja, Smledniška cesta 43c, Kranj, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 6.
2007, sklenjene z Mestno občino Kranj,
kot prodajalko ter prodajne pogodbe z dne
8. 10. 2007, sklenjene z Milanom Mlakar,
Jožico Krevh in Jolando Oroz, kot prodajalci,
zastavljena v korist zastavne upnice Abanke
Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
matična številka 5026024000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.014,00 CHF,
z obrestno mero v višini vsote 6-mesečnega
Liborja + 1,55 odstotnih točk letno ter zapadlostjo zadnje anuitete 31. 5. 2023.

SV 360/2008
Ob-4809/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 19. 5. 2008, opr. št. SV 360/2008,
je bilo stanovanje v skupni izmeri 76,59 m2,
ki se nahaja v večstanovanjskem objektu na
naslovu Zasavska cesta 40, Kranj, z identifikacijsko št. objekta 225, stoječega na zemljišču parc. št. 471/4, k.o. Drulovka, vl. št.
382, ki obsega kuhinjo, tri sobe, kopalnico
in shrambo, last zastavitelja, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 904/135-93 z dne 11. 10. 1993, sklenjene med družbo Merkur, trgovina in storitve,
d.d., Kranj, Koroška cesta 1, kot prodajalko,
zastavljeno v korist zastavne upnice SKB
banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Ajdovščina 4, matična številka 5026237000,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
30.000,00 EUR s pripadki, s fiksno 6,80%
letno obrestno mero ter z zapadlostjo zadnje
od anuitet najkasneje dne 28. 5. 2023.
SV 591/08
Ob-4810/08
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 591/08 z dne 14. 5.
2008, sta stanovanje št. 18, v drugem nadstropju, last zastaviteljice Marice Pauković,
Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, na temelju
kupoprodajne pogodbe št. O/V/Č-600, sklenjene dne 12. 7. 2000, s prodajalko Zvezda,
tekstilna tovarna d.d., Kranj ter stanovanje
št. 3 v pritličju, last zastavitelja Stojana Paukovića, Ulica Rudija Papeža 3, Kranj, na
temelju kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 2/92, sklenjene dne 20. 6.
1992, s prodajalcem Elita – trgovsko podjetje d.o.o. Kranj, obe nepremičnini se nahajata v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica
Rudija Papeža 3, Kranj, z ident. št. 436.ES,
stoječi na nepremičnini parc. št. 408/3, k.o.
Klanec, zastavljeni v korist upnice Banke
Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana,
matična številka 2211254000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 110.000
EUR z letno obrestno mero, ki je sestavljena
iz 3 mesečnega Euriborja in pribitka v višini
1,8%, z končno zapadlostjo dne 1. 6. 2023.
SV 532/2008
Ob-4811/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 532/2008 z dne 15. 5. 2008,
je bilo stanovanje št. 7 v izmeri 35,56 m2,
Gabrovka 60, parc. št. 943/1, v k.o. Vodice,
last Voje Vida, Gabrska gora 17, Gabrovka,
do 3/4 in Sobočan Simone, Prečna ulica 13,
Litija, do 1/4, zastavljeno za zavarovanje
terjatve 30.000 €, z rokom zapadlosti 28. 6.
2028, v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, mat. št. 5026237.
SV 362/2008
Ob-4820/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 20. 5. 2008, opr. št. SV 362/2008,
je bilo trisobno stanovanje št. 3, v 3. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe na
naslovu Stritarjeva ulica 8, Kranj, stoječi na
parc. št. 280/11, k.o. Kranj, vl. št. 1190,
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v skupni izmeri 88,60 m2, last Sama Beštra,
Pod gozdom 3, Zgornja Besnica, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalko
Darjo Pavlič, Stritarjeva ulica 8, Kranj, zastavljeno v korist zastavnega upnice Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljub
ljani, Dunajska cesta 117, matična številka
1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8.150,00 CHF, z obrestno mero
v višini 6 mesečni CHF Libor + 2% letno ter
z zapadlostjo glavnice dne 31. 5. 2033.

Repolusk, oba Ulica Janeza Puharja 10,
Kranj, zastavljeno v korist zastavne upnice
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschraenkter Haftung,
s sedežem Raiffeisenplatz 1, 9010 Celovec,
Avstrija, matična številka 1868101, za zavarovanje denarne terjatve v višini 200.000,00
EUR, z obrestno mero v višini 3-mesečni
Euribor, s pribitkom 2,0 odstotnih točk letno
in zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2023.

SV 366/2008
Ob-4845/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja z dne 21. 5. 2008, opr. št. SV 366/2008,
je bilo stanovanje št. 16, v III. nadstropju
večstanovanjskega objekta z ident. št. 275,
na naslovu Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj,
stoječega na zemljišču parc. št. 189/1, k.o.
Huje, vl. št. 269, ki obsega tri sobe, dva kabineta, predsobo, kuhinjo, kopalnico z WC,
dve loži in kletni prostor, skupno 102,59 m2,
last družbe MA Company d.o.o., Mlaška cesta 16, Kranj, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 2. 11. 2005, sklenjene s prodajalcema
Jožetom in Vasilijo Trobec, oba Ulica Tončka
Dežmana 6, Kranj ter trisobno stanovanje
št. 21 s kabinetom, ki se nahaja v 5. nadstropju večstanovanjskega objekta z ident. št.
251.ES, na naslovu Ulica Janeza Puharja
10, Kranj, stoječega na zemljišču parc. št.
182/7, 182/21 in 182/23, k.o. Huje, vl. št.
326, ki obsega tri sobe in kabinet, kuhinjo,
kopalnico, WC, predsobo, ložo, garderobo
in klet, skupno 93,70 m2, last družbe MA
Company d.o.o., Kapucinski trg 16, Škofja
Loka, na podlagi prodajne pogodbe z dne
30. 4. 2008, sklenjene z Vidom in Bojano

SV 570/08
Ob-4846/08
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 570/08
z dne 21. 5. 2008, je bila nepremičnina
– dvosobno stanovanje številka 5, z dvema kabinetoma v III. nadstropju, v izmeri
93,53 m2, s pripadajočo kletno shrambo,
v stanovanjski stavbi v Mariboru, Gosposvetska cesta 15, zgrajeni na parceli številka
1406/1 katastrska občina Koroška vrata, last
zastavitelja S.Oliver S L O trgovina in storitve d.o.o., s sedežem Titova cesta 8, 2000
Maribor, matična številka 5298512000, do
celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne
17. 9. 2003, sklenjene med njim kot kupcem
in med Emilom Rakušo kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000
Ljubljana, matična številka 5860571000, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika S.Oliver HR d.o.o., s sedežem Kalinovica 8, 10000 Zagreb, Hrvaška, v višini 500.000,00 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 3.
2013 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 55/2006
Os-4672/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 55/2006 z dne 9. 4. 2008 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo nad dolžnikom
Tringrad d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje
10, Koper.
1. Ugotovi se, da so upniki z glasovanjem na naroku dne 9. 4. 2008 sprejeli prisilno poravnavo nad dolžnikom Tringrad
d.o.o. Koper, Vojkovo nabrežje 10, Koper,
saj so za sklenitev prisilne poravnave glasovali upniki, katerih terjatve skupno znašajo
84,33% vseh terjatev.
2. Poravnalni senat potrdi naslednjo prisilno poravnavo:
Terjatve upnikov so razvrščene v tri razrede:
– razred A: razred terjatev, dolžnikovih
dobaviteljev, kreditodajalcev in drugih upnikov, ki dobijo 20% poplačilo v roku enega
leta, brezobrestno;
– razred B: razred terjatev zamudnih
obresti DURS, ki se v skladu s 16. členom
ZFPP 100% odpišejo;
– razred C: razred terjatev družbe FMR,
za katere se glede na to, da so bile poplačane s strani družbe Gradis d.d. Koper, in se
100% odpišejo.
3. Iz priloge A, ki je sestavni del izreka
tega sklepa, so razvidni upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene, zneski in rok poplačila.
4. Ugotovi se, da prisilna poravnava
učinkuje 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.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 9. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 5. 2008
Lik 233/2005
Os-4673/08
To sodišče je v likvidacijskem postopku
nad dolžnikom Donit, kemična industrija d.d. – v likvidaciji, Cesta komandanta
Staneta 38, Medvode, potrdilo osnutek za
naknadno dodatno razdelitev likvidacijske
mase z dne 8. 5. 2008.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure in lahko svoje ugovore k osnutku podajo v 30 dneh od te objave. O ugovoru bo odločil likvidacijski senat
s sklepom o glavni razdelitvi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2008
St 4/2008
Os-4679/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 4/2008 sklep z dne 9. 5. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: 2
BIT storitve in trgovina, d.o.o., Rečica ob

Savinji 143, Rečica ob Savinji – v stečaju
(matična številka: 1453912, ID št. za DDV:
SI62881302), 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: 2 BIT storitve in
trgovina, d.o.o., Rečica ob Savinji 143, Rečica ob Savinji – v stečaju (matična številka:
1453912, ID št. za DDV: SI62881302), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 5. 2008
St 36/2001
Os-4680/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2001 sklep z dne 7. 5. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gramap, trgovsko podjetje d.o.o., Starograjska 8, Radeče – v stečaju (matična številka: 5661030, ID št. za DDV: 55487670), 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: Gramap, trgovsko podjetje d.o.o., Starograjska 8, Radeče – v stečaju (matična številka: 5661030,
ID št. za DDV: 55487670), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 5. 2008
St 87/2007
Os-4681/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 87/2007 sklep z dne 8. 5. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Agrohop, trgovina in storitve d.o.o., Gotovlje 31, Žalec – v stečaju (matična številka: 5650470, ID št. za DDV: 51795744), 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: Agrohop, trgovina in storitve d.o.o., Gotovlje 31, Žalec –
v stečaju (matična številka: 5650470, ID št.
za DDV: 51795744), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 5. 2008
St 6/2006
Os-4682/08
Stečajna sodnica tega 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 Boni – Proizvodnja toaletnega
papirja in trgovina d.o.o. – v stečaju, Dekani 12/a, Dekani, ki ga zastopa stečajni
upravitelj mag. Miroslav Benedejčič iz Kopra, na dan 9. 7. 2008 ob 10. 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 13. 5. 2008

St 28/2007
Os-4683/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 28/2007 z dne 13. 5. 2008, na podlagi
prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL)
začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Konfekcija Anja, d.o.o., Podjetje za pro
izvodnjo, trgovino in storitve, Jesenice,
Ulica Franceta Prešerna 5, Jesenice,
matična številka 5812232, šifra dejavnosti
74.700 in postopek z istim dnem zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 5. 2008
St 7/2008
Os-4684/08
To sodišče objavlja:
1. da je s sklepom št. St 7/2008-7, z dne
12. 5. 2008, začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Felicijan d.o.o., proizvodnja,
trgovina, storitve, Veliki Podlog 34, 8273
Leskovec pri Krškem, vpisanim v Poslovni register Slovenije, z matično številko 5501857000, šifra glavne dejavnosti
47.110;
2. za stečajnega upravitelja je bil imenovan Tomaž Kos, univ. dipl. ekon. iz Celja;
3. upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih, v skladu s 137. členom ZPPSL in
to v dveh mesecih od objave tega začetka
stečajnega postopka;
4. dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi;
5. narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008 ob 13. uri, v razpravni dvorani 007
I pritličje, tega sodišča;
6. oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 12. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 5. 2008
St 177/2007
Os-4685/08
To sodišče je s sklepom St 177/2007
dne 6. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo Djevad Bešić s.p. Ljubljana, Strmeckijeva ulica 24
– v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
St 45/2008
Os-4686/08
To sodišče je s sklepom St 45/2008 dne
9. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Galan Gostinske storitve d.o.o.,
Bežigrad 12, Ljubljana, matična številka
1869183.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Pilej 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 po-
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zivamo, 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 22. 9. 2008 ob 11.15, v razpravni dvorani št. II, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 9. 5.
2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2008
St 58/2008
Os-4687/08
To sodišče je s sklepom St 58/2008 dne
12. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Hans d.o.o., Kunaverjeva 8,
Ljubljana, matična številka 5621178000,
davčna številka 27284859, št. reg. vl.
11655700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 8,21 € in največ
164,20 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 5. 9. 2008 ob 10.15, v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 5. 2008.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 5. 2008
St 57/2006
Os-4688/08
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Itinerar d.o.o.
Ljubljana, Celovška 206 – v stečaju za
dne 22. 9. 2008 ob 11. uri, v razpravni dvorani št. II, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I, med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 5. 2008
St 3/2008
Os-4689/08
To sodišče je dne 13. 5. 2008 izdalo
sklep opr. št. St 3/2008, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika M.I.D.LES
marketing in trgovina d.o.o., Cankarjeva
ulica 11, 5000 Nova Gorica, davčna številka 97450979, matična številka 2084333,
vložna številka 10456400, šifra dejavnosti
46.130.
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Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 100 točk (8,21
EUR) in največ do vrednosti 2.000 točk
(164,20 EUR). Takso je potrebno plačati na
TRR 01100-8450083641, sklic na številko:
11-42218-7110006-00000308.
Dokazilo
o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 3. 9.
2008 ob 8.45, v razpravni dvorani 108/I.
Začetek stečajnega postopka se vpiše
v sodni register tukajšnjega sodišča pri vl.
št. 10456400.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13. 5. 2008.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 5. 2008
St 96/2006
Os-4710/08
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 96/2006 sklep z dne 15. 5. 2008:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoservis trgovina šport Zdravko Bregar,
s.p., Jagnjenica 10B, Radeče – v stečaju
(matična številka: 5165538, ID št. za DDV:
88627322) 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: Avtoservis trgovina šport Zdravko Bregar, s.p.. Jagnjenica
10B, Radeče – v stečaju (matična številka:
5165538, ID št. za DDV: 88627322), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 5. 2008
St 111/2007
Os-4732/08
To sodišče je s sklepom St 111/2007 dne
14. 5. 2008 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Brest – Top tapetništvo d.o.o.
– v stečaju, Jemčeva 45/a, Trzin, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 5. 2008
St 3/95
Os-4733/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika PAN-AGRA, Kovinska industrija
d.o.o., Plese 1, Murska Sobota – v stečaju, se iz razloga 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 8
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 5. 2008
St 45/2008
Os-4734/08
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Urejanje okolja Milan Rihtar s.p.,

Koroška c. 53/d, Maribor (davčna številka:
88226280, matična številka: 2069547000)
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 13. 5 .2008
St 9/98
Os-4735/08
To sodišče vabi upnike na narok za
obravnavanje osnutka glavne razdelitve
v stečajnem postopku nad dolžnikom MIOCOM – Trgovina, uvoz – izvoz in zastopanje, d.o.o., v stečaju, Kidričeva 22, Koper,
ki bo dne 3. 7. 2008 ob 8.45, v razpravni
dvorani št. 135/I tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču, v sobi 208/II – desno,
med uradnimi urami sodišča, to je v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9.
do 12. ure ter od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 5. 2008
St 59/2007
Os-4736/08
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Baligač, podjetje za proizvodnjo,
servisiranje in trgovino Gornja Bistrica
d.o.o. – v stečaju, davčna št. 98724509,
matična št. 5493633, se iz razloga drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 5. 2008
St 19/2007
Os-4784/08
To sodišče je s sklepom St 19/2007 z dne
16. 5. 2008 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Strojni ometi
Novak Janko s.p., Ravne pri Zdolah 11,
Krško, matična številka 5442899, davčna
številka 54774870, vpisanim v Poslovni register Slovenije pod št. 19-0564/94.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz Poslovnega registra Slovenije.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 16. 5. 2008
St 14/2008
Os-4785/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2008 z dne 15. 5. 2008 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Michael Korez
s.p., Finžgarjeva ulica 28, Ptuj, matična
številka 3015866, šifra dejavnosti 46.900,
davčna številka 57786976.
Odslej firma glasi: Michael Korez s.p.,
Finžgarjeva ulica 28, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 8.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 5. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 5. 2008
St 15/2008
Os-4786/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2008 z dne 15. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Extremis, internet
storitve Damir Sečki s.p., Zgornji Leskovec 13, matična številka 1634453, šifra dejavnosti 63.110, davčna številka 78543193.
Odslej firma glasi: Extremis, internet storitve Damir Sečki s.p., Zgornji Leskovec 13
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Trg Leona
Štuklja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 9.
2008, ob 9. uri, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 5. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 5. 2008
St 4/2008
Os-4787/08
To sodišče je dne 14. 5. 2008 s sklepom,
opr. št. St 4/2008 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Gradbeništvo Ivan Pravdič
s.p., Gibina 15 – 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 14. 5. 2008
St 16/2008
Os-4788/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2008 z dne 15. 5. 2008 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Safe Asistent posredništvo in pravno svetovanje d.o.o.,
Osojnikova cesta 3, Ptuj, matična številka
5520959000, davčna številka 23497220, šifra dejavnosti 67.13.
Odslej firma glasi: Safe Asistent posredništvo in pravno svetovanje d.o.o., Osojnikova cesta 3, 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 2. 9.
2008 ob 9.30, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 5. 2008.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 5. 2008
St 11/2008
Os-4789/08
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 11/2008 z dne 13. 5. 2008 sklenilo, da se
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stečajni postopek nad dolžnikom Lesna masiva proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., Šentjanž 143, Šentjanž pri
Dravogradu, z matično številko 1797964,
začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 5. 2008
St 3/2008
Os-4800/08
V stečajnem postopku zoper dolžnika
CELK Center za razvoj podeželja, Na Fari
36a, Prevalje – v stečaju, se 1. narok za
preizkus upniških terjatev, ki je bil oklican
za dne 28. 5. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča, prekliče in se določi
za dne 11. 6. 2008 ob 9. uri, v sobi št. 38
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 5. 2008

Izvršbe
In 36/2006
Os-4316/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 36/2006
z dne 17. 3. 2006, ki je postal pravnomočen 29. 3. 2006, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV
592/2006 z dne 4. 12. 2006, je bila nepremičnina, garsonjera št. 42, v 2. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Čičare
7, Kranjska Gora, stoječe na parc. št. 397/4,
k.o. Kranjska Gora, v skupni izmeri 36,40 m2
in je last dolžnika Ludvika Doma, zarubljena
v korist upnika Karla Serina, zaradi izterjave
53.199,05 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 37/2007
Os-4317/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 37/2007
z dne 5. 4. 2007, ki je 17. 4. 2007 postal
pravnomočen, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Leona Markovčiča, opr. št.
IZV 308/2007 z dne 19. 6. 2007, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 1, v površini 46,55 m2,
s pripadajočimi kletnimi prostori v izmeri 23,28 m2, ki leži v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Cesta Viktorja Svetina 7,
Jesenice, ki stoji na parceli št. 266/2, vl. št.
461, k.o. Koroška Bela, last dolžnika Erika
Hermana do 1/3, zarubljena v korist upnice Zdenke Herman, Cesta Viktorja Svetina
7, Jesenice, zaradi izterjave 4.408,31 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 138/2006
Os-4319/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. I 284/2005 z dne
9. 5. 2005, ki je 25. 5. 2005 postal pravnomočen, v zvezi s sklepom In 138/2006 z dne
12. 1. 2007, ki je 26. 1. 2007 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika
izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 90/2006
z dne 9. 5. 2007, bila nepremičnina, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje
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št. 52, v pritličju večstanovanjske hiše na
naslovu Cesta revolucije 8, Jesenice, ki leži
na parc. št. 540/1, vl. št. 1853, k.o. Jesenice,
last dolžnice Bogdane Horn do celote, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje
d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave
386,27 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 129/2006
Os-4320/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 129/2006
z dne 15. 12. 2006, ki je 27. 12. 2006 postal pravnomočen, na podlagi rubežnega
zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV
93/2007 z dne 10. 5. 2007, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je
stanovanje št. 52, v pritličju večstanovanjske hiše C. revolucije 8, Jesenice, ki leži na
parceli št. 540/1, vl. št. 1853, k.o. Jesenice,
last dolžnice Bogdane Horn, C. revolucije
8, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 219,37 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 63/2006
Os-4321/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 63/2006
z dne 15. 6. 2006, ki je 11. 7. 2006 postal
pravnomočen, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marijana Hojsa, opr. št. IZV
2006/04009 z dne 8. 11. 2006, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je stanovanje št. 12, na naslovu Cesta
Maršala Tita 70, Jesenice, v skupni izmeri
61,30 m2, ki stoji na parc. št. 489/6, vl. št.
961, k.o. Jesenice, last dolžnice Dušice Boštjančič, zarubljena v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, podružnica v Ljub
ljani, Cesta v Kleče 15, Ljubljana, zaradi
izterjave 36.396,15 EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 123/2006
Os-4322/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. In 123/2006
z dne 6. 12. 2006, ki je postal pravnomočen
19. 12. 2006, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV
18/2007 z dne 19. 11. 2007, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
to je lokal št. 10 na naslovu Kolodvorska
1a, Kranjska Gora, površina nepremičnine znaša 59,7 m2, last dolžnikov Matilde
in Dušana Rozmana, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, zarubljen v korist upnice Akada
d.o.o., Kranjska Gora, zaradi izterjave 11,95
EUR s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 135/2006
Os-4323/08
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Jesenicah, opr. št. I 889/2004
z dne 20. 10. 2004, ki je postal pravnomočen 3. 11. 2004, v zvezi s sklepom opr. št.
In 135/2006 z dne 22. 12. 2006, ki je 20. 1.
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2007 postal pravnomočen, na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla,
opr. št. IZV 92/2007 z dne 8. 5. 2007, je bila
nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje št. 11, v 2. nadstropju
stanovanjskega objekta v Mojstrani, na naslovu Ulica Alojza Rabiča 16, last dolžnice
Jolande Košir, Alojza Rabiča 16, Mojstrana,
zarubljena v korist upnice Komunala Kranjska Gora, zaradi izterjave 1.768,55 EUR
s pp.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 24. 4. 2008
In 403/2003
Os-4376/08
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 7. 2003, opr. št. In 403/2003, je
bil dne 25. 1. 2008 opravljen v korist upnice
Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja številka 6, v izmeri 47,92 m2, ki se
nahaja na naslovu Topniška ulica 30, v Ljub
ljani, last dolžnikov.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 4. 2008
In 2007/01595
Os-4315/08
V izvršilni zadevi upnika Staninvest
d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, zoper
dolžnico Mileta Tatjano, Ulica kneza Koclja
2, Maribor in Rebernak Iztoka, Turnerjeva
ulica 7, Maribor, zaradi izvršbe na nepremičnino, je izvršitelj Zoran Kovačič dne 18. 3.
2008, s pričetkom ob 14. uri, na naslovu
Ulica kneza Koclja 2, Maribor, ob prisotnosti
Mileta Tatjane – dolžnice in Kovačič Petra
– pomočnika izvršitelja, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 9 v skupni izmeri
116,21 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ulica kneza Koclja 2, Maribor.
Zarubljena nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo in obsega: kuhinjo v izmeri
12,48 m2, sobo v izmeri 29,07 m2, sobo v izmeri 20,52 m2, sobo v izmeri 17,10 m2, sobo
v izmeri 7,56 m2, hodnik v izmeri 18,38 m2,
WC v izmeri 1,17 m2, kopalnico v izmeri
5,04 m2, shrambo v izmeri 1,89 m2 in kletni
boks v izmeri 3 m2.
In 477/2004
Os-4242/08
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 7. 12.
2004, opr. št. 477/2004, je bil dne 12. 3.
2008 opravljen v korist Stanovanjskega
sklada RS, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana, rubež stanovanja v I. nadstropju, na naslovu večstanovanjske hiše
v Mežici, Leška cesta 12, stoječi na parc.
št. 180, pripisani pri vl. št. 685, k.o. Mežica,
last dolžnice Erike Naglič, Leška cesta 12,
Mežica, do celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 4. 2008

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 751/2008
Os-3753/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Branka Veladžića, Kvedrova cesta 1, Koper, ki
ga zastopa odv. Majda Škrlj iz Sežane, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vknjižbe lastninske pravice, dne 25. 3. 2008
sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 02300/059/91-02 z dne
7. 11. 1991 in aneksa k pogodbi z dne
19. 12. 1991, sklenjene med PTT Podjetje Koper, p.o., kot prodajalcem in Jerman
Enejem, roj. 9. 4. 1965, stanujočim v Kopru,
Kvedrova cesta 1, kot kupcem, za nepremičnino, trisobno stanovanje št. 16, v stanovanjski hiši v Kopru, Kvedrova cesta 1,
v izmeri 73,96 m2, stoječi na skupni stavbni
parceli 259/1, k.o. Semedela.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 21.E, stanovanje v izmeri 73,96 m2,
podvl. št. 4545/21, k.o. Semedela, last SGP
Koper d.o.o., do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
02300/059/91-02 z dne 7. 11. 1991, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 2005 ter
pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja z dejanskim št. 292/07 z dne 21. 12.
2007, v korist Veladžić Branka, Kvedrova
cesta 1, Koper, EMŠO 1907974500018, do
deleža 1/2 in Veladžić Katje, Kvedrova cesta 1, Koper, EMŠO 0707972505087, do
deleža 1/2.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 21.E, stanovanje v izmeri 73,96 m2,
podvl. št. 4545/21, k.o. Semedela, na naslovu Kvedrova cesta 1, last SGP Koper d.o.o.,
se poziva, da v dveh mesecih od objave
oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini lastnine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist zgoraj navedenih oseb.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2008
Dn 246/2008
Os-3754/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka Jovin Marije, Kvedrova cesta 12, Koper, ki jo
zastopa notarka Janja Luin iz Kopra, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter
vknjižbe lastninske pravice, dne 25. 3. 2008
sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe št. 251-1086/91-ZB z dne 3. 7.
1992, sklenjene med Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, kot prodajalko
ter Jovin Marijo, Kvedrova 12, Koper, EMŠO
2111961506054, kot kupovalko za nepremičnino, enosobno stanovanje št. 4 v izmeri
44 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske
hiše na naslovu Kvedrova 12, Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 4.E, stanovanje v izmeri 42,77 m2,
podvl. št. 4549/4, k.o. Semedela, last SGP
Koper d.o.o., do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
251-1086/91-ZB z dne 3. 7. 1992, ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja
z dejanskim št. 165/07 z dne 8. 6. 2007,

v korist Jovin Marije, Kvedrova cesta 12,
Koper, EMŠO 2111961506054, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 4.E, stanovanje v izmeri 42,77 m2,
na naslovu Kvedrova cesta 12, podv. št.
4549/4, k.o. Semedela, v lasti SGP Koper
d.o.o. se poziva, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini lastnine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2008
Dn 5930/2007
Os-3755/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka
Vesne Kamenšek, Ilirija 38, Pobegi, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter
vknjižbe lastninske pravice, dne 25. 3. 2008
sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupne pogodbe št. T 391/86 z dne
16. 2. 1990, sklenjene med SGP Koper p.o.
Koper, Obrtniška 30, Koper, kot prodajalcem
ter Mirkov Brankom, roj. 14. 9. 1950, Gasilska 3, Koper, kot kupcem, za nepremičnino,
poslovni prostor v izmeri 12 m2, boks št. 3 in
4, v pritličju objekta Tržnica v Kopru, ki stoji
na parc. št. 889/1, 890/1, k.o. Koper;
– kupne pogodbe z dne 10. 1. 1992,
sklenjene med Mirkov Brankom, roj. 14. 9.
1950, Gasilska 3, Koper, kot prodajalcem ter
Cunja Edvardom, roj. 26. 11. 1942, Bezovica 14, Koper, kot kupcem, za poslovni prostor v izmeri 12 m2, boks št. 3 in 4, v pritličju
stavbe Tržnica v Kopru;
– kupoprodajne pogodbe z dne 13. 2.
1995, sklenjene med Cunja Edijem, Bezovica 14, Črni Kal, kot prodajalcem in Vesno
Kamenšek, Ilirija 38, Koper, kot kupovalko, za poslovni prostor št. 84, v poslovnem
objektu Tržnica v Kopru, v izmeri 12 m2.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident. oznako 84.E, poslovni prostor v izmeri 11,35 m2,
podvl. št. 1270/84 k.o. Koper, v lasti SGP
Koper d.o.o., do celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupne pogodbe št. T 391/86
z dne 16. 2. 1990, kupne pogodbe z dne
10. 1. 1992 in kupoprodajne pogodbe z dne
13. 2. 1995, v korist Vesne Kamenšek, Ilirija 38, Pobegi EMŠO 310895405150, do
celote.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 84.E, poslovni prostor v izmeri
11,35 m2, podvl. št. 1270/84, k.o. Koper, v lasti SGP Koper d.o.o., se poziva, se 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2008
Dn 5928/2007
Os-3756/08
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Bojani Štrukelj Petovič, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice postopka
Vesne Kamenšek, Ilirija 38, Pobegi, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter
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vknjižbe lastninske pravice, dne 13. 2. 2008
sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupne pogodbe št. T 391/86 z dne
20. 11. 1989, sklenjene med SGP Koper
p.o. Koper, Obrtniška 30, Koper, kot prodajalcem ter Miranom Gjerkešem, roj. 20. 12.
1960, Ivančičeva 17, Ankaran, kot kupcem,
za nepremičnino, poslovni prostor v izmeri
22,80 m2, v pritličju objekta Tržnica v Kopru, ki stoji na parc. št. 889/1, 890/1 in 891,
k.o. Koper;
– kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9.
2000, sklenjene med Miranom Gjerkešem,
Ivančičeva 17, Ankaran, kot prodajalcem
ter Brunom Škorjem, Kocjančiči 23, Koper,
kot kupcem, za poslovni prostor v izmeri
22,80 m2, v pritličju stavbe Tržnica v Kopru, ki stoji na parc. št. 889/1, 890/1, k.o.
Koper,
– prodajne pogodbe z dne 18. 12. 2000,
sklenjene med Škorja Brunom, roj. 9. 10.
1964, Kocjančiči 23, Koper, kot prodajalcem
in Vesno Kamenšek, roj. 31. 8. 1954, Ilirija
38, Pobegi, kot kupovalko, za nepremičnino,
poslovni prostor v pritličju stavbe na tržnici
v Kopru, v izmeri 22,80 m2, stavba stoječa
na parc. št. 889/1 in 890/1, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident. oznako 52.E, poslovni prostor v izmeri 22,80 m2,
podvl. št. 1270/52 k.o. Koper, last SGP Koper d.o.o., v celote.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, in sicer kupne pogodbe št.
T 391/31 z dne 20. 11. 1989, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 9. 2000 in prodajne pogodbe z dne 18. 12. 2000, v korist
Vesne Kamenšek, Ilirija 38, Pobegi, EMŠO
3108954505150, do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident. oznako 52.E, poslovni prostor
v izmeri 22,80 m2, podvl. št. 1270/52, k.o.
Koper, v lasti SGP Koper d.o.o., se poziva, se 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 2008
Dn 22147/2007
Os-4576/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Mojce Lavrič, Osterčeva 2, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino parc. št. 237/2, vl.
1077, k.o. Zgornja Šiška, dne 25. 3. 2008,
pod opr. št. Dn 22147/2007, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe neznanega
datuma, verjetno sklenjene med Stropnik
Berto in Stropnik Francetom, za celotno
podstrešje stanovanjske hiše na Osterčevi
2 v Ljubljani, na parc. št. 237/2, vl. 1077, k.o.
Zgornja Šiška,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 10.
1984, sklenjene med Stropnik Francetom in
Kvas Kapus Romano ter Kapus Vojkotom,
za celotno podstrešje stanovanjske hiše na

Osterčevi 2 v Ljubljani, na parc. št. 237/2, vl.
1077, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2008
Dn 12012/2007
Os-3733/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stavra Davidovskega, stan. Levstikova ul. 47,
Moravske Toplice, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, podvl. št. 1524/15,
k.o. Maribor Grad, pod Dn št. 12012/2007,
dne 18. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, ki sta jo dne 18. 11. 1991, na podlagi
določil Stanovanjskega zakona sklenila prodajalec Jadroagent, Mednarodna pomorska
i saobraćajna agencija, Reka, p.o., ki jo je
zastopal pooblaščenec Jože Fluher, komercialni referent Jadroagenta Ljubljana, d.o.o.,
v izpostavi Maribor in kupec Konrad Dolšak,
roj. 4. 2. 1934, Cafova ulica 4, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje
v stanovanjski hiši v Mariboru, Cafova ulica 4, v izmeri 40,10 m2 in na njem dovolil
vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2008
Dn 13470/2007
Os-3926/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare Riedl, Vorohova ul. 18, Bistrica ob Dravi, ki jo zastopa notar Stanislav
Bohinc iz Maribora, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremični, podvl. št. 1311/81,
1311/20 in 1311/21, vse k.o. Maribor Grad,
pod Dn št. 13470/2007, dne 18. 3. 2008
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
S1-SA14/97 z dne 15. 7. 1997, sklenjene
med prodajalcem DP Marking, d.p., Maribor, Partizanska cesta 47, ki ga je zastopal
direktor Avgust Heričko in kupcem Silvom
Podgorškom, Maribor, Koroška cesta 116,
s katero je prodajalec kupcu prodal stanovanje št. A14, v mansardi poslovno stanovanjskega objekta S-1, Maribor, Loška ulica, k.o.
Maribor-Grad ter garažna boksa št. G15 in
G16, v kleti poslovno stanovanjskega objekta S-1 v Mariboru, k.o. Maribor-Grad in na
njih dovolil vknjižbo lastninske pravice na
ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2008
Dn 14490/2007
Os-3927/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Jolande in Edija Lube, Novo naselje 15, Bistrica ob Dravi, za vknjižbo lastninske pravice
na nepremičnini, podvl. št. 379/7, k.o. Bistrica pri Limbušu, pod Dn št. 14490/2007,
dne 31. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 2338/1-06/93- z dne 16. 9. 1993,
sklenjene na osnovi določil Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91) med prodajalko Slovenske železnice Ljubljana p.o.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, ki ga je
zastopal po pooblastilu generalnega direktorja SŽ Ljubljana, Igor Hauptman in kupcema Edijem Lube, EMŠO 1610958500218
in Jolando Lube, EMŠO 2507959505564,
stanujočima na naslovu Novo naselje 15,
Bistrica ob Dravi, s katero je prodajalka
kupcema prodala dvosobno stanovanje št.
7 v II. nadstropju, v stanovanjski hiši na
naslovu Novo naselje 15, Bistrica ob Dravi,
parc. št. 51/1, k.o. Bistrica pri Limbušu in
na njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupcev.
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 Mariboru
dne 10. 4. 2008
Dn 18960/2006
Os-3928/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Eda
Muminoviča, Kardeljeva c. 58, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremični,
podvl. št. 377/13, k.o. Bistrica pri Limbušu,
pod Dn št. 18960/2006, dne 31. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listi:
– prodajne pogodbe št. 41123/85 z dne
29. 10. 1985, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, Maribor, ki
jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcem
SGP Kograd Dravograd, TOZD GO Maribor,
Sokolska ulica 46, ki ga je zastopal predsednik p.o. Janko Jordan, s katero je prodajalec kupcu prodal med drugim enosobno
stanovanje št. 13 v III. nadstropju, v izmeri
40,79 m2, vhod H in klet oziroma shrambo
površine 5,89 m2, v stavbi na naslovu Bistrica pri Limbušu 517b, k.o. Bistrica pri Limbušu in na njem dovolil vknjižbo lastninske
pravice in na ime kupca,
– dogovora z dne 4. 11. 1985, sklenjenega med SGP Kograd Dravograd, TOZD GO
Maribor, ki ga je zastopal direktor Bojan Rojak in MTT Maribor, TOZD DO Tabor, ki gaje
zastopal direktor DO Franc Čerič, o njunih
medsebojnih razmerjih v zvezi s sofinanciranjem enosobnega stanovanja št. 13/3, vhod
H, Bistrica pri Limbušu.
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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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 4. 2008
Dn 6876/2007
Os-4060/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Prevent gradnje d.o.o. Ul. Vita Kraigherja 5,
Maribor, ki ga zastopa dir. Andrew Rajapakse, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičnini, vl. št. 89, k.o. Počehova, pod
Dn št. 6876/2007, dne 31. 3. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 1. 2004, sklenjene med
prodajalcem Jožetom Skaza, roj. 4. 4. 1941,
stanujočim Pesnica 64 c, Pesnica in kupcem
Prevent gradnje d.o.o., Kidričeva ulica 6,
Slovenj Gradec, ki ga je zastopal direktor
Gorazd Fale, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnine, parc. št. 450/1 in
450/6, pripisane vl. št. 89, k.o. Počehova in
na njih dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2008
Dn 7295/2007
Os-4061/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Maje Krajnc, Hrenova ul. 27, Ig, ki jo zastopa notarka Sonja Puppis iz Ljubljane, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini,
parc. št. 1723/38, k.o. Pobrežje, pod Dn št.
7295/2007, dne 31, 3. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
31. 5. 1999, sklenjene med prodajalko Eriko Raner, Ulica bratov Greifov 12, Maribor
in kupcem Z-Trading, trgovina in storitve
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, ki jo je zastopal direktor Zdenko Krajnc, s katero je
prodajalka prodala kupcu garažo, stoječo
na parc. št. 1723/38, pripisano vl. št. 2190,
k.o. Pobrežje in na njej dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremični, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2008
Dn 9638/2007
Os-4062/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja KBM
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Leasing d.o.o., Vita Kraigherja 5, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št. 1409/4, k.o. Maribor Grad,
pod Dn št. 9638/2007, dne 3. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 4. 1. 1994, med
prodajalko Sonjo Štern, stanujočo Spodnji
Slemen 44 j, Selnica ob Dravi in kupcem
Borisom Pfeiferjem, stanujočim Trg Borisa
Kidriča 7, Maribor, s katero je prodajalka
kupcu prodala poslovni prostor za Židovski
ulici 8 v Mariboru, parc. št. 1964, k.o. Maribor – Grad in na njem dovolila vknjižbo
lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2008
Dn 14833/2007
Os-4063/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova
ul. 17, Maribor, ki jo zastopa Dodoma d.o.o.,
Partizanska c. 13 a, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 16/2, k.o. Melje in podvl. št. 3217/55, k.o.
Pobrežje, pod Dn št. 14833/2007, dne 3. 4.
2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 04/1-68-5/144-1-Ga za dne 1. 10.
1963, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor Tezno,
ki ga je zastopal Zavod za stanovanjsko in
komunalno izgradnjo okraja Maribor, Masarykova ulica 4, zastopanem po direktorju
Karlu Reberšku in šefu komercialne Janku
Lampretu ter kupovalko Višjo tehniško šolo
Maribor, Smetanova ulica 16, ki jo je zastopal direktor Milovoj Raić, s katero je prodajalec kupovalki prodal dvosobno stanovanje
št. 15, v III. nadstropju stanovanjskega bloka Maribor, Majeričeva ulica 6.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 4. 2008
Dn 16299/2007
Os-4064/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, ki ga zastopa dir. kadrovsko-pravnega
sektorja, mag. Martin Mlakar, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pod Dn št.
16299/2007, dne 1. 4. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 2565-662-13-2-3/PS
z dne 5. 6. 1979, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Stavbar, n.sol.o. Maribor, Industrijska ulica 13, TOZD Visoke gra-

dnje Maribor, n.sol.o. Maribor, ki ga je zastopal glavni direktor Anton Sršen in kupovalko
Delovno organizacijo za PTT promet, Maribor, Slomškov trg 10, ki jo je zastopal Martin
Prevorčnik, s katero je prodajalec kupovalki
prodal del večnamenskega objekta Duh na
Ostrem vrhu, in sicer poslovni prostor v izmeri
26,60 m2 in pripadajoči skupni prostor v izmeri 4,51 m2, k.o. Duh na Ostrem vrhu in na
njem dovolil vknjižbo pravice uporabe na ime
kupovalke ter
– dodatka k prodajni pogodbi št.
2565-662-13-2-3/PS z dne 5. 6. 1979, sklenjenega dne 21. 2. 1989, med Gradbenim
podjetjem Stavbar Maribor, z n.sol.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal
direktor delovne organizacije Anton Sršen,
kot prodajalcem in Delovno organizacijo
za PTT promet Maribor, Slomškov trg 10,
Maribor, ki jo je zastopal direktor Stanislav
Brglez, kot kupovalko, v katerem sta stranki
spremenili besedilo prodajne pogodbe z dne
5. 6. 1979 tako, da je predmet prodaje le
del A dela večnamenskega objekta Duh na
ostrem vrhu, k.o. Gradišče, in sicer poslovni prostor v pritličju v izmeri 26,60 m2, in da
prodajalec na njem dovoljuje vknjižbo pravice uporabe na ime kupovalke.
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 Mariboru
dne 16. 4. 2008
Dn 467/2006
Os-4202/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Mladenovića, Na gmajno 11, Miklavž
na Dravskem polju, ki ga zastopa notarka
Breda Horvat iz Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podvl. št.
1838/3, k.o. Spodnje Radvanje, pod Dn št.
467/2008, dne 13. 3. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 3411-754/10
z dne 14. 10. 1983, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo
Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji
Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, Maribor,
ki jo je zastopal direktor Ivan Grauf in kupcem SZP Zavarivač Vranje, Radnička cesta
b.b., Vranje, ki ga je zastopal generalni direktor Evgenije Liščenko, s katero je prodajalka kupcu prodala trisobno stanovanje
št. 1, v pritličju stanovanjskega objekta AB
Nova vas II/A v Mariboru, Prušnikova ulica
8, par. št. 926, k.o. Spodnje Radvanje in na
njem dovolila vknjižbo lastninske pravice na
ime kupca in
– prodajne pogodbe, ki je bila dne 13. 5.
1991 predložena za plačilo davka pod št.
589, sklenjene med prodajalcem Društvenim specijalizovanim zavarivaškim preduzečem DSZP Zavarivač, Radnička 7, Vranje, ki ga je zastopal generalni direktor
Stanimir Bakračevski in ku pcem Goranom
Mladenovićem, Regentova ulica 9, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal
na podlagi opravljene ustne javne dražbe
dne 11. 3. 1991, stanovanje št. 1, v stavbi
Prušnikova ulica 8, Maribor, v k.o. Spodnje
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Radvanje in na jem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2008
Dn 17049/2007
Os-4203/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Pavle Vaupotič, Prvomajska ul. 35, Maribor,
ki jo zastopa Cekov nepremičnine d.o.o.,
Partizanska ul. 10 a, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, vl. št.
1624, k.o. Tezno, pod Dn št. 17049/2005,
dne 1. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe z dne 1. 3. 1980, sklenjene med prodajalcem Ivanom Ramšakom,
stanujočim Radvanjska cesta 61, Maribor
in kupovalko Pavlo Vaupotič, stanujočo Prvomajska ulica 35, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal garažo, stoječo na
parc. št. 348/46, k.o. Tezno, v izmeri 16 m2
in na njej dovolil vknjižbo lastninske pravice
na ime kupovalke.
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 Mariboru
dne 21. 4. 2008
Dn 17648/2005
Os-4204/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljic
Tatjane Colje in Maše Šipek, obe stan.
Stantetova ul. 18, Maribor, ki ju zastopa
odv. Ljubo Kolb iz Maribora, za vknjižbo
lastninske pravice na nepremičnini, podvl.
št. 1787/75, k.o. Spodnje Radvanje, pod
Dn št. 17648/2005, dne 9. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. 3618-755/23 z dne 19. 6. 1985,
sklenjene med prodajalko Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni organizaciji Staninvest Maribor,
Grajska ulica 7, ki jo je zastopal direktor
Ivan Grauf in kupcema Tatjano Šipek, roj.
11. 2. 1960 ter Robertom Šipkom, roj. 16. 3.
1959, stanujočima Košaški dol 42, Maribor, s katero je prodajalka kupcema prodala mansardno stanovanje št. 80, v stavbi
na naslovu Stantetova ulica 18, stoječi na
parc. št. 933, k.o. Spodnje Radvanje in na
njem dovolila vknjižbo lastninske pravice
na ime kupcev.
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 predlagateljic postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2008

Dn 8288/2006
Os-4306/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Denise Medved, Maje Bolfek, Marcela Medveda in Vladimirja Bolfeka, vsi stan. Štihovec 65, Šentilj v Slovenskih goricah, ki
jih zastopa notar Stanislav Bohinc, Ul. Vita
Kraigherja 1, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičninah parc. št. 317/1 in
31/2.S, vl. št. 100, k.o. Štrihovec, pod Dn št.
8288/2006, dne 9. 4. 2008, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene
dne 15. 5. 2006, med prodajalcema Rudolfom Majcnom, EMŠO 1107946500421 in
Štefanijo Majcen, EMŠO 2512952506127,
obema stanujočima Štrihovec 65, Šentilj
v Slovenskih goricah in kupci Vladimirom
Bolfkom, EMŠO 2104942500227, stanujočim Ulica heroja Staneta 14, Maribor; Majo
Bolfek, EMŠO 2803942505038, stanujočo
Ulica heroja Staneta 14, Maribor; Marcelom
Medvedom, EMŠO 2502961500152, stanujočim Vetrinjska ulica 17, Maribor ter Denise
Medved, EMŠO 2202965506143, stanujočo
Vetrinjska ulica 17, Maribor, s katero sta
prodajalca kupcem prodala nepremičnine,
ležeče na parc. št. 317/1 in 31/S, k.o. Štrihovec in na njih dovolila vknjižbo lastninske
pravice na ime kupcev.
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 Mariboru
dne 23. 4. 2008
Dn 1120/2004
Os-4307/08
Okrajno sodišče v Mariboru je po
zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Daniele Švaljek in Gorazda Švaljeka, oba stan.
Veluščkova ul. 1 c, Maribor, ki ju zastopa
Flatmary, Marija Topolovec, s.p., Glavni trg
17 b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, podl. št. 1619/11, k.o.
Maribor Grad, pod Dn št. 1120/2004, dne
2. 4. 2008, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 43/P-1265/91-PO-NO z dne 20. 2.
1991, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo
Maribor o.sub.o. Maribor, Gregorčičeva ulica 19, ki jo je zastopala upravnica Regina
Terzič ter Gorazdom Švaljekom, roj. 2. 7.
1960 in Danielo Švaljek, roj. 20. 5. 1964,
oba stanujoča Maribor, Veluščkova ulica 1 c,
članoma Stanovanjske zadruge, s katero je
Stanovanjska zadruga Maribor dovolila, da
se Gorazd Švaljek in Daniela Švaljek vknjižita kot lastnika na podstrešnem dvosobnem
stanovanju z dvema kabinetoma, od stopnišča desno, v hiši na naslovu Maribor, Veluščkova ulica 1 c, stoječi na parc. št. 517,
pripisani vl. št. 855, k.o. Maribor - Grad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 4. 2008
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Dn 3283/2007
Os-3925/08
Pri zemljiškoknjižni knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici se je na predlog predlagatelja Bervar Mitja, Velika Čolnarska 8, Ljub
ljana, glede nepremičnin parc. 1423/155 in
1423/156, vpisanih pri vl. št. 125, k.o. Bohinjska Bistrica, s sklepom Dn št. 3283/2007
z dne 21. 3. 2008, začel postopek za izbris stare hipoteke, to je hipoteke upnika
Inženiring Bled, p.o., Gorenjska cesta 33/c,
Radovljica, za znesek 30.000 YUD, zaradi
vknjižbe izbrisa stare hipoteke.
Upnika oziroma zastavnega upnika se
poziva, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke nasprotuje, v treh mesecih o objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 11. 4. 2008
Dn 3027/07
Os-3931/08
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni
sodnici Aleksandri Mirc Gombač, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Majde Žvokelj, Štanjel 155, Štanjel,
o predlogu za izbris stare hipoteke, dne
14. 4. 2008, oklicuje začetek postopka za
izbris stare hipoteke pri parc. št. 500/180,
vpisani v vl. št. 485, k.o. Štanjel, in sicer po
posojilni pogodbi z dne 9. 11. 1983, opr. št.
OV 849/83-1, vknjižene zastavne pravice
za posojilo terjatve v znesku petdesettisoč
dinarjev z 8% obrestmi in pripadki, v korist
Jugoslovanske izvozne in kreditne banke
Beograd, Poslovne enote Koper, na breme
1/2, last Žvokelj Zdravka iz Hruševice 3, sedaj dedinj Žvokelj Majde in Jasmine, vsake
do 1/4 – vpis pod Dn št. 1278/83, vloženo
26. 10. 1983.
Okrajno sodišče v Sežani poziva hipotekarne upnike oziroma zastavne upnike,
da v treh mesecih od objave oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 14. 4. 2008

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
P 516/2007
Os-4200/08
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni
sodnici Živki Frank, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica Zavarovalna
družba d.d., Ljubljanska 3/a, Koper, PE Maribor, Jadranska 25/a, Maribor, zoper toženo
stranko: Ledinek Aleksander, Hramše 29,
Dobrna, zaradi plačila 336,61 EUR s pp.,
na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 11. 4. 2008 sklenilo:
za začasnega zastopnika tožene stranke
se postavi Aleš Maček, Prešernova ulica 27,
odvetnik v Celju.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku, dokler tožena stranka
oziroma njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem ali dokler Center za socialno delo
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 4. 2008
II P 505/2006
Os-27880/07
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku svetniku Mihaelu Kersniku,
v pravdni zadevi tožeče stranke: mld. Anite
Dvanajščak, Janeza Puharja 6, Kranj, ki jo
zastopa skrbnik za poseben primer Janko
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Rakovec, Celovška 83, Ljubljana in Jelka Sajovic, odvetnica v Kranju in 2. Majde
Topolovšek, Janeza Puharja 6, Kranj, ki jo
zastopa Jelka Sajovic, odvetnica v Kranju,
zoper tožene stranke: 1. Angelo Dvanajščak, Prekopa 79, Štrigova, Hrvaška, 2.
Draga Dvanajščaka, Prekopa 79, Štrigova,
Hrvaška, 3. Zvonka Dvanajščaka, Gogalova ulica 3, Kranj, 4. Gordano Dvanajščak,
Gogalova ulica 3, Kranj in 5. Milana Dvanajščaka, Gogalova ulica 3, Kranj, zaradi
ugotovitve očetovstva, po 5. točki drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (v nadaljevanju: ZPP), drugotoženi stranki Dragu Dvanajščaku, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Anico Flat,
Jezerska 41, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku,
v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica 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 Kranju
dne 1. 6. 2008
P 373/2007
Os-28591/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Vrgovčević Klemenčič Petre, Cesta komandanta Staneta 11,
Litija, proti toženi stranki Adnanu Vrgovčeviću, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 12. 10. 2007 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki
Adnanu Vrgovčeviću se imenuje odvetnica
Valerija Berglez Majkus, Trdinova 7, Ljub
ljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2007
P 2046/2007
Os-1005/08
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Katarine Štrukelj,
Tržaška cesta 541, Brezovica pri Ljubljani,
proti toženima strankama 1. Vladislavo Jere,
Jeranova 10, Ljubljana in 2. Boštjana Kosija,
Opekarska 12b, Ljubljana, zaradi plačila odškodnine, dne 20. 12. 2007 sklenilo:
drugotoženi stranki se postavi začasni
zastopnik, odvetnik Drago Avsenik, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal drugotoženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
P 2046/07-III, dokler drugotožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je drugotoženi stranki postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2007
In 2002/00629
Os-2296/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi upnic Pajduh Klavdije in Tee, obe stan.
Brodarjev trg 13, Ljubljana, ki ju zastopa
mati Tanja Pajduh, ki jo zastopa odvetnica
Maja Besednjak iz Ljubljane, zoper dolžnika
Pajduh Tomaža, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
zaradi izterjave preživnine 550.000 SIT s pp,
dne 9. 3. 2006 sklenilo:
dolžniku Pajduh Tomažu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anka Kenda Oražem.
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 9. 3. 2006
I Pl 471/2005
Os-4201/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po strokovni sodelavki Špeli Kosec, v pravdni zadevi
tožeče stranke Slovenskega zavarovalnega združenja, Gospodarskega interesnega
združenja, Železna cesta 14, Ljubljana, zoper toženo stranko Darka Pezdirja, sedaj
neznanega prebivališča (prej Viška cesta
49/a, Ljubljana, oziroma Cesta na Vrhovce
19, Ljubljana, oziroma Vrhovci, cesta III/20,
Ljubljana), zaradi plačila 582,56 EUR (prej
139.603,77 SIT), dne 18. 4. 2008 sklenilo:
toženi stranki Darku Pezdirju, neznanega
prebivališča, se postavlja začasni zastopnik,
odvetnik Tomaž Čad, Miklošičeva 20, Ljub
ljana, ki bo zastopala toženo stranko v tem
postopku zaradi plačila 582,56 EUR.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, toženo stranko pa
bo zastopal od dneva postavitve dalje, 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 Ljubljani
dne 18. 4. 2008
In 551/2007
Os-4378/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnikov, etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe, Topniška 30, Ljubljana, ki jih zastopa
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, zoper dolžnike Marijo Zrimšek, Topniška 30, Ljubljana
- dostava, Zrimšek Dušana, Topniška 30,
Ljubljana - dostava in Zrimšek Jureta, Topniška 30, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
155,74 EUR s pp, dne 15. 4. 2008 sklenilo:
dolžniku Zrimšku Dušanu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasni zastopnik Beronja
Sonny, Tavčarjeva 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Zrimšek Dušana 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 15. 4. 2008
In 553/2007
Os-4379/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnice
Metalka Stanovanjske storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti dolžnikom Mariji Zrimšek, Topniška 30, Ljubljana
- dostava, Dušanu Zrimšku, Topniška 30,
Ljubljana - dostava in Juretu Zrimšku, Topniška 30, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave
631,84 EUR s pp, dne 15. 4. 2008 sklenilo:
dolžniku Zrimšek Dušanu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasni zastopnik Beronja
Sonny, Tavčarjeva 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Zrimšek Dušana 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 15. 4. 2008
In 1801/2007
Os-4380/08
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnice
Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, proti dolžnikom
Mariji Zrimšek, Topniška 30, Ljubljana - dostava, Dušanu Zrimšku, Topniška 30, Ljub
ljana - dostava in Jure Zrimšku, Topniška 30,
Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 342,77
EUR s pp, dne 15. 4. 2008 sklenilo:
dolžniku Zrimšek Dušanu se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasni zastopnik Beronja
Sonny, Tavčarjeva 13, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika Zrimšek Dušana 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 Ljubljana
dne 15. 4. 2008
I 96/13517
Os-26234/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. 5 I 96/13517 z dne 13. 9.
2007, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, se
dolžniku Leonu Markoviču kot začasni zastopnik postavi Nenad Zečević, odvetnik iz
Maribora, s pisarno na Svetozarevski 10/II
v Mariboru. Začasni zastopnik bo zastopal
dolžnika od dneva postavitve 13. 9. 2007 in
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 9. 2007
In 297/2005
Os-3208/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, proti dolžniku Francu Krajncu, Belačeva
ulica 8, Maribor, zaradi izterjave 27.639,63
EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, s sklepom
opr. št. 0440 In 297/2005 z dne 21. 2. 2008,
postavilo začasnega zastopnika dolžniku
Francu Krajncu, Belačeva 8, Maribor, odvetnika Valentina Breznika, s pisarno na
Pohorski ulica 13/e v Mariboru, zaradi zastopanja v zgoraj navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2008
I 6954/2006
Os-4312/08
Okrajno sodišče v Mariboru je v izvršilni
zadevi upnika Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper – Capodistria, ki ga zastopa Odvetniška
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družba Matoz o.p., d.n.o., Kraška cesta 32,
Divača, proti dolžniku Borutu Ulesu, Mihovci
pri Veliki Nedelji 10b, Ormož, zaradi izterjave
4.063,81 EUR s pp, v skladu s 4. točko drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), s sklepom opr.
št. I 6954/2006 z dne 18. 2. 2008, za začasnega zastopnika dolžniku Borutu Ulesu, Mihovci pri Veliki Nedelji 10b, Ormož, postavilo
odvetnika Francija Košarja, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor, zaradi zastopanja v zgoraj
navedeni izvršilni zadevi. Začasni zastopnik
bo zastopal dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2008
In 559/2006
Os-3638/08
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom
z dne 7. 2. 2008, dolžniku Matjažu Pečniku,
zadnje znano prebivališče Florjanska ulica
40, Sevnica, postavilo začasno zastopnico
Petro Pozderec, univ. dipl. prav., Orešje nad
Sevnico 43, Sevnica.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice. Te pravice in
dolžnosti ima začasna zastopnica 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. Podlaga za postavitev
začasnega zastopnika je v 15. členu Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, v zvezi
z 82. členom Zakona o pravdnem postopku
– ZPP. Pravice začasnega zastopnika temeljijo na 83. členu ZPP.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 12. 3. 2003
I P 53/2007
Os-36563/07
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrožni sodnici svetnici Anici Večko - Dimc
kot predsednici senata, v pravdni zadevi
tožeče stranke Dragice Šmon, Sp. Razbor
66, Šoštanj, ki jo zastopa odvetnica Andreja
Pikl iz Slovenj Gradca, zoper toženo stranko
Jožeta Šmona, katerega bivališče je neznano, zaradi predloga za določitev začasnega
zastopnika, dne 9. 1. 2008 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Jožetu Šmonu postavi za začasno zastopnico odvetnico Karlo Pajnik,
Sejmiška 4, Slovenj Gradec, katera bo toženo stranko zastopala v pravdni zadevi, opr.
št. I P 53/2007, vse dokler tožena stranka
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 1. 2008
Ig 492/2007
Os-3407/08
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni
zadevi upnika BKS-leasing d.o.o., Dunajska
c. 161, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Borut Rangus, Resljeva 25, Ljubljana, zoper
dolžnika Ivana Vučina s.p., Stantetova ul. 8,
Velenje, zaradi izterjave 9.599,30 € s pp, na
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podlagi prvega odstavka, 4. točke drugega
odstavka in četrtega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
s sklepom z dne 20. 3. 2008, dolžniku Ivanu
Vučini v tem izvršilnem postopku postavilo začasnega zastopnika Rudija Paholeta,
Bratov Mravljakov 1, Velenje, odvetnika iz
Velenja. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v tem izvršilnem postopku vse dotlej,
dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 20. 3. 2008

Oklici pogrešanih
N 6/2007
Os-4328/08
Loschar Franciscus (Ložar Franc), sin
Marianne in Mathiasa, roj. 11. 1. 1848 v Črnučah, je pogrešan.
Skrbništvo za poseben primer bo za
pogrešanega opravljal Center za socialno
delo Cerknica, po svojem pooblaščenem
delavcu.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 25. 4. 2008
N 4/2007
Os-4330/08
Poje Anton, sin Karline in Janeza, roj.
6. 1. 1928 v Babnem polju, je pogrešan.
Skrbništvo za poseben primer bo za
pogrešanega opravljal Center za socialno
delo Cerknica, po svojem pooblaščenem
delavcu.
Sodišče poziva pogrešanega, da se
oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem
življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da
bo po poteku roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 25. 4. 2008
N 3/2008
Os-4197/08
Pogrešani Zupanc Jožef, roj. 24. 4. 1883,
Gradiček 4, Krka, ki je kot vojak na fronti
padel med prvo svetovno vojno, iz Župnijskega urada Krka pa je kot datum smrti zapisan 16. 6. 1916, prav tako pa je iz napisa
na spominski plošči padlim borcem iz prve
svetovne vojne 1914-1918 na pokopališču
na Krki razvidno ime Zupanc Jožef, Gradiček 4, Krka, naj bi umrl med vojno, zaradi
vojnih dogodkov.
Pogrešanemu je bila postavljena skrbnica za poseben primer Nevenka Kosec,
Podgozd 73, Ig.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi tega oklica. Po
preteku roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 3. 4. 2008
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Bonanca Miroslav, Kalistrova ulica 012,
Postojna, maloobmejno prepustnico, št.
000469334. gnz-294596

Osebne izkaznice preklicujejo
Abazović Sanela, Goričane 070,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001041997.
gnh-294589
Arbeiter Nada, Pristava 033, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000380988. gnc-294569
Bajželj Andrej, Dajnkova ulica 056,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001974914.
gnq-294680
Balant Matjaž, Rimska ploščad 011,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001925259.
gnz-294571
Balarin Mato, Dol pri Borovnici 065,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000379978.
gno-294582
Benčič Jaka, Sečovlje 050, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 002058252.
gnr-294829
Benovič Matija, Beblerjev trg 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001862795.
gnf-294691
Benovič Matija, Beblerjev trg 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001862795.
gne-294692
Berdnik Jožef, Cesta Dolomitskega
odreda 116, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000018545. gnx-294823
Borič Klemen, Purgarjeva ulica 002,
Pristava, Tržič, osebno izkaznico, št.
001831712. gnm-294834
Božičko Vida, Spodnji Gaj pri Pragerskem
006, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000436074.
gne-294567
Bras Vida, Ulica Koroškega bataljona,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000617717.
gni-294688
Brlogar Marija, Prištinska ulica 018,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002299797.
gnd-294668
Brovč Milan, Stožice 017, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001812935.
gnn-294683
Bukovnik Tina, Subotiška cesta 009,
Velenje, osebno izkaznico, št. 002079025.
gnn-294583
Butinar Đurić Martin, Ulica Zvonimira
Miloša 027, Izola – Isola, osebno izkaznico,
št. 002275555. gnj-294587
Cigale Franja, Ulica Marka Šlajmerja 030,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002271827.
gnx-294698
Cimerman Janez, Pod gozdom cesta
V 009, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000493547. gng-294715
Černe Teja, Liminjanska cesta 004,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001846230. gni-294738

Čop Aleš, Ulica heroja Verdnika 023 A,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001097800.
gnb-294820
Dacinger Mojca, Makole 012, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001417791.
gnu-294726
Dacinger Verica, Makole 012, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000620877.
gnx-294727
Debelec Ana, Cesta dveh cesarjev 357,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000003210.
gnj-294662
Dernovšek Marija, Medvedova ulica 007,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000350209.
gnw-294749
Dežan Matjaž, Šolska ulica 006,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001498234. gnj-294737
Diklić Ljudomila, Kajuhova ulica 012,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001529422.
gnt-294827
Doberdrug Slavko, Velika Bučna vas
008, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001844156. gnl-294560
Dragica Terezija, Brezje pri Grosupljem
081, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001858808. gnh-294714
Elšnik Matjaž, Zlatoličje 127, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002271341.
gnt-294702
Fajdiga Ana, Na Hribu 007, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
001860678.
gnv-294725
Faktor Jakob, Tepanje 001, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000187469.
gnu-294576
Felbar Leon, Ložič 074, Hotiza, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001677221.
gnn-294833
Fonda Jernej, Latkova vas 100,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001441493.
gnf-294591
Gajser Vincenc, Radvanjska cesta 92,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000382126.
gnq-294830
Gajzer Ivan, Morje 107 C, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001602458. gnv-294750
Gela Cecilija, Linhartova cesta 074,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001159289.
gno-294657
Golavšek Cvetka, Matke 034 B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001503699.
gnk-294586
Golob Stanislav, Mestni Vrh 111,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001633346.
gnf-294816
Golobič Frida, Proletarska cesta 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000774858.
gnw-294699
Grandl Zlatko, Šeronova ulica 006, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 000691456 – oseba v
tujini. gnk-294561
Grašič Jaka, Škale 085 C, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
002158991.
gnv-294650
Grašič Ksenja, Škale 085 C, Velenje, osebno izkaznico, št. 001277765. gnu-294651
Grašič Špela, Škale 085 C, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
002158958.
gnw-294649

Grden Marinka, Polje, cesta VI 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002105945.
gnz-294696
Guardjančič
Mitja,
Kopriva
027,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000622773.
gng-294790
Habe Vladimira, Slomškova ulica 024,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000495179.
gnz-294796
Hajdić Nusmira, Prvačina 080, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001951636.
gnl-294835
Herman Matic, Brezovica 012, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
000233136.
gnb-294795
Hočevar Anže, Dolenji Lazi 36,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001999734.
gnv-294825
Horvat Slavko, Mariborska cesta 060,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001408898.
gnx-294573
Hvalič Bojan, Žiberci 050, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001025496.
gnv-294700
Janc Kristijan, Ponikve pri Studencu 024,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000494800.
gnr-294779
Janežič Žagar Nataša, Tržaška cesta
027, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002292381. gnx-294673
Javornik Urška, Matke 003 A, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
002040624.
gnu-294826
Jelovčan Roman, Ob cesti 008, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000545032.
gny-294822
Jerman Drago, Vojkova ulica 013,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
000017975. gng-294740
Jurenec Ana, Prečna ulica 001,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001978069.
gnd-294793
Juvan Primožič Ida Marija, Komen 013,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001711105.
gnw-294724
Kac Aleksander, Hranilniška ulica 001,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001282601.
gnr-294654
Kadunc Marjan, Vevška cesta 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002028921.
gnl-294660
Kanellopulos Tadej, Zakrajškova ulica
029, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001392035. gnp-294681
Kocutar Roman, Laznica 070, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000692534.
gny-294747
Kolar Marijan, Cesta III 008, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000621826.
gnt-294652
Kos Maja, Stolovnik 059, Krško, osebno
izkaznico, št. 001806175. gne-294792
Kos Marko, Plevančeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000703885.
gnl-294685
Kožman Aleksander, Perovo 017 A,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000662952.
gnj-294787
Kračun Slava, Verpete 002, Celje, osebno
izkaznico, št. 001221515. gnk-294711
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Kreča Matic Nejc, Trg Franca Fakina
007 B, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
001317522. gno-294832
Kubelj Marija, Suhadole 66 A, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001276916.
gnl-294785
Kuštrin Janez, Vodnikova cesta 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000555230.
gni-294663
Kuželj Samo, Koroška cesta 019,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001141537.
gnp-294706
Lazar Tadej, Badovinčeva ulica 004,
Laško, osebno izkaznico, št. 001328179.
gny-294722
Lenart Jožef, Žabjak 059, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000861975. gne-294817
Lešnik Darko, Spodnje Vrtiče 021,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
002077980. gns-294653
Lovrenčič Alojzija, Nova vas pri Ptuju
043, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000782530.
gni-294813
Lukan Nina, Krašnja 040, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
002140927.
gnx-294798
Makše Anton, Gmajnica 092, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000739030.
gno-294782
Malovrh Miha, Pot na Fužine 011,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001904953.
gne-294667
Marinčič Monika, Stari trg 007,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000200848.
gni-294713
Markošek Suzana, Cesta komandanta
Staneta 009, Litija, osebno izkaznico, št.
000750024. gnr-294729
Medved Karolina, Šarhova ulica 010,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000650163.
gnw-294674
Mejač Franc, Cesta 24. junija 070,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002044852.
gnh-294664
Merlak Špela, V zatišju 005, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
002168321.
gnq-294580
Miholač Urška, Ulica Franca Mlakarja
026, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002148696. gnb-294695
Milavec Emiljana, Tbilisijska ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001449363.
gns-294678
Mlinarič Mateja, Spodnji Ivanjci 010,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001965140. gnu-294701
Mukeljić Mirzet, Koželjeva ulica 008 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001408928.
gnc-294669
Nastran Cecilija, Globočnikova ulica 027,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000601142.
gnb-294595
Oman Mojca, Srednje Bitnje 006,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000309062.
gno-294707
Omejc Maja, Škofjeloška cesta 035,
Medvode, osebno izkaznico, št. 002223930.
gnm-294809
Oter Maja, Mareška pot 017, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
002118216.
gnd-294693
Pahor Danjela, Sela na Krasu 003, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000121331.
gng-294590
Pavčnik Antonija, Na jami 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000445038.
gnq-294655
Pavčnik Barbara, Malgajeva ulica 017,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000730665.
gng-294665

Pehlić Adnel, Cesta 24. junija 032,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002206607.
gnh-294689
Peperko Štefanija Marija, Nušičeva
ulica 003 B, Celje, osebno izkaznico, št.
000645742. gnm-294709
Perger Edvard, Vrablova ulica 066,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002227950.
gnp-294831
Perkič Terezija, Cvetna ulica 003, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001342123.
gnk-294811
Pervanje Mirko, Sojerjeva ulica 048,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001805050.
gnk-294686
Pirc Albina, Pionirska ulica 001, Slovenski
Javornik, Jesenice, osebno izkaznico, št.
000551230. gnz-294821
Planinc Gvendolina, Matjaževa ulica 009,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002238692.
gno-294682
Plantak Robert, Žerjav 040, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001156144.
gnj-294762
Plazar
Bogomir,
Goričane
074,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001712980.
gnn-294808
Podlipec Irena, Mala Ligojna 023,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 002273152.
gnd-294643
Podobnikar Katarina, Vrtnarska cesta 4,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001391541.
gnw-294824
Poglajen Melita, Graška cesta 018 A,
Litija, osebno izkaznico, št. 001025141.
gns-294728
Poglajen Melita, Graška cesta 018 A,
Litija, osebno izkaznico, št. 001025141.
gnq-294730
Poglič Knez Marjeta, Zgornja Vižinga
040 A, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico,
št. 001346838. gnu-294601
Požar Rozalija, Litostrojska cesta 015,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000100632.
gnm-294659
Predikaka
Franc,
Rabelčja
vas
018 B, Ptuj, osebno izkaznico, št.
001505086. gnh-294814
Predikaka Olga, Ormoška cesta 064,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001458392.
gng-294815
Prodnik Miroslav, Ob Farjevcu 042,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000195175.
gng-294690
Ražman Andrej, Pittonijeva ulica
005, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
002102822. gnl-294585
Rejc Jan, Pot v Trnje 021, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 002233289.
gnc-294719
Slapnik Anton, Šentgotard 001, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000354704.
gnd-294593
Spasić Danijel, Pot k Savi 165,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002039811.
gny-294697
Stojanovič Zdravko, Hradeckega cesta
046, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001812041. gnk-294661
Strmšek Leonida, Arnovo selo 041 A,
Artiče, osebno izkaznico, št. 000248189.
gnx-294773
Stupan Gregor, Novo Polje, cesta IX 002,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002298316.
gnf-294666
Šeme Igor, Brinje cesta I 011, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000747831.
gnj-294687
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Škvarč Antonija, Gorenje Skopice 025,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000513620.
gni-294588
Šnuderl Jožica, Vilenska cesta 018,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000833992.
gnu-294751
Šolinc Maša, Cesta na Ostrožno 006 A,
Celje, osebno izkaznico, št. 002113037.
gnl-294710
Štifter Stanislava, Pipanova pot 025,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000057679.
gnl-294810
Tavčar Valter, Cesta na Markovec 019,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000416649. gno-294732
Todorović Mirko, Kvedrova cesta 022,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000299377.
gnp-294656
Tomić Dušan, Ulica Lojzeta Hrovata 010,
Kranj, osebno izkaznico, št. 002074328.
gnq-294705
Turk Aleks, Finžgarjeva ulica 024,
Dob, osebno izkaznico, št. 001784253.
gns-294703
Turk Roman, Laše 011, Podplat, osebno
izkaznico, št. 002081279. gnk-294836
Ujčič Bogdan, Veliko Brdo 041,
Jelšane, osebno izkaznico, št. 001195100.
gnc-294819
Ules Vanja, Trg Pohorskega bataljona
010, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001107306. gnr-294704
Usnik Val, Kozarska cesta 015 A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002312450.
gnm-294684
Vakselj Andrej, Resljeva cesta 031,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000341194.
gnn-294658
Valič Barbara, Puntarska ulica 001 A,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000269852. gnl-294735
Velič Maja, Vidergarjeva ulica 006,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001269817.
gnu-294676
Vindiš Kristina, Kungota pri Ptuju 114,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001200800.
gnd-294568
Virnik Jožica, Linhartov trg 010,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001423826.
gnc-294744
Vočanec Matej, Kidričevo naselje 023,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001589385.
gnd-294718
Vočanec
Nikola,
Hrastovec
024 F, Ptuj, osebno izkaznico, št. 002173655.
gnh-294564
Vran Franci, Vidrga 018, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001936214.
gne-294592
Vujadinovič Nika, Zelena pot 024,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001985025.
gnc-294694
Zadravec Mario, Keleminova ulica 014,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002053249.
gnb-294745
Zagoranski Vojka, Ulica Veljka Vlahovića
077, Maribor, osebno izkaznico, št.
00179813. gnz-294746
Zakrajšek Matjaž, Dantejeva ulica
029, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000915168. gnk-294736
Zalaznik Marija, Dolenje 004, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000521254.
gnc-294794
Zebec Vera, Kardeljeva cesta 051,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000955691.
gnt-294752
Zorko Gregor, Cesta na Drenik 024,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001943549.
gnz-294671
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Zupan Jože, Zaloše 007, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000758190.
gnd-294743
Zupanc Mojca, Podblica 019, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000855132.
gnn-294708
Zupanc Štefan, Migojnice 078 A,
Griže, osebno izkaznico, št. 002229594.
gns-294828
Zupančič Nina, Kremen 004 C, Krško, osebno izkaznico, št. 002314168. gnf-294791
Zupančič Viktor, Stari trg 20, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001560481.
gnj-294712
Zver Sašo, Cankarjeva ulica 043, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000681877.
gnj-294812
Žgalin Janez, Drameljšek 011, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št.
000643835.
gnc-294769
Židanik Marjan, Vrhpolje 104, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000057089.
gnx-294723

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arnšek Ivan, Krajna brda 019, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 002202710, reg. št. 8908, izdala UE
Sevnica. gnt-294577
Beg Igor, Podhosta 022, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003082054, reg. št. 47244, izdala UE
Novo mesto. gng-294565
Bele Maja, Stara cesta 002, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001416132, reg. št. 33660, izdala UE
Novo mesto. gno-294557
Bernik Lučo, Pot v Torklo 004,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
S 003185198, reg. št. 64074, izdala UE
Kranj. gnh-294764
Bezjak Sašo, Kukava 28 A, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 2250442,
izdala UE Ptuj. gnq-294555
Blatnik Franci, Kočarija 19, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, reg. št. 22353, izdala UE Krško.
gnw-294599
Bohorč Franc, Mrčna sela 33, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, reg. št.
14009, izdala UE Krško. gny-294597
Bradičić Edi, Gregorčičeva cesta 23B,
Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A1,
A, B, BE, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H,
št. S 001327755, reg. št. 9633, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnf-294866
Bukovec Klemen, Ljubljanska cesta 60,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 3032439, izdala UE Žalec. gnu-294551
Čeh Olga, Gorenja Nemška vas 018,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001656067, reg. št. 155, izdala UE
Trebnje. gnb-294645
Černe Anita, Mihelca 5, Primskovo,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003510235, reg. št. 16115, izdala UE
Litija. gnz-294621
Černe Teja, Liminjanska cesta 004,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 56223, reg. št. 14276,
izdala UE Piran. gnh-294739
Čop Aleš, Ulica Heroja Verdnika 023 A,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 001509394, izdala UE Jesenice.
gnd-294768
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De Carlonne Francesco, Hrastulje 037,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
C, G, H, št. S 002227605, reg. št. 25469,
izdala UE Novo mesto. gnj-294562
Dolenc Ivana, Mlakarjeva ulica 071,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000183710, izdala UE Domžale.
gnr-294579
Dragičević Aleksander, Stojnci 46, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE,
G, H, št. S 2235549, izdala UE Črnomelj.
gns-294553
Dragojević Dejan, Gozdna ulica 089 A,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 002044674, reg. št. 129238, izdala UE
Maribor. gnm-294784
Draksler Anton, Gasilska cesta 016,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003067727, reg. št. 12894, izdala UE
Kranj. gng-294765
Draksler Boštjan, Vrečkova ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H,
št. S 003085013, reg. št. 62495, izdala UE
Kranj. gnn-294533
Elšnik Matjaž, Zlatoličje 127, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000916348, reg. št. 103615, izdala UE
Maribor. gnn-294783
Ferjančič David, Ulica Ivana Suliča 012 A,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. A1, A, B, G, H, št. S 003186144, izdala
UE Nova Gorica. gnx-294548
Gjerkeš Milan, Križevci pri Ljutomeru 60,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 1939999, izdala UE
Ljutomer. gnr-294604
Gorza Davor, Markovci 067, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, G, H, št.
S 003100587, izdala UE Murska Sobota.
gnw-294574
Govekar Ivanka, Godovič 076, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. A, B, F, G, H, št.
S 000303146, izdala UE Idrija. gnz-294721
Hočevar Anže, Dolenji Lazi 036,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 003543202, izdala UE Ribnica.
gnv-294775
Horvat Brigita, Kamnogoriška cesta 043,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001820486, reg. št. 204155, izdala UE
Ljubljana. gno-294632
Jerman Drago, Vojkova ulica 013,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. SI 39053, reg. št. 9428,
izdala UE Piran. gnf-294741
Kacin Davorin, Klemenčičeva ulica 004,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001416023, reg. št. 39718, izdala
UE Novo mesto. gnp-294556
Kaisersberger Dejan, Gerečja vas 63,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 2169337, izdala UE Ptuj. gnq-294855
Kanellopulos Tadej, Zakrajškova ulica
029, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001418294, reg. št. 157011,
izdala UE Ljubljana. gng-294640
Kastelic Aleš, Črmošnjice pri Stopičah
037, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 001678598, reg. št. 45246,
izdala UE Novo mesto. gnn-294558
Kosar Boštjan, Zgornja Hajdina 17 B,
Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. B, BE,
C, CE, G, H, št. S 1074994, izdala UE Ptuj.
gnr-294554
Košak Jure, Gradnikova cesta 095,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003084508, izdala UE Radovljica.
gnq-294780

Kovačec Marašek Simona, Klaričeva
ulica 015, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. SI 000034297,
izdala UE Koper. gnm-294734
Kragelj Ivan, Klavčičeva ulica 004,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 000298098, reg. št. 6861, izdala UE
Kamnik. gnz-294771
Kramberger Vilko, Gorkega ulica 018,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
A le do 50 km/h, št. S 001765422, reg. št.
79716, izdala UE Maribor. gnk-294786
Levak Marjan, Vrhje št. 45, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 261093, reg. št. 110334, izdala UE
Brežice. gnx-294648
Likar Karmen, Brunov drevored 26,
Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 1977201, izdala UE Tolmin. gnp-294581
Lukaček Željka, Obrtniška ulica 003,
Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. S 003002642, izdala UE Ormož.
gnb-294570
Lukačevič Angela, Sp. Škofije 113a,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. SI 24536, izdala UE Koper. gnr-294854
Meglič Maja, Križe, Vrtna ulica 26,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003018791, reg. št. 277978, izdala UE
Tržič. gnr-294754
Milojković Omer, Šentjurij na Dolenjskem
027, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, G, H, št. S 001657238, reg. št. 39850,
izdala UE Novo mesto. gnm-294559
Močnik Nerina, Gornje Cerovo 048, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002009583, izdala UE Nova Gorica.
gnw-294549
Mohorič Rok, Na Plavžu 041, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 003169887, izdala UE Škofja Loka.
gnt-294552
Mučić Daniel, Maistrova ulica 012, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
G, H, št. S 003171348, izdala UE Koper.
gnn-294733
Nadarević Meris, Gregorčičeva ulica
041, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
B, G, H, št. SI 000103913, izdala UE Izola.
gny-294572
Novakovič Borut, Trsek 5, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003107625, izdala UE Koper.
gns-294528
Oven Amalija, Miklošičeva cesta 017,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003257651, reg. št. 44181, izdala UE
Ljubljana. gnj-294637
Pavlič Damjan, Pameče 181, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B,
F, G, H, št. S 003256553, reg. št. 19709,
izdala UE Slovenj Gradec. gnv-294550
Pavlin Barbara, Pipanova cesta 074,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 000642871, reg. št. 30095, izdala UE
Kranj. gnf-294766
Peruš Aleksander, Mariborska cesta
35 b, Dravograd, vozniško dovoljenje, kat.
B, C, E, G, H, št. S 3116369, izdala UE
Dravograd. gnz-294646
Pervinšek Andrej, Rove 003, Zagorje ob
Savi, preklic vozniškega dovoljenja, kat. B,
G, H, št. S 003163834, izdala UE Zagorje ob
Savi, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
45/08. gnc-294844
Petelinšek Lucija, Kompolje 109,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 003014024, izdala UE Grosuplje.
gnb-294720

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Petrič Fatima, Dol pri Vogljah 010,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 001329479, izdala UE Sežana.
gnf-294641
Pirih Anton, Novovaška cesta 75, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. B, BE, C, CE, G,
H, št. S 003065627, izdala UE Škofja Loka.
gni-294563
Plantak Robert, Žerjav 040, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, F,
G, H, št. S 001623599, izdala UE Ravne na
Koroškem. gni-294763
Plešnik Matjaž, Štihova ulica 007,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B, G,
H, št. S 003139230, reg. št. 213805, izdala
UE Ljubljana. gnn-294633
Podlipec Irena, Mala Ligojna 23, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 3246839, izdala UE Vrhnika. gni-294642
Podobnik Katarina, Vrtnarska cesta
004, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 001670129, izdala UE Ribnica.
gnw-294774
Pogačnik Marko, Predoslje 030, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A1, A, B, BE, C,
CE, G, H, št. S 003527858, reg. št. 47056,
izdala UE Kranj. gns-294753
Pogorelec Samo, Opekarska cesta
049 B, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat.
A, B, G, H, št. S 001066797, izdala UE
Ribnica. gny-294647
Rehar Radoška, Gornje Cerovo 003 F,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B,
F, G, H, št. S 001429727, izdala UE Nova
Gorica. gni-294788
Ribič Anton, Podgrad na Pohorju 4,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. B, F, G, H, št. S 1308752, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnv-294575
Rogač Jožef, Zgornja Lipnica 004,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 001746647, izdala UE Radovljica.
gnt-294777
Slapnik Anton, Šentgotard 001, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. G, H, št.
S 000684775, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnc-294594
Sprečo Enida, Preradovičeva ulica 029,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 003106406, reg. št. 138326, izdala UE
Maribor. gnp-294781
Stojčić Zoran, Prule 008, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 001383291, reg. št. 47021, izdala UE
Celje. gnq-294630
Šadičkić Edin, Brdce 61 – Mustajbašići,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje,
kat. B, G, H, št. S 003511661, izdala UE
Hrastnik. gnm-294759
Šega Dragica Terezija, Brezje pri
Grosupljem 081, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 003031465,
izdala UE Grosuplje. gne-294717
Šeligo Aleš, Topniška ulica 035 E,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B, F, G,
H, št. S 000808628, reg. št. 17644, izdala
UE Kranj. gni-294638
Širovnik David, Brezje pri Grosupljem
073, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002142305, izdala UE Ljubljana.
gnf-294716
Šoln Grozdana, Titova cesta 120, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
24278, izdala UE Krško. gnx-294598
Šturm Dejan, Racovnik 046, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 001347101, izdala UE Škofja Loka.
gny-294772
Švagelj Jurij, Ulica IX. korpusa 052,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat. B,

G, H, št. SI 105211, reg. št. 15265, izdala
UE Piran. gne-294742
Vakselj Andrej, Resljeva cesta 031,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A, B,
BE, C, CE, G, H, št. S 001454718, reg. št.
118486, izdala UE Ljubljana. gnp-294631
Valantič Marina, Podgozd 006, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H,
št. S 002007651, izdala UE Nova Gorica.
gnh-294789
Velikanje Marinka, Rupa 031 C, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001720875, reg. št. 11753, izdala UE
Kranj. gne-294767
Vesely Vera, Ulica Slavka Gruma 054,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000455144, reg. št. 23679, izdala
UE Novo mesto. gnf-294566
Virnik Jožica, Linhartov trg 010,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. B, G,
H, št. S 000901003, izdala UE Radovljica.
gns-294778
Vrečar Brigita, Stagne 021, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000968211, reg. št. 4951, izdala UE Tržič.
gnk-294761
Vučič Nika, Klanc 3, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. B, G, H, št. S 3167330,
izdala UE Tolmin. gnl-294760
Zajec Marijan, Ulica Pohorskega bataljona
095, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
G, H, št. S 002080702, reg. št. 60869, izdala
UE Ljubljana. gnq-294755
Zimšek Andrej, Ljubljanska cesta 078 C,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, št.
S 000120684, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnc-294644
Zupan Niko, Sebenje 005, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. B, F, G, H, št.
S 001999080, izdala UE Radovljica.
gnu-294776
Zupančič Nina, Kremen 4/c, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. B, G, H, reg. št.
22642, izdala UE Krško. gnv-294600

Spričevala preklicujejo
Bohorič Nina, Ljubljanska cesta 89,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole, smer aranžerski tehnik,
izdano leta 1992. gnu-294626
Božič Manuel, Gradišče 33, Vipava,
spričevalo letno Srednje šole v Postojni,
po programu srednjega izobraževanja –
strojništvo – oblikovalec kovin, izdano leta
1989/90. gny-294797
Božič Manuel, Gradišče 33, Vipava,
spričevalo letno Srednje šole v Postojni,
po programu srednjega izobraževanja –
strojništvo – oblikovalec kovin, izdano leta
1990/91. gnw-294799
Cipot Nejc, Novo Polje, cesta IV 005,
Ljubljana, indeks, št. 22063260, izdala
Fakulteta za šport. gnt-294602
Cvirn Teja, Rožno 34, Brestanica,
spričevalo 3. letnika SSI EKT, izdano
na ETRŠ Brežice, izdano leta 2007.
gnp-294756
Červ Iztok, Ribičičeva ulica 39, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1998. gns-294578
Debevec Teja, Zalarjeva 4, Borovnica,
spričevalo 8a/9 Osnovne šole Dr. Ivana
Korošca, Borovnica. gnl-294610
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Dedić Ismet, Pokopališka 13, Ljubljana,
spričevalo Gradbene šole, smer tesar,
izdano leta 1980. gnh-294639
Dornik Danilo, Cesta zmage 51, Zagorje
ob Savi, spričevalo Centra strokovnih šol
Bežigrad, izdano leta 1969. gnc-294869
Dragosavac Nina, Razlagova 2, Celje,
spričevalo 8. razreda Ljudske univerze,
Celje, izdano leta 2003/2004. gnm-294584
Drekalovič Peter, Šarhova 34, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo, Ljubljana, izdano leta 1992.
gni-294838
Fazlić Safet, Krasulje, BiH, spričevalo
Srednje gradbene šole I. Kavčiča,
Ljubljana, št. 69-1982/83, izdano leta 1983.
gnz-294546
Ferk Gregor, Ul. 7. avgusta 11, Dob,
spričevalo 7. razreda OŠ Preserje pri
Radomljah, izdano leta 2006. gnt-294677
Ferk Tilen, Ul. 7. avgusta 11, Dob,
spričevalo 7. razreda OŠ Preserje pri
Radomljah, izdano leta 2006. gnr-294679
Glešč Marijan, Šmalčja vas 9, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika in maturitetno spričevalo
Šolskega centra Novo mesto, izdano leta
1998. gny-294622
Gračnar Marko, Tovarniška ulica 46,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
2006/2007. gne-294867
Grm Ajda, Rojčeva ulica 9, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Vide Pregarc, izdano leta 2005/2006.
gnl-294535
Grm Katja, Rojčeva 9, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole
Vide Pregarc, izdano leta 2005/2006.
gnk-294536
Ilc Andrej, Goriča vas 37, Ribnica,
spričevalo 7. razreda Osnovne šole dr.
Franceta Prešerna, Ribnica, izdano leta
2005/2006. gnb-294620
Jančar Nejc, Vrstna ulica 045, Notranje
Gorice, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene in geodetske šole, smer PTI,
izdano leta 2005/06. gnt-294852
Josić Darko, Breginj 96, Tolmin, indeks,
št. 23070454, izdala Fakulteta za strojništvo.
gnv-294625
Kajzer Olga, Maistrova 3, Slovenj
Gradec, spričevalo zaključno OŠ Vuzenica,
izdano leta 1969. gni-294538
Kodre Žiga, Pod gozdom 3, Ljubljana,
spričevalo 7/9 Osnovne šole Riharda
Jakopiča, izdano leta 2005/06. gng-294615
Konček Brigita, Gasilska pot 14, Uršna
sela, spričevalo o zaključnem izpitu št. 378
z dne 28. 8. 1993, Srednje ekonomske šole
v Novem mestu, izdano leta 1993, izdano na
ime Kump Brigita. gne-294542
Lazarević Marja, Česnikova ulica 6,
Ljubljana, indeks, št. 20060182, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-294636
Markelc Milan, Zalog pri Škocjanu 3,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole, smer strojni mehanik,
izdano leta 1989/90. gnx-294623
Marklec Milan, Zalog pri Škocjanu 3,
Novo mesto, indeks, št. I/S/IV/1646, izdala
Srednja strojna šola. gnw-294624
Medvešček Elizabeta, Vojkova ulica 31,
Deskle, indeks, št. 11270090343, izdala
Višja strokovna šola Lampret Consulting
d.o.o., Nova Gorica. gnv-294875
Mijajlović Katja, Pod vinogradi 053,
Maribor, maturitetno spričevalo Prva
gimnazija Maribor, izdano leta 2002.
gnv-294850
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Mulec Slavc, Kvedrova cesta 1, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani – mehanik vozil in voznih sredstev,
izdano leta 1987/88, 1988/89, 1989/90.
gnn-294758
Muljavec Jasmina, Nova Gora 21,
Gabrovka, indeks, št. 04030733, Fakulteta
za upravo. gny-294526
Peipei Chen, Tržaška cesta 543,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o končani
OŠ Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani,
izdano leta 2002. gnw-294524
Petan Jože, Velike Pece 26, Šentvid pri
Stični, spričevalo o zaključnem izpitu TKŠ
št. 6/70, izdano leta 1970. gnd-294543
Pišek Cvetka, Vešenik 9/D, Slovenske
Konjice, maturitetno spričevalo Vrtnarske
šole, smer vrtnarski tehnik, izdano
leta 1978/1979, na ime Nikl Cvetka.
gnm-294609
Povšin Matic, Dobje 5A, Bled, spričevalo
o poklicni maturi Srednje ekonomske in
turistične šole, Radovljica, izdano leta 2003.
gnv-294800
Prelovšek Kaja, Gostičeva ulica 29,
Domžale, spričevalo 3., 4. letnika in poklicne
mature Srednje kemijske šole v Ljubljani,
izdano leta 2004/05, 2006/07. gnh-294868
Rus Nina, Borštnikov trg 3, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem – smer turistična,
izdano leta 2007. gns-294603
Serec Stanko, Satahovci 32, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Tišina,
izdano leta 1968. gno-294532
Sipič Amela, Levstikova ul. 3, Kranj,
indeks, št. 41054041, izdala Fakulteta za
organizacijske vede. gns-294628
Skale Primož, Ulica bratov Babnik
38, Ljubljana, indeks, št. 28010609,
izdala Fakulteta za matematiko in fiziko.
gnh-294614
Spazzapan Petra, Peričeva ulica
30, Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika
Šolskega centra v Ljubljani, izdano leta
2003/04, 2004/05, 2005/06. gnt-294527
Stare Špela, Turnše 35, Dob, spričevalo
8.c razreda Osnovne šole Dob, izdano leta
2006/2007. gnu-294876
Stergar Špela, Cankarjeva 3a, Krško,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Sevnica,
program turistični tehnik, izdano leta
2006/2007. gnt-294802
Strel Boštjan, Lovrenc na Dravskem
polju 84b, Lovrenc na Dravskem polju,
spričevalo o uspehu 7. razreda devetletne
OŠ Borisa Kidriča, Kidričevo, izdano leta
2006. gnj-294862
Suhadolc Katja, Dobrova 21, Dobrova,
spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 2006/07.
gnl-294635
Štebih Zdenka, Zagrebška c. 91, Ptuj,
spričevalo končno Kmetijske šole Ptuj –
smer kmetijski tehnik, izdano leta 1994/95.
gno-294607
Štebih Zdenka, Zagrebška c. 91, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole Ptuj – smer kmetijski tehnik, izdano
leta 1994/95. gnp-294606
Štipanovič Elena, Brezovica 17, Suhor,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Novo mesto
– smer kuhar. gnq-294530
Štirn Tajda, Planina 10, Kranj, spričevalo
Srednje ekonomske šole v Kranju, izdano
leta 2004/2005. gnf-294541
Vaukan Jožica, Gradišče 9a, Slovenj
Gradec, spričevalo zaključno OŠ Vuzenica,
izdano leta 1968. gnj-294537

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Višnikar Maja, Sp. Log 7a, Sava,
spričevalo 8.b razreda Osnovne šole Litija,
izdano leta 2007. gnx-294873
Vrdjuka Darijo, Partizanska 17, Beltinci,
diplomo Srednje šole elektrotehniške
in
računalniške
usmeritve,
Maribor.
gnj-294837
Zgonec Karin, Ravenska pot 035,
Škofljica, spričevalo 7. razreda OŠ Škofljica,
izdano leta 2005/06. gny-294847
Zobič Danijela, Rudarska 25, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu št.
I/F-1163 Srednje tekstilne šole, izdano leta
25. 6. 2001 in 19. 6. 2002. gnc-294619
Žgajnar Jože, Male Poljane 8, Škocjan,
spričevalo šole Grm, Novo mesto – dvoletni
program ob delu, izdano leta 1988.
gnk-294611
Živanović Maja, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske in gimnazije Ljubljana, izdano
leta 2006/07. gnm-294534
Žmavcar Niko, Cankarjeva 13, Slovenska
Bistrica, spričevalo 7.a razreda Osnovne
šole Pohorskega odreda, izdano leta 2006.
gnq-294805

Drugo preklicujejo
Alfa Trans d.o.o., Dunajska cesta 136,
Ljubljana, dovoljenje za delo za tujca Radič
Blagoje, z veljavnostjo do 24. 10. 2009 in
Babič Aleksandar, z veljavnostjo do 22. 2.
2009. gnm-294634
Amidžič Suvad, C. Revolucije 9,
Jesenice na Dolenjskem, delovno knjižico.
gnb-294670
Avtoprevozništvo Branko Tkalčič s.p.,
Dupleška cesta 262, Maribor, digitalno
kartico na ime Branko Tkalčič, št.
1070500002032000, izdal Cetis d.d., Celje.
gnj-294841
Avtoprevozništvo Chomicki Jaroslav
s.p., Jurovci 5/b, Videm pri Ptuju, licence,
št. 011276-002, za taxi vozilo Daiwu Nubira
MB V9 – 56Z, izdala OPZ Slovenije, dne
13. 3. 2008, z veljavnostjo do 28. 5. 2012.
gnx-294748
Avtoprevozništvo Kršlin Zdravko s.p.,
Velika dolina 34, Jesenice na Dolenjskem,
dovolilnica Rusija 3. države, št. 839746 in
dovolilnica Ukrajina 3, države, št. 795509.
gno-294757
Beg Andreja, Pod hrasti 52, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41210098, izdana
pri UL, Medicinska fakulteta. gnb-294770
Benitrans Očko Benjamin s.p., Doljne
Brezovo 19d, Blanca, bosanski dovolilnici,
št. 1008229 in št. 1008230, izdala Obrtna
zbornica Slovenije, veljavnost do 31. 1.
2009. gnh-294839
Benko Feliks, Gradež 140, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-294818
Bonjšak Aleš, Zminec 78, Škofja
Loka, kartico za elektronski tahograf, št.
1070500005725000, izdal Cetis d.d., Celje.
gnb-294870
Božič Marijan, Planina 66, Ajdovščina,
delovno knjižico. gnl-294860
Bradule Valerija, Hajdoše 10a, Hajdina,
delovno knjižico. gno-294857
Diklić Dajana, Hruševska 140, LjubljanaDobrunje,
študentsko
izkaznico,
št.
01007447, izdala Pedagoška fakulteta.
gns-294853

Dular Tina, Smolenja vas 41, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 20030083,
izdala Pravna fakulteta. gnz-294871
Eržen Anton, Visoko 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-294872
Grmaš
Jernej,
Pražakova
ulica
010, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 31220032, Fakulteta za farmacijo.
gnx-294848
Guberac Jure, Cesta na Markovec 5,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gny-294672
Hamulič Mehmed, Sremiška cesta 13,
Krško, delovno knjižico. gnd-294618
Horvat Dejan, Trnovska vas 39d, Trnovska
vas, delovno knjižico. gnn-294858
Jovičić Alen, Bratovševa ploščad 024,
Ljubljana, delovno knjižico. gnb-294845
Kastelic Gašper, Peščenik 1a, Višnja
Gora, študentsko izkaznico, št. 19458058,
izdala Ekonomska fakulteta. gng-294840
Kobal Peter, Tkalska ulica 49, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-03135/04, izdala Uprava RS za
pomorstvo, Koper. gnf-294616
Kobal Peter, Tkalska ulica 49, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje
z radijsko postajo, št. 26292-00949/04,
izdala Uprava RS za pomorstvo Koper.
gne-294617
Kodrič Pastor Irena, Vojkovo nabrežje
27/a, Koper – Capodistria, dovolilnice za
parkiranje, št. 10771. gnp-294531
Kovačič Anton, Cankarjeva 1b, Velenje,
3 delnice KRS d.d., Velenje, št. 022248,
022249, 022250. gnk-294861
Kozmetični
salon
Ornela
Kešelj
s.p., Donova cesta 1, Medvode, obrtno
dovoljenje, št. 082145 5642/01-37/2004 z
dne 14. 9. 2004, izdan na ime Ornela Salkič
s.p. gnu-294801
Kranjec Peter, Jiršovci 20, Destrnik,
delovno knjižico. gnn-294608
Kukec Miroslav, Trg Celjskih knezov 7,
Celje, delovno knjižico. gnt-294627
Kuret Iztok, Bakovniška 30, Kamnik,
vpisni list za čoln, št. Si 0004285, izdan
21. 7. 2004, izdala Uprava RS za pomorstvo.
gny-294547
Leskovšek Mateja, Vinski vrh 20, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico. gnp-294806
Macura Robert, Hrvatini 72, Ankaran –
Ankarano, delovno knjižico. gnv-294675
Mahič Alen, France Mlakar 34, Ljubljana,
vozno karto, št. 2113, izdal LPP s 100odstotnim popustom. gnz-294846
Markovič Danica, Kettejeva 4, Brežice,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
prodajalca, št. 1224/838/94-1 z dne 15. 5.
1995. gng-294865
Mateni S. C., d.o.o. Domžale, Brejčeva
19, Domžale, hrvaško dovolilnico 191/11
– tretje države, št. 0000398, izdano na GZS
Ljubljana 4. 1. 2008, veljavnost do 31. 1.
2009 in 191/11 – tretje države, št. 0002043,
izdano na GZS Ljubljana 31. 3. 2008,
veljavnost do 31. 1. 2009. gnj-294612
Muljavec
Jasmina,
Nova
Gora
21, Gabrovka, študentsko izkaznico,
št. 04030733, Fakulteta za upravo.
gnz-294525
Napret Janez, Sedraž 6A, Laško, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
0213-07543/94. gnb-294545
Pečnik Vladimir, Praproše 2, Tržič,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-00431-0/05. gni-294863
Ploj d.o.o., Zagrebška cesta 24, Maribor,
dovolilnice CEMT št. 863 in pripadajočega
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zvezka, št. 863 za leto 2008, izdala GZS.
gnw-294874
Podkrižnik Fanika, Ter 52, Ljubno ob
Savinji, izkaz o šolskem uspehu OŠ Ljubno
ob Savinji,leto 1983. gnh-294539
Podkrižnik Jože, Ter 52, Ljubno ob
Savinji, izkaz o šolskem uspehu OŠ Ljubno
ob Savinji, leto 1974. gng-294540
Ponudič David, Kettejeva ulica 13,
Maribor, službeno izkaznico, št. 012234,
Ministrstvo za notranje zadeve. gni-294613
Popelar Mirko, Spodnji Hotič 047, Litija,
orožni list, št. OL 16177. gnp-294731
Pretnar Laura, Šolska ulica 13A, Škofja
Loka, dijaško izkaznico, izdala Srednja
vzgojiteljska šola in gimnazija v Ljubljani.
gns-294803
Ramič Elvisa, Hruška 31, Kranj, delovno
knjižico. gnp-294856
Rijavec Borut, Podvin 106, Žalec, listino
o dolgoročnem potrdilu o vlogi v EUR, ser.št.
DPV-EUR/FO-VIII-5004357, izdala Banka
Celje z dne 8. 1. 2007. gnr-294804
Salobir Irena, Kolomban 41/b, Ankaran
– Ankarano, delovno knjižico. gnm-294859
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska
ulica 11, Ljubljana-Slovenske železnice,
izvod licence za vozilo znamke Raba,
tip vozila S22, reg. oznaka LJ 65-8ED,
št. GE001359/01420, za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije, dne 6. 9.
2005, veljavnost od 17. 5. 2004 do 24. 11.
2008. gno-294807
Smodej Josip Dušan, Vorančeva 15,
Novo mesto, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-0238300/96.
gnr-294529
Šinkovec Nadja, Ulica bratov Učakar
022, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Ledina. gnw-294849
Školnik Roman, Alešovčeva ulica
25, Ljubljana, dovoljenje ADR za prevoz
nevarnih snovi, št. 25138, izdano dne
7. 10. 2007, veljavnost do 7. 10. 2012.
gne-294842
Švigelj Aleksandra, Hotedršica 6a,
Hotedršica, mesečno vozovnico, št.
0709942, izdal Avrigo Idrija. gnh-294864
Urbančič
Tomaž,
Kolmanova
c.
13, Radizel, Orehova vas, potrdilo o
usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-483-0/00, ser. št. 651, izdano 17. 4.
2000. gnc-294544
Veber Karin, Gabrje 048a, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01001544,
Pedagoška
fakulteta
Ljubljana.
gnu-294851
Velić Alma, Papirniški trg 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gnd-294843
Vončina Alenka, Cankarjeva ulica
15, Nova Gorica, police prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja, št.
POL – 01 00014587, izdala Moja naložba
d.d. gnv-294629
Vrdjuka Darijo, Partizanska 17, Beltinci,
delovno knjižico. gnq-294605
Zadnik Alenka, Kuteževo 6/a, Ilirska
Bistrica, preklic potrdila o opravljenem
strokovnem izpitu – vzgojitelj predšolskih
otrok – leta 1989, izdan na ime Šestan
Alenka, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 47/08. gnt-294877
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VSEBINA

Javni razpisi

1869

Javne dražbe

1889

Razpisi delovnih mest

1891

Druge objave
Obvestila o vlogah za priznavanje označb posebnih
kmetijskih pridelkov oziroma živil

1895
1902

Objave po Zakonu o političnih strankah

1903

Evidence sindikatov

1906

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence

1907

Objave po Zakonu o medijih

1908

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

1909

Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

1910
1910
1910
1911

Zavarovanja terjatev

1925

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

1927
1927
1929
1930
1933
1935

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

1936
1936
1936
1938
1939
1940
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